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Koningsdag!
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Koning Willem-Alexander 

en Koningin Máxima 

 vieren Koningsdag dit jaar 

in onze provincie, namelijk 

in Amersfoort. Samen met 

de Koninklijke familie en 

bewoners, ondernemers en bezoekers wordt het die dag in de 

Keistad ongetwijfeld weer een vorstelijk evenement. Ook in 

onze gemeente vieren we deze dag. We kijken er naar uit. Hoe 

mooi is het dat alle zeven dorpen van gemeente Utrechtse 

 Heuvelrug oranje kleuren. Het rood-wit-blauw-oranje vrolijk 

wappert. En zoveel mensen zin hebben in deze feestelijk dag. 

Net als in voorgaande jaren belooft Koningsdag bij ons een dag 

te worden met een gevarieerd aanbod aan festiviteiten, voor 

jong en oud en voor elk wat wils. 

De inzet, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van 

onze Oranjeverenigingen en alle andere vrijwilligers zijn daar-

bij van groot belang. Misschien doet u mee met een activiteit, 

maakt u muziek of heeft u een leuke kraam; het verdient een 

groot compliment dat we samen deze mooie traditie in stand 

houden en elk jaar weer vormgeven. Ook een speciaal woord 

van dank aan alle donateurs, sponsoren en adverteerders die dit 

feest elk jaar weer mogelijk maken. 

De wethouders en ik komen dan ook graag samen met u 

 Koningsdag vieren. In alle dorpen zijn er weer diverse activi-

teiten waar wij graag naar komen kijken en luisteren. Misschien 

bent u al druk met het verzamelen van spullen om te verkopen 

of denkt u na over hoe u uw kraam op de vrijmarkt zo aantrek-

kelijk mogelijk kunt inrichten. Voor de kleintjes is het leuk en 

ook een beetje spannend als ze meerijden op hun versierde 

fietsje in hun eigen dorp.

Vanwege de meivakantie begint het feest op veel scholen al twee 

weken eerder.  Op vrijdag 12 april zijn weer veel schoolkinde-

ren actief bij de Koningsspelen. Een sportief gebeuren dat al niet 

meer weg te denken is van de traditionele Koningsdagviering.

Mede namens de wethouders wens ik u veel oranje plezier en 

gezelligheid toe.

Frits Naafs, 

Burgemeester

KONINGS-
DAG IN   
MAARN

VOORWOORDburgemeester 
KONINGSDAG 2019
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Beste lezer van de Willem,

We hebben een bijzon-

der jaar gehad, een jaar 

waarin de Oranjevereni-

ging Maarn - Maars– 

bergen haar 85-jarig be-

staan heeft gevierd. Dit 

hebben we in februari 

gevierd met een jubile-

umfeest met  muziek (en kleding) uit het jaar ’85. 

Hoe bijzonder is het dat een kleine gemeenschap als Maarn 

al sinds 1933 onder de vlag van de Oranjevereniging 

 Koningsdag viert. Zulke festiviteiten geven kleur aan een 

dorp als Maarn en maken het een fijne plaats om te wonen 

en op te groeien. Dit laat zich ook zien in de grote hoeveel-

heid nieuwe inwoners in ons dorp, die niet alleen vanwege 

de mooie omgeving, maar zeker ook voor de gemoedelijke 

sfeer naar Maarn verhuizen. 

Oranjevereniging Maarn
Al sinds de jaren ‘80 worden de Koningsdag activiteiten (en 

vóór 2014 Koninginnedag) door twee afzonderlijke en  

gedreven teams georganiseerd. Onder de naam Oranje-

verenging Maarn-Maarsbergen hebben de eerder genoemde 

vereniging en de Oranjecommissie Maarsbergen door de 

jaren heen een goede samenwerking laten zien. Daarin 

 verandert niets! Wel hebben we ervoor gekozen om verder 

te gaan als Oranjevereniging Maarn en Oranjecom-
missie Maarsbergen. Immers, beide dorpskernen orga-

niseren de afgelopen jaren afzonderlijk Koningsdag activi-

teiten die  elkaar perfect aanvullen.

Naast een nieuwe naam krijgt de Oranjevereniging Maarn 

ook een nieuw logo, dat verwijst naar het wapen van de 

voormalige gemeente Maarn. Overigens blijft de Oranje-

vereniging Maarn activiteiten organiseren, zoals de kerst-

boomverbranding en de fietstocht op 5 mei, die veel men-

sen uit zowel Maarsbergen, Maarn en ver daarbuiten 

aantrekken. Ook daarin verandert er dus niets! 

Koningsdag 
Dit jaar zijn we in Maarn als vanouds te vinden op het plein 

en het grasveld voor het oude raadhuis. Op deze sfeervolle 

plek hebben we ook dit jaar weer een mooi programma 

voor jong én oud samengesteld. Een programma dat niet 

mogelijk zou zijn zonder de inzet en medewerking van de 

ondernemers uit Maarn en Maarsbergen, de gemeente 

Heuvelrug, de vrijwillige brandweer Maarn-Maarsbergen, 

Harmonie Manderen, Klein maar Dapper, de EHBO, 

 Scouting Maarn en alle vrijwilligers. 

Een uitgebreid programma van Maarn en Maarsbergen 

vindt u elders in deze Willem.

Herinnert u zich deze nog? 
Een jubileum is vaak de aanleiding om weer eens terug in de 

historie te kijken. In deze Willem hebben we hier uitgebreid 

plaats voor gemaakt, waarin we zelfs teruggaan naar het 

Maarn van 1923, om de oorsprong van de Oranjevereniging 

Maarn te kunnen vinden. Wij wensen u  veel leesplezier in 

alweer de zesde Willem. Via deze weg wil ik uitdrukkelijk 

de adverteerders, sponsoren en trouwe donateurs bedanken 

die het mogelijk hebben gemaakt om u ook dit jaar weer een 

Willem te kunnen bezorgen. Bent u nog geen donateur? 

Neem de ingevulde wikkel van de Willem mee naar Konings-

dag! Iedereen wil een “Willem” hebben, toch?

Tot slot wens ik u heel veel plezier toe op 27 april. Maakt u 

met ons er een memorabele Koningsdag van?

Hartelijke groet,

Epke Habraken

Voorzitter Oranjevereniging Maarn

VOORWOORDovm  
KONINGSDAG 2019

85 JAAR
IN MAARN...

Fotograaf: ARNICK
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85 
Oranjevereniging  

in Maarn
jaar

Fotografie: Koningin Wilhelmina met haar dochter Juliana, circa 1914
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DE BEGINJAREN
We schrijven vrijdag 16 juni 1933 als in de serre van café Plattenberg 

in Maarn, op initiatief van toenmalig burgemeester Everwijn Lange, 

een 25-tal inwoners van Maarn en Maarsbergen zich heeft verzameld 

voor de oprichting van de Oranjevereniging Maarn-Maarsbergen. 

Wat er aan vooraf ging…
Tien jaar daarvoor is, op initiatief van het gemeentebestuur, het 25-ja-

rig jubileum van Koningin Wilhelmina groots in Maarn en Maarsber-

gen gevierd met een tweedaags jubileumfeest. De festiviteiten zijn 

gestart met een optreden van het toenmalige Maarnse fanfarecorps 

“Astra” en een korte dienst in de kerk, vervolgd door ringrijden met 

versierde karren en ringsteken op de fiets voor de jeugd op het feest-

terrein bij Huize Anderstein. In de avond was er een concert in de tuin 

van de heer Van Laar en werd de feestavond afgesloten met vuurwerk. 

De volgende dag was er voor de kinderen uit Maarn en Maarsbergen 

op het terrein van de familie Van Aardenne een spelletjesdag georgani-

seerd. De jubileumfeesten zijn afgesloten met een concert in de tuin 

van de heer Van Veldhuizen en wederom vuurwerk. 

“en nog lang daarna klonken  
de feestklanken door het anders 

zoo stille landelijke plaatsje”

De opvolgende jaren werd ter ere van de verjaardag van Koningin 

Wilhelmina in de tuin van de heer Van Veldhuizen door fanfarecorps 

“Astra” en Maarnsche Zangkoor “Euterpe” jaarlijks een concert gege-

ven. De kinderen kwamen met oranje linten en sjerpen op school en 

werden getrakteerd op chocolade en krentenbroodjes. 

In 1928 klonk steeds luider de wens om Koninginnedag op 31 augustus 

echt een feestdag voor kinderen te laten zijn. Dat jaar werd Koninginne-

dag dan ook met kinderspelen op het terrein van de heer Breeschoten 

gevierd. Deze dag werd afgesloten met een openluchtconcert op het 

schoolplein in Maarsbergen.

De jaren 1933-1948
Op 30 augustus 1933 was de eerste activiteit van de Oranjevereniging 

Maarn-Maarsbergen: een Oranjebal in Hotel Plattenberg. De volgen-

de dag waren er traktaties op de scholen. Vanwege het overlijden van 

Koningin-Moeder waren in 1934 de feestelijkheden versoberd.

Op 2 september 1935 stonden de schoolkinderen en het fanfarecorps 

“Astra” al vroeg klaar voor het gemeentehuis voor de openings-

toespraak vanaf het bordes door burgemeester Everwijn Lange; het 

Koninginnefeest kon van start gaan! Op het terrein van de heer van 

Beuningen was in de ochtend het schoolkinderfeest met poppen-

theater, buikspreken en goochelen. In de middag werden de volks-

feesten gehouden met hardlopen en fietsen over een hindernisbaan en 

boegsprietlopen, gevolgd door ringrijden met versierde wagens en 

fietsen. s’ Avonds was er een openluchtconcert met vuurwerk en daar-

na werd er in de tuin van Hotel Plattenberg een groots Oranjebal 

 gehouden. Zo werd Koninginnedag onder grote belangstelling in 

Maarn en Maarsbergen in de opvolgende jaren gevierd. 

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland Nederland binnen en Koningin 

Wilhelmina werd op 12 mei met haar gezin en kabinet naar Engeland 

geëvacueerd. Om de monarchie veilig te stellen weken prinses Juliana 

en de prinsesjes Beatrix en Irene uit naar Canada, waar later prinses 

Margriet is geboren. 

Tijdens de bezetting werd het uitdrukkelijk verboden om demonstra-

ties voor het Nederlands vorstenhuis te houden. Het dragen van  oranje 

werd in die dagen niet meer gezien als feestelijke decoratie, maar als 

een uiting van verzet en vaderlands bewustzijn. 

85 JAARovm
HISTORIE

Ook in Hoekenkamp, een buurtschap gelegen tussen Tuindorp en de 
Laan van Laag Kanje werd van 1928 tot en met 1932 Koninginnedag 
gevierd met kinderspelen. 

Café Plattenberg in Maarn.
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NA DE OORLOG
Na afloop van de oorlog, vijf jaar later, op 2 augustus 1945, zette de 

koninklijke familie weer voet op Nederlandse bodem.

 

“Eindelijk Oranjedag. Het feest 
waarnaar ieder na jaren van angst 
had gehunkerd, omdat men zich 
nu eindelijk eens vrij kon uiten”

Op 31 augustus 1945 kon eindelijk als vanouds weer Koninginnedag 

gevierd worden. Vanaf 9:00 uur verzamelden alle schoolkinderen zich 

op het feestterrein van Anderstein en na de openingstoespraak door 

burgemeester Everwijn Lange werd gezamenlijk het Wilhelmus ge-

zongen. Hierna konden de kinderspelen van start gaan en in de middag 

volgden de volksspelen. Er was een keur aan versierde wagens,  

er werd mast geklommen en tot slot was er een gekostumeerde voet-

balwedstrijd. In de tuin van Café Van Laar in Maarsbergen werd het 

 Koninginnefeest afgesloten met een concert van “Astra” en kon ge-

danst worden op de muziek van een bandje. 

Op 31 augustus 1948 werd het gouden 50-jarig regeringsjubileum van 

Koningin Wilhelmina groots gevierd. Vanwege het speciale karakter 

van dit Koninginnefeest heeft burgemeester Everwijn Lange zelf de 

leiding genomen, ondersteund door een werkcomité met afgevaardig-

den van alle verenigingen uit onze gemeente. Na de feestelijke opening 

door de burgemeester, volgden de kinderspelen op het weiland van 

Breeschoten.  

Na de grootse optocht in de middag door Maarn en Maarsbergen, 

werd deze bijzondere dag afgesloten met het openluchtspel “De elf 

provinciën en de Nederlandse Maagd” waarbij het gemeentehuis dienst 

deed als decor en door de inspanningen van de ambachtsschool van 

Valkenheide was omgetoverd tot een waar sprookjespaleis. 

De jaren 1948-1980
Op 4 september 1948 deed koningin Wilhelmina afstand van de troon. 

Vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam maakte ze haar 

abdicatie zelf bekend en sprak ze het Nederlandse volk toe. Twee dagen 

later werd haar dochter Juliana ingehuldigd als nieuwe koningin van 

Nederland. 

In 1949 werd voor het eerst het Koninginnefeest op 30 april gevierd, 

dit was namelijk de verjaardag van Koningin Juliana, onze nieuwe 

 koningin. Als vanouds waren er in de ochtend de kinderspelen op 

 Anderstein, maar door gebrek aan deelnemers zijn de volksspelen in 

de middag komen te vervallen. De nieuwe datum bleek voor velen 

toch onwennig. ’s Avonds werd de dag afgesloten met een dansfeest in 

de zaal van Hotel Plattenberg. 

85 JAARovm
HISTORIE

Het aangeklede gemeentehuis in Maarn als decor voor het openluchtspel 
ter viering van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 

Gekostumeerde 
voetbalwedstrijd 
tijdens Koninginne-
dag in 1945.
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GROEI EN VERANDERING
In de opvolgende jaren raakte de inwoners meer gewend aan 

Koninginnedag op 30 april en ook de volksspelen kwamen weer 

terug in het middagprogramma, waarbij het feestterrein zich ver-

plaatste naar de sportvelden van de Buurtsteeg. Voor deze volks-

spelen werd in de jaren ’60 het spel “Allen tegen Allen” geïntrodu-

ceerd, een jaarlijkse strijd om de “Oranjezuil” tussen de dorpsdelen 

Maarsbergen, Maarn-Zuid en Maarn-Noord. Later in de jaren ‘60  

deed de zogenaamde “bazar” zijn intrede, compleet met kraampjes 

van diverse Maarnse verenigingen en een podium waar de 

bezoekers tot laat in de avond konden dansen. 

Vanaf eind jaren ’50 tot halverwege de jaren ’70 werden in Maarn 

veel woningen gebouwd, waardoor de bevolking in onze gemeente 

verdubbelde tot meer dan 6.000 inwoners. Dit liet zich ook zien 

op de Koninginnedag van 1977, toen de barbecue op de Pol maar 

liefst 3.500 bezoekers trok.

Deze grote toeloop zorgde ervoor dat er in Maarsbergen behoefte 

kwam om eigen kinderspelen te houden en tijdens de 70e verjaar-

dag van Koningin Juliana zelfs een volledig eigen programma te 

houden van maar liefst 3 dagen. In Maarn bleek het daarentegen 

steeds moeilijker om nieuwe mensen betrokken te krijgen bij de 

organisatie van de Koninginnedag-activiteiten. Het leidde in 1979 

tot een noodkreet omdat het voortbestaan van de Koninginnedag 

ernstig in gevaar kwam. 

85 JAARovm
HISTORIE

1978: Iedereen staat klaar aan het begin van de Jacob van 
Wassenaerlaan voor de start van de Kinderoptocht. 

De jaren 1980-2013
Op 30 april 1980 ondertekende Koningin Juliana in het Paleis op 

de Dam te Amsterdam haar abdicatie en werd Beatrix ingehuldigd 

als Koningin der Nederlanden.

Ondertussen had de noodoproep van dat jaar niets opgeleverd en 

het bestuur zag zich in 1980 genoodzaakt om uitsluitend activitei-

ten voor kinderen te organiseren. In 1983 diende zich gelukkig een 

vernieuwd bestuur aan en kon de Oranjevereniging Maarn-Maars-

bergen haar 50-jarig bestaan groots vieren met een volledig Konin-

ginnedag-programma in en rond het dorpshuis in Maarn. De och-

tend startte met een versierde kinderoptocht, aangevoerd door 

“Klein maar Dapper”, vervolgd door een kinderprogramma, een 

muzikale show en een gezelligheidsmarkt op het Trompplein. De 

avond werd afgesloten met een Oranjebal in restaurant “De Koe-

heuvel” en een discoavond in het dorpshuis voor de jeugd. 

In Maarsbergen werd door ijsclub “De Kom” een eigen Koningin-

nedag gevierd, met een tweekamp tussen Maarsbergen-Noord en 

Zuid en een afsluitend Oranjebal. 

Traditioneel was de lampionnenoptocht een onderdeel van Konin-

ginnedag. Omdat Koningin Beatrix op 31 januari jarig is en het in 

deze tijd van het jaar het al vroeg donker wordt, is er in de loop van 

de jaren ’80 voor gekozen om deze verlichte optocht op haar ver-

jaardag te houden.

De Kaap 1992.
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85 JAARovm
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OP DE 
KOFFIE BIJ
Mevrouw de Stigter-Huising, 
oud-burgemeester van 
Maarn (1980-1995), erelid 
van de Oranjevereniging 
Maarn-Maarsbergen, na haar 
 pensioen mede grondlegger  
van het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug en 
naamgeefster aan het fietspad 
dat dwars door de Utrechtse 
Heuvelrug loopt.

Wat is uw herinnering aan Koninginnedag in Maarn?
Koninginnedag in de toenmalige gemeente Maarn was altijd een bij-
zonder leuke dag.  s’ Ochtends kwamen de kinderen in optocht naar 
het gemeentehuis lopen, waarna ik samen met de voorzitter van de 
Oranjevereniging vanaf het bordes een welkomstwoord hield. Hierna 
volgde de Aubade en konden de Kinderspelen beginnen, eerst op 
de Pol, later voor het gemeentehuis in Maarn. In al die jaren dat ik 
burgemeester was bleef het de Koninginnedagviering zo’n beetje het-
zelfde, dat was blijkbaar een goede formule, want het werd door veel 
mensen erg gewaardeerd. Er was een gezellige sfeer en het was altijd 
heel druk, zowel in Maarn als in Maarsbergen. 

Was het toen al een Koninginnedag programma in zowel Maarn 
als Maarsbergen? 
Ja, want na de kinderspelen was er de Koninginnemarkt in Maarn 
die ik bezocht en na afloop ging ik naar Maarsbergen, die een eigen 
middagprogramma hadden en waar er ook s ‘avonds een feest was. 
Het lag ook voor de hand dat beide dorpen een eigen programma 
hadden en dat functioneerde goed, want iedere gemeenschap moet 
zijn eigen ding kunnen doen. Maarn en Maarsbergen zijn toch eigen 
gemeenschappen; de gemeenschapszin in Maarsbergen is heel sterk 
en Maarn is van oudsher te kenmerken als een echt forensendorp 
met veel import, waar toch heel veel initiatieven zijn. 

Hoe ziet u het belang van de Oranjevereniging? 
Het blijft belangrijk dat het Koningshuis in het zonnetje wordt 
gezet. Het Koningshuis werkt heel goed, het geeft verbondenheid. 
Ik ben ook meer voorstander van een Koningshuis dan van een 
president, omdat een regering komt en gaat, en het Koningshuis 
continuïteit geeft. Ik kijk terug met een zeer positief gevoel op mijn 
samen werking met de Oranjevereniging. Er was regelmatig contact 
en,  hoewel ik een aantal voorzitters heb gezien, verliep dit altijd uit-
stekend. Je bent blij dat mensen zich hiervoor blijven inzetten en er 
de tijd en ruimte voor vrijmaken. 

Wat wilt u meegeven aan de lezer van de Willem?
Hier is het lastig me niet te verspreken, want je leert het nooit meer 
af om het Koninginnedag te noemen. Maar ik wil graag iedereen een 
mooie Koningsdag in Maarn en Maarsbergen toewensen en laten we 
met elkaar van deze bijzondere dag genieten. 

NAAR HET HEDEN
Begin jaren ’90 startte de kinderoptocht met versierde voertuigen 

op de Prinseheuvellaan en trok richting het gemeentehuis. Na de 

officiële opening door burgemeester de Stigter ging de jeugd naar 

de Pol voor de kinderspelen. s’ Middags was een gezellige markt, 

die als vanouds druk bezocht werd. In Maarsbergen was er in de 

middag nog de tweekamp en in de avond een feest in de grote tent 

aan de Rottegatsteeg, waar ook veel jeugd uit Maarn te vinden was.

In 2003 werd het 70-jarig jubileum van de Oranjevereniging ge-

vierd, maar dit was geen vanzelfsprekendheid omdat de vereniging 

opnieuw kampte met een ernstig gebrek aan vrijwilligers om de 

organisatie van Koninginnedag op zich te nemen. Er moest een 

noodoproep door de burgemeester aan te pas komen om nieuwe 

bestuursleden te krijgen.  

Alle Koninginnedag festiviteiten vonden vanaf 2005 voortaan op 

het Raadhuisplein plaats, de “Manifestatie Maarn” werd omgedoopt 

tot de Oranje Vrijmarkt en er werd een straatversierwedstrijd 

georganiseerd. Wie heeft de mooist versierde straat van Maarn en 

Maarsbergen? 

Op 1 januari 2006 hield de gemeente Maarn op te bestaan en ging 

op in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierdoor kreeg 

het voormalige gemeentehuis een symbolische functie, maar bleef 

toch voor velen het hart van Maarn.

De jaren 2013-heden
Bij de troonswisseling op 30 april 2013 vond in Amsterdam de 

 abdicatie plaats van koningin Beatrix, gevolgd door de inhuldiging 

van Willem-Alexander als Koning der Nederlanden. Sinds 2014 

hebben we jaarlijks een Koningsdag en wordt deze gevierd op  

27 april. 

Foto Angeliek de Jonge 

Kinderspelen op de Pol



BERKMAN & BERKMAN BV  | CONSTANTIJN HUYGENSLAAN 12B  | 3705 SR ZEIST  |  030 225 45 50

Vieren.
Eén dag per jaar denken we bij 

vieren even niet aan cijfers...

www.sterkincijfers.nl

Eén dag per jaar denken we bij 

vieren even niet aan cijfers...

www.sterkincijfers.nl
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27 APRIL
KONINGSDAG OP HET RAADHUISPLEIN IN MAARN

Fotograaf: ARNICK

Vieren.
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Harmonieorkest Manderen
Wie zijn jullie?
Harmonieorkest Manderen, een muzikaal kleurrijke 
vereniging. Oud, beginnend, ervaren of jong, bij ons 
kun je samen muziek maken en les nemen bij een van 
onze docenten. We hebben momenteel veel jonge aan-
was met maar liefst 14 kinderen in de ensembleklas. 
Sinds wanneer?
Sinds 1983 spelen wij al met veel plezier in onze dor-
pen Maarn en Maarsbergen.
Jullie mooiste moment?
Dit was nog heel recent, het kindermatinee vorig 
jaar november in de Twee Marken. Een spannend ver-
haal over Ridder Fulco met mooie muziek. Een volle 
zaal, enthousiast publiek, vertelster en muzikanten 
zorgden voor een onvergetelijke beleving. 
Wat moeten we in onze agenda zetten?
Komend voorjaarsconcert van 13 april en het inlui-
den van de zomer op 10 juli met ons zomerconcert. 
En wat ook niet mag ontbreken is de Proms op 9 
november, wat weer spectaculair belooft te worden. 
Wat zouden jullie aan de Koning willen vragen?
Wilt u, net als Maxima, zich inzetten voor meer 
muziek in de klas want dat is heel belangrijk bij de 
ontwikkeling van de hersenen. 

morgen 
     uitslapen

Koningsdag 
      vieren,

Vandaag

Dalhuijsen
Voorstraat 41, Woudenberg  |  www.dalhuijsen.nl

morgen 
     uitslapen

Koningsdag 
      vieren,

morgen 
      vieren,

morgen 

Koningsdag 
      vieren,
Koningsdag 

Vandaag

Koningsdag 
Vandaag

Koningsdag 

Dalhuijsen
Voorstraat 41, Woudenberg  |  www.dalhuijsen.nl
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PROGRAMMAkoningsdag
27 APRIL 2019

08.00 UUR
KLOKLUIDEN
De dag begint met klokluiden van de kerken en het hijsen van de 

vlaggen. De straten kleuren oranje en iedereen komt goed in de 

stemming als u ook de vlag uithangt! En natuurlijke met oranje 

wimpel, als u er één heeft. Er is een vlagprotocol waarin beschreven 

staat wanneer de vlak uitgehangen mag worden en wanneer deze 

een oranje wimpel mag hebben. Hierover leest u alles op bladzijde 

37 van deze Willem.

09.00 UUR
START INSCHRIJVEN  
KINDEROPTOCHT
Maak je klaar voor onze kinderoptocht! Pimp je fiets en/of kar weer 

lekker op en maar vergeet vooral jezelf niet! Omdat we dit jaar ons 

85-jarig bestaan hebben gevierd is het leuk om wat met ons thema: 

“HERINNERT U ZICH DEZE NOG?” te doen. Bouw je fiets om tot 

Gouden Koets, kleed jezelf “Flower Power, net als in de jaren ’60 

of ga verkleed als een bekend persoon van vroeger! Kom naar de 

inschrijftafel op het Raadhuisplein en schrijf je in!

09.30 UUR
KINDEROPTOCHT
THEMA: “HERINNERT U 
ZICH DEZE NOG”
MET VOOROP DRUMBAND KLEIN MAAR DAPPER

loopt de optocht door de straten van Maarn-Zuid en eindigt 

weer op het Raadhuisplein. Wij verheugen ons op een prachtige, 

zonnige, vrolijke optocht met allemaal lieve, aardige en blije kinderen 

(en ouders en opa’s en oma’s)! Komt u vooral ook op de route van

de optocht kijken en zie hoe iedereen zich heeft uitgedost!

10.00 UUR  
DE AUBADE
BEGELEID DOOR DE HARMONIE MANDEREN

Al vanaf 1933 de traditionele start van deze bijzondere dag! Vanaf 

het bordes van het Raadhuis zal de voorzitter van de Oranjevereni-

ging  en een vertegenwoordiging van het college van de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug een welkomsttoespraak houden. 

Hierna zullen we met zijn allen het Wilhelmus zingen, begeleid door 

harmonie Manderen. Om nog even te oefenen hebben we de eerste 

2 coupletten op de achterzijde van deze Willem gezet. Daarnaast zal 

Manderen nog een paar nummers spelen, waaronder het koningslied 

van dit jaar.  Dit nummer kennen de kinderen goed, dus dit kunnen 

ze uit volle borst meezingen! Voor de andere liedjes zullen ter plaatse 

de teksten worden uitgedeeld.

10.30 UUR 
PRIJSUITREIKING   
KINDEROPTOCHT
Een deskundige jury zal de creaties van de kinderoptocht beoor-

delen. Daarvoor zijn 3 categorieën: 1 groepsprijs, 1 individueel tot 

6 jaar en 1 individueel van 6-12 jaar. In elke categorie zijn 3 prijzen  

te verdelen. 

Fotograaf: ARNICK

Fotograaf: ARNICK
Fotograaf: ARNICK
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OP DE  
KOFFIE BIJ
Sjoerd Jongsma, oud-
bestuurslid en voorzitter van 
de Oranjevereniging Maarn-
Maarsbergen 

Hoe ben je bij de Oranje-
vereniging terecht-
gekomen?
Het toenmalige bestuur 
slaagde er niet in om op-
volging te vinden. Hierop 

volgde een oproep in de krant door de toenmalige burgemeester, 
mw. Burgman, waarin zij waarschuwde voor het voortbestaan van 
Koninginnedag, Bevrijdingsdag, kerstboomverbranding en lampion-
nenoptocht in Maarn. Zij wees hierbij op de verantwoordelijkheid die 
wij, als inwoners van Maarn, samen hebben voor de leefbaarheid 
in ons dorp. En daar had zij absoluut gelijk in, want alleen samen 
kunnen we vorm geven aan de charme van  het wonen in een 
dorp als Maarn. Deze nood oproep had effect, want met een aantal 
ouders die elkaar van het schoolplein kenden, hebben we ons toen 
aangemeld als nieuwe bestuursleden van de Oranjevereniging. Het 
was trouwens heel bijzonder dat kort daarna het huwelijksfeest van 
Willem-Alexander en Máxima in de Amsterdam ArenA is gehouden. 
Een afvaardiging van onze Oranjevereniging is daar naartoe geweest. 

En hoe organiseerde zich toen alles binnen de Oranje-
vereniging?
We werden gelukkig niet meteen helemaal in het diepe gegooid want 
de toenmalig voorzitter Cees van Ravesteijn is nog een jaar voorzit-
ter gebleven om een goede overdracht te verzekeren. Het hielp ook 
dat een aantal van ons geboren en getogen was in Maarn, en dat 
betekende dat je toch met veel zaken bekend bent en veel mensen 
kent. De taken werden praktisch onderling verdeeld, zo had ik al een 
jarenlange ervaring met onder andere drukwerk, dus pakte ik dat op. 
Maar als je er met zijn alle de schouders onder zet is het eigenlijk zo 
geregeld. Daarnaast geeft het ook veel ruimte om nieuwe dingen uit 
te proberen, zo hebben we een straatmuzikantenwedstrijd tijdens 
Koningsdag georganiseerd en is de Willem ontstaan. 

En uiteindelijk zelf ook voorzitter van de Oranjevereniging 
 geworden
Ja, maar eerst heeft Sylvia Frederiks het van Cees van Ravesteijn 
overgenomen, daarna heeft Astrid Willemsen het stokje over-
genomen. Toen zij na een paar jaar aangaf te willen stoppen, heb ik 
het van haar overgenomen. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, 
maar na zoveel jaar was het ook voor mij tijd om het stokje over te 
dragen, en dat werd Mariëlle Hendriks. 

Wat wil je meegeven aan de lezer van de Willem?
Geniet van de leuke activiteiten van de Oranjevereniging, maar 
realiseer je dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Want alleen samen 
zorg je ervoor dat Maarn een fijn en leefbaar dorp is en blijft om in te 
wonen, in op te groeien en in oud te worden. 

18 | WILLEM.
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10.40 UUR 
START KINDERSPELEN
RONDOM HET RAADHUISPLEIN

Na de prijsuitreiking van de kinderoptocht starten we met de kinder-

spelen. Voor de kinderen van 3-12 jaar hebben we een groot aantal 

spelletjes, waarvan jullie een groot aantal zeker zullen herinneren van 

een eerdere Koningsdag. Er is veel te doen en het is een hele uitda-

ging om aan alle spelletjes toe te komen. Laat je schminken als een 

echte Koning (of Koningin of... ), brandweertje spelen, eet lekker wat 

poffertjes voor de energie en leef je uit op het springkussen. Kortom: 

er is weer van alles te doen.

GRATIS SPELLETJESKAART
Wil je meedoen met alle spelletjes? En ben je tussen de  

3 en 12 jaar? Dan ben je van harte welkom om vanaf  

10.40 uur een gratis spelletjeskaart te komen halen. Waar? 

Bij de Oranjekraam op het Raadhuisplein natuurlijk! 

Erg jonge kinderen behoeven begeleiding bij hun deelname 
aan de spelletjes. De spelletjes zelf worden begeleid door  
1 á 2 spelleiders.

SPELLEIDERS GEZOCHT!
Ben je 11 jaar of ouder en vind je het leuk om een spelletje 

te begeleiden? We hebben al wat hulp van de scouting uit 

Maarn, maar alle hulp is welkom! Of is schminken meer iets 

voor jou? Stuur een mailtje naar info@ovmaarn.nl

PROGRAMMAkoningsdag
VERVOLG

Scouting Ridder Fulco
Wie zijn jullie?
Wij zijn Scouting Ridder Fulco, de Scouting 
 vereniging van Maarn-Maarsbergen, met 80 jeugdleden 
en 25 kaderleden. 
Sinds wanneer?
Wij zijn in 1969 opgericht, als afsplitsing van  
Scouting Thorheim in Doorn. 
Jullie mooiste moment?
Toen we van mevrouw van Notten een stukje van haar 
landgoed mochten gebruiken en in 1970 daar de bouw 
van de Ridder Fulco Burcht hebben voltooid.
Wat moeten we in onze agenda zetten?
We bestaan dit jaar 50 jaar en op 13 april organiseren 
we een reünie voor oud-leden. Daarnaast organiseren 
we dit jaar allerlei activiteiten rondom het jubileum 
voor onze leden.
Wat zouden jullie aan de Koning willen vragen?
Doet u mee aan onze plantenactie?

12.00 UUR
AFSLUITING  
KINDERSPELEN

Fotograaf: ARNICK



Fotograaf: ARNICK



konings  dagal vroeg van start 
 met de Kinderoptocht
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Geniet  van onze 
pure streekproducten en 

landelijke omgeving. 
Ervaar het zelf! 

De Nieuwe Poort 20, 3931 JK Woudenberg | (033) 286 4411 | woudenberg@molenbeek.nl | www.molenbeek.nl

Het enige huis dat wij niet verkopen: ons Oranjehuis

Klassieke Cinema Stijl Portretten

‘Leen’ het aura van de 
klassieke cinema voor 
een portret met unieke 
uitstraling.

Arnick zorgt voor een 
prettig geregisseerd   
persoonlijk portret, of 
bijzonder gezinsportret, of 
een portret met je classic 
car in bijpassende stijl.

Vanaf €165, inclusief:

• A3 FineArt print
• Persoonlijke lichtop-
stelling
• Informele studio fotoshoot 
of op een locatie in overleg

Studio Maarn: 0616684599
service@arnick.nl
ARNICK.NL

F O T O G R A F I E

A R N
I C K

Canis Patronus
Hondenschool voor gezins- 
en of therapiehonden. 
Begeleiding vanaf aankoop 
pup tot volwassen hond.
Zowel in kleine groepen als 
privéles mogelijk.

www.canispatronus.com 
of bel: 0630144810

22 | WILLEM.
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PROGRAMMAkoningsdag
VERVOLG

PROGRAMMAkoningsdag
VERVOLG

Na afloop van de kinderspelen zijn de Koningsdag festivi-

teiten zeker nog niet afgelopen. Als de kinderen nog wat 

energie over hebben na de kinderspelen, kunnen ze zich uit-

leven op de springkussens op en rond het Raadhuisplein. 

Anders zijn er genoeg mogelijkheden om lekker van de dag 

te genieten met wat te drinken of te eten. We hebben voor 

deze dag speciaal tafels en banken geregeld!

13.00 – 17.00 UUR
ORANJE VRIJMARKT
BRADERIE EN KINDERVRIJMARKT, ALLERLEI  

ATTRACTIES EN TERRASJES

Als vanouds is er op Koningsdag rondom het Raadhuisplein 

 een Vrijmarkt ingericht met overdekte kraampjes, waar van alles  

te  ontdekken is. U kunt als bezoeker komen, maar het is ook een  

mooie gelegenheid om uw zolder leeg te ruimen en uw prachtige 

items voor een vriendenprijs aan te bieden. Als u graag een kraam 

wilt hebben, schrijf u snel in, want op=op. De voorwaarden en  

regels kunt u uit gebreid lezen op onze vernieuwde website:  

www.ovmaarn.nl. 

Voor de kinderen hebben we een speciale plek ingericht op het 

grasveld voor het Raadhuis waar de kinderen hun eigen oude spul-

len kunnen verkopen. Maar het is natuurlijk ook heel leuk om de 

bezoekers van onze Oranje Vrijmarkt te laten horen hoe goed je je 

muziekinstrument al kunt bespelen of hoe gaaf je al kunt tekenen. 

MUZIEK & OPTREDENS
Muzikaal hebben we dit jaar weer een bijzonder aanbod. 

Daarbij willen we speciale aandacht voor een nieuw initiatief van 

de Oranjevereniging Maarn: DE MAARNSE TALENTENSHOW. 

In een kleine muziektent op het grasveld voor het Raadhuis mag 

je je kunsten laten zien. Wil je een liedjes zingen of spelen op je 

muziekinstrument, een goochelshow opvoeren, een gaaf dansje 

laten zien met je vrienden en vriendinnen, of juist alleen; heb je 

vragen of wil je je hiervoor aanmelden? Stuur een bericht naar: 

info@ovmaarn.nl

Wil je liever op je eigen muziek 

uit je dak gaan? Vanwege het 

overweldigende succes is de 

“Silent Disco” er weer, 

door de organisatie van de 

Maarnse Kinderdisco. In een 

speciale discotent bij het Raad-

huisplein kun je je beste moves 

laten zien! Op het hoofdpodium 

voor het Raadhuis hebben we tussen 13:00-17:00 twee bands 

die u zich zeker nog wel zult herinneren, daarover later meer. Ook 

muzikaal wordt het weer een memorabele “Herinnert u zich deze 

nog”-Koningsmiddag. Dus gooi je haar los, trek je dansschoenen 

aan, neem een biertje en maak er een feestje van, wees welkom op 

het Raadhuisplein!

Fotograaf: ARNICK

Fotograaf: ARNICK

Fotograaf: ARNICK
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PROGRAMMAkoningsdag
VERVOLG

ROND HET MIDDAGUUR
OP DE KOFFIE  
MET WILLEM 
WEGENS SUCCES IN  
DE HERHALING

Een uitgelezen manier om an-

dere ouderen te ontmoeten en 

mee te kunnen genieten van de 

uitbundige sfeer, op het Raad-

huisplein. Onder het genot van 

muziek uit vroeger tijden zal u 

een kop koffie met iets lekkers 

worden geserveerd. Ook de 

voorraad Oranjebitter zullen 

wij aanvullen, want zo’n oranje 

drankje hoort er natuurlijk bij. 

13.00 – 14.30 UUR
RIVERSTONE
SAMEN GENIETEN

Riverstone is een eigenzinnige “Rootsy” groep uit de omgeving 

Utrecht. De vijf vrienden – Mattijs, Martin (uit Maarn), Martijn, Jelle  

en Bart – leerden elkaar kennen door hun gedeelde passie voor 

authentieke rootsmuziek. Sinds 2009 treden zij graag op waar het 

publiek zich het meest thuis voelt, zoals besloten feesten en gele-

genheden, maar ook cafés, restaurants en festivals. Geïnspireerd 

door artiesten zoals Simon & Garfunkel, Bob Dylan, Munford and 

Sons en The Dubliners weten ze een mooie mix in hun repertoire 

aan te brengen. Sfeer is een belangrijke factor voor de mannen van 

Riverstone. Muziek is er om samen van te genieten en dat doen ze 

graag met jullie! Na een leuk optreden in 2017 zijn ze weer terug in 

Maarn om opnieuw een feestje te bouwen!

UW REGIOMAKELAAR BIJ:
AAN- EN VERKOOP

TAXATIES

Tuindorpweg 41 A, Maarn,
tel.0343-444773,

www.breurmakelaardij.nl

 MAARNSE SLAGERIJ

Tuindorpweg 49 
3951 BE Maarn 
T 0343-444344

maarnseslagerij.nl

 

Jonna Hofman
Omdat weggooien zonde is…

jonnahofman@gmail.com

jonnahofman

@JonnaHofman

Gebruikt verpakkingsmateriaal, sjorbanden, oude kleding, gordijnen, bouwzeil 
en vijverfolie. Materialen die écht een tweede leven verdienen als 
sleutelhanger, tas of bijvoorbeeld een portemonnee. 

Leuk als cadeau, maar zeker ook om zelf te gebruiken!

Fotograaf: ARNICK
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PROGRAMMAkoningsdag
VERVOLG

15.00 – 17.00 UUR
MAARNSE OUWE
ROCKERS / MOR
OP VELER VERZOEK

Maarnse Ouwe Rockers, kortweg MOR! De inmiddels misschien 

wel legendarisch te noemen rockcoverband uit Maarn. Zanger Henk 

Snellen en gitarist Tino Boersen wonen al zolang in Maarn dat ze niet 

beter meer weten. Drummer Eric “Loeistrak” van Tellingen en bassist 

Rolf “Vingervlug” Koning hebben hun roots in Zeist, dus in de buurt. 

Ze zijn niet oud (ook niet jong), maar rocken kunnen ze als de beste. 

Rockcovers van Pearl Jam, Rolling Stones, 

U2 en Herman Brood.  

En meer. Bekende num-

mers uit de jaren ‘70 en 

‘80, maar ook hits uit een 

minder ver verleden. Dat 

wordt gegarandeerd voet-

jes van de vloer en lekker 

meezingen. De mannen 

hebben een missie: heel 

Maarn swingt. Tot MOR!

VANAF 15.00 UUR
KONINGSDAG  
IN MAARSBERGEN 

Oranjecommissie Maarsbergen start vanaf 15.00 uur op schoolplein 

de Merseberch met kleiduif schieten en laser boogschieten. Wie kan 

het beste schieten? Er liggen mooie prijzen klaar! Voor de kleintjes is 

er een brandweerspringkussen en popcorn. 

Vanaf 17.00 uur kunnen de voeten van de vloer onder het genot van 

een (gratis) hapje en een drankje. Tussendoor vindt er een verloting 

plaats welke Burgemeester Frits Naafs zal leiden. U komt toch ook 

zaterdag 27 april naar Maarsbergen?

ORANJECOMMISSIEmaarsbergen
KONINGSDAG 2019

Voor meer informatie bezoek onze website: www.koningsdagmaars-

bergen.nl of volg ons op instagram (oranjecommissiemaarsbergen) 

en Facebook (Oranjecommissie Maarsbergen).

Fotograaf: ARNICK

Ook in het afgelopen jaar zijn er op 
30 april weer toeristen gesignaleerd 
bij het Raadhuis in Maarn.



 

ONLINE BLOEMEN BESTELLEN 
 

www.bloembinderijpassiflora.nl 

U kunt ook met uw mobiele telefoon onze website bezoeken 

r�/JFVXCPVX��r�7FSCPVX��r�Renovatie

06-400 369 50  |  06-294 976 32  |  Woudenberg

www.bouwbedrijfnapenvanginkel.nl
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De architecten van A&R10 laat u graag de verborgen 
potentie zien van uw woning, winkel, kantoor of 

monumentaal pand. Met respect voor de bouwstijl 
en met oog voor detail.

ARCHITECTUUR & RESTAURATIE            PARTICULIEREN            ZAKELIJKE MARKT

w.  www.aenr10.nl
e.  info@aenr10.nl
t.  0343 700  236

nieuwbouw vrijstaande woning Tromplaan Maarn

Gevestigd in het voormalige Raadhuis Maarn

Stichting Vrienden Raadhuis Maarn 
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BEVRIJDINGSdag
5 MEI 2019

DODENherdenking
4 MEI 2019

14.00 – 15.00 UUR 
VERTREK FIETSTOCHT 
Op Bevrijdingsdag organiseert de 

Oranjevereniging Maarn als vanouds 

een speciale fietstocht. Vanaf het 5 

Meiplein in Maarn hebben we voor 

jong en oud een mooie tocht uitge-

zet door onze bijzondere omgeving. 

De fietstocht van 20 km staat over-

zichtelijk beschreven in een route 

die u tussen 14.00 en 15.00 uur bij 

ons startpunt op het 5 Meiplein kunt 

ophalen. U krijgt er dan ook nog een 

appeltje van Willem bij. Wij zien u graag 

verschijnen tijdens Bevrijdingsdag! 

19.40 UUR 
AANVANG HERDENKING 
RAADHUISPLEIN  
Het harmonieorkest Manderen speelt in afwachting van de deelne-

mers aan de stille tocht. Er worden programma’s van de herdenking 

uitgedeeld. Het koor Vinkenvocale zal de Chopin Prelude zingen.

Scouting Maarn-Maarsbergen verleent, zoals al jaren gebruikelijk, 

assistentie bij de herdenking. Het meerjarenthema is Vrijheid geef  

je door met als thematekst voor dit jaar: In vrijheid kiezen.

19.10 UUR 
VERTREK STILLE TOCHT
Er is een stille tocht vanaf de Algemene Begraafplaats begeleid met  

enkele leden van Klein Maar Dapper. De stoet vertrekt uiterlijk om 

19.10 uur. Deze tocht zal, zoals altijd, gaan naar het Raadhuisplein, 

midden in Maarn. Hier zal de herdenkingsceremonie plaatsvinden. 

Dodenherdenking 1983 - kinderen openen het defilé langs het verzets-
monument voor het gemeentehuis van Maarn.



www.okkenloodgietersbedrijf.nl

Op Koningsdag zijn wij 
van 7.30 tot 11.00 geopendvan 7.30 tot 11.00 geopendvan 7.30 tot 11.00 geopend

Kees van der Woerd
De Echte Bakker
Doorn, Maarn, Eck en Wiel

Camper huren ?

www.heuvelrugcampers.nl

A.OKKEN
LOODGIETERSBEDRIJF

Tuindorpweg 71
3951 BE Maarn
0652340046

loodgietersbedrijf.a.okken@live.nl
www.okkenloodgietersbedrijf.nl

Tel: (0343) 443 207
Everts Zonweringen
3951 XT Maarn

Voor binnen- en buitenzonwering
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11 JANUARI
DE TRADITIONELE KERSTBOOMVERBRANDING 

OP DE KOEHEUVELS IN MAARN

Fotograaf: ARNICK
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Vrijwillige Brandweer 
Maarn-Maarsbergen
Wie zijn jullie?
Wij zijn de vrijwillige Brandweer Maarn-Maarsbergen, 
24/7 – 365 dagen per jaar staan wij paraat om bin-
nen 4 minuten uit te rukken als onze hulp wordt 
gevraagd. En we doen veel meer dan alleen branden 
blussen. Voorlichting en advies over brandveiligheid, 
rampenbestrijding, hulpverlening bij ongevallen met 
gevaarlijke stoffen, enz. Wij doen dit met 22 vrijwil-
ligers en 5 personen zijn bezig met hun opleiding. En 
om ons werk goed te kunnen doen hebben we beschik-
king over goed materiaal en materieel. Daarnaast 
zijn we in de zomer van 2018 verhuisd naar een 
nieuwe moderne kazerne aan de Tuindorpweg. 
Sinds wanneer?
Dit jaar vieren we ons 80-jarig jubileum!
Jullie mooiste moment?
Lastig om één moment te kiezen, maar het is altijd 
mooi om te horen en te lezen wanneer men waardering 
heeft voor ons vak. We moeten namelijk vaak preste-
ren onder enorme (tijds)druk. Overal waar we komen 
is er wel “iets” aan de hand. Als we dan terug naar de 
kazerne rijden en onze inzet is goed verlopen zijn we 
vaak tevreden. Maar je moet niet vergeten dat waar 
wij zijn geweest er sprake kan zijn van veel ver-
driet. De mooiste momenten zijn dus vaak de kleine 
dingen. 
Wat moeten we in onze agenda zetten?
De oefenavond van de brandweer, elke donderdagavond 
vanaf 19:30. Wanneer je interesse hebt als vrijwilli-
ger bij onze post ben je namelijk van harte welkom!
Wat zouden jullie aan de Koning willen vragen?
Kom eens langs op een oefenavond en neem uw vrouw 
mee, dan laten wij graag zien wat wij allemaal doen 
en hoe wij dit allemaal doen. 

Antonides Infrawerken BV 
Ambachtsweg 18 
3953 BZ Maarsbergen 
Tel 0343-444588 
www.antonides-infra.nl  
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KERSTBOOM  
VERBRANDING
ZATERDAG 11 JANUARI 2020, 18.30 – 20.00 UUR 

Verzamel al je goede voornemens en kom naar de Koeheuvels voor 

een gezellig samenzijn bij een groot, knapperend vuur.  Onder leiding 

van de Vrijwillige Brandweer Maarn-Maarsbergen wordt een hoge 

stapel van ingeleverde oude kerstbomen op een gecontroleerde en 

veilige manier in brand gestoken. Zoiets kun je ook maar beter aan 

de experts overlaten!

Hoe hoger de stapel, hoe hoger het vuur, dus verzamel zoveel moge-

lijk oude kerstbomen en breng ze op 11 januari naar de Koeheuvels, 

ter hoogte van de Ted Visserweg. Voor iedere ingeleverde boom krijg 

je een lootje waarmee je leuke prijzen kunt winnen. 

Voor de bezoekers aan de kerstboomverbranding is er warme choco-

lademelk & glühwein en heerlijke oliebollen. Dus kom naar de tent van 

de Oranjevereniging Maarn ter plaatse en haal kosteloos je warme 

versnapering op. De oliebollen zijn door bakkerij Van der Woerd, de 

warme chocolademelk door PLUS Van Schaick en de Glühwein door 

Restaurant ’t Vosje gedoneerd. Waarvoor onze hartelijke dank.  

JANUARI2020
 KERSTBOOMVERBRANDING 

LOTERIJ
Als de kerstboomverbranding tegen het einde loopt, is het tijd voor 

de loterij! Bij de tent van de Oranjevereniging Maarn kan iedereen 

met lootjes zich verzamelen, waarna mooie prijzen worden verloot. 

Voor diegene die de meeste afgedankte kerstbomen inlevert is een 

speciale prijs.

BIJ SLECHT WEER
De datum voor dit evenement wordt naar alle waarschijnlijkheid 

zaterdag 11 januari 2019. Het moet wel héél erg slecht zijn met het 

weer, wil de brandweer het afgelasten, maar toch: Kijk bij slecht/

stormachtig weer op onze site of de kerstboomverbranding doorgaat!

De kerstboomverbranding is in Maarn al een hele oude traditie en 

werd vroeger ook in Maarsbergen, en heel veel andere gemeenten 

gehouden. In veel plaatsen bestaat de traditionele kerstboomver-

branding niet meer en ook in Maarn is deze lange traditie 8 jaar 

onderbroken geweest. 

Sinds 1999 is deze traditie weer in ere hersteld en organiseert  

de Oranjevereniging in Maarn de kerstboomverbranding.  

De Vrijwillige Brandweer Maarn-Maarsbergen coördineert een 

gecontroleerde en veilige verbranding. 

Prijsuitreiking na 
afloop van de kerst-
boomverbranding 
van 1983

Fotograaf: ARNICK
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ACTIVITEITENmaarn
 ER IS GENOEG TE DOEN
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Honingraat 17A, 3956 HG Leersum, Tel. 0343 - 452 230
De Nieuwe Poort 6, 3931 JK Woudenberg, Tel. 033 - 285 48 40

www.hoorenzie.nl

Een koninklijke 
25% korting 

op uw nieuwe 
montuur!

Deze actie is geldig van 
ma. 22 t/m za. 27 april

Zet uw zintuigen op scherp
Een oogmeting of hoortest verrichten vraagt om kennis en vakmanschap. 
Dat is precies wat u van Hoor&Zie kunt verwachten. En die oogmeting of 
hoortest doen wij geheel vrijblijvend voor u, op ieder moment van de dag. 

Hoor&Zie geeft een eerlijk advies en houdt rekening met uw wensen en 
mogelijkheden. Simpelweg omdat uw ogen en oren het beste verdienen.

Taxaties onroerend goed voor 

diverse doeleinden

Bemiddeling aan- en verkoop:  

•  woningen

•  agrarisch onroerend goed

•  bedrijfsmatig onroerend goed

•  agrarische productierechten 

Advies bij onteigening

Woudenbergseweg 66 

3953 MH  

Maarsbergen

0343 431260       

info@wivema.nl

www.wivema.nl

BEKIJK ONS

AANBOD OP

wIvEmA.Nl

www.mickeys.nl
0343-443032

Raadhuislaan 21 Maarn
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Autobedrijf Gebr. Heerikhuisen

Amersfoortseweg 10, 3951 LB  Maarn, Tel. 0343 - 44 18 16
Openingstijden: maandag t/m zondag 06.00-22.00 uur

Tankstation / LPG
Altijd goedkoop tanken

Tinq altijd goedkoop tanken

Sfeervol kamperen op de Utrechtse Heuvelrug
en verhuur van luxe Heuvelrug Lodges 

www.laagkanje.nl
0343-441348

Maarn

Tinq altijd goedkoop tanken

Graag helpen wij u ook in 2019 met adviezen,
tips, ontwerp, uitvoering en onderhoud 

zodat u het hele jaar zorgeloos 
van uw eigen stukje natuur kunt genieten.

Het enthousiaste team van

DE SPECIALIST VOOR BOOMVERZORGING, TUINAANLEG     EN ONDERHOUD
Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies bij u thuis.
Scherpenzeelseweg 48
3953 MB  MAARSBERGEN
Tel: 0343-443079
info@amerongenhoveniers.nl
www.amerongenhoveniers.nl

Uw tuin een groene oase?

KWALITEITSCERTIFICAAT 
VOOR TUINAANLEG/
ONDERHOUD

DE ORANJEVERENIGING 
MAARN
BEDANKT DE VOLGENDE PERSONEN/INSTANTIES

De Oranjevereniging Maarn bedankt de volgende  personen/instan-

ties: Alle leden die elk jaar weer zo gul geven, de leden die méér dan 

gul geven, de donateurs, de adverteerders, de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug. Zonder hun giften kunnen wij ons programma niet eens 

uitvoeren. Ook willen we vooral niet vergeten: de vrijwilligers en 

andere  personen/instanties die ons elk jaar weer helpen: de brand-

weer (voor de kerstboomverbranding en Koningsdag), Klein 

Maarn Dapper (4 mei en Koningsdag), Harmonie Manderen (voor 

Koningsdag), de EHBO-ers (voor bijna alle activiteiten), spelleiders 

(voor de spellen op Koningsdag), kramenhelpers (voor het opbouwen 

van de Oranje Vrijmarkt), de jury (van de kinderoptocht), de klokken-

luiders van de kerken (voor het klokluiden op Koningsdag), Bakkerij 

Van der Woerd (voor de oliebollen tijdens de Kerstboomverbranding 

en Oranje  soesjes bij de koffie van Willem), Restaurant ‘t Vosje voor 

de muzikale extra’s deze Koningsdag en de  glühwein tijdens de 

kerstboomverbranding, Stichting het Raadhuis voor het gebruiken 

van ‘ons’ plein, Nana Bies (steun en toeverlaat vanuit de gemeente) 

en Sharon van Cooten van Gemeente Heuvelrug, Kees Legemaat 

voor de kabels, Arnick voor het goed vastleggen van de bijzondere 

sfeer, mevrouw de Stigter-Huising en Sjoerd Jongsma voor de koffie, 

Rien Pater voor de historische “fast-check” en tot slot Matthias voor 

de “sound”.  

Nogmaals: BEDANKT!

BEDANKT
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Wist je dat sinds 2009 in Maarn het grootste 
bij- en nascholingsinstituut voor tandarts-
assistenten in Nederland is gevestigd?
Misschien niet... maar voor de 18000 tandartsassistenten die Nederland rijk  
is staat Maarn sindsdien op de kaart. Jaarlijks nemen meer dan 2000 mond-
zorgprofessionals deel aan een opleiding of training van Edin Dental Academy.
 
Wil je ook opgeleid worden tot het veelzijdige beroep van tandartsassistent, 
dan kan je bij Edin MBO Academy terecht voor een wettelijk erkende  
MBO-4 opleiding.
 

Meer informatie: www.edin.nl/ema of kom eens bij ons langs  
in het gezondheidscentrum aan de Sportlaan 11-13.
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Cadeaus-woondecoraties
workshops

Tuindorpweg 39A
3951 BD Maarn

T 0434 - 442895
welkom@jolicadeau.nl

www.jolicadeau.nl

Cadeaus-woondecoraties
workshops

Tuindorpweg 39A
3951 BD Maarn

T 0434 - 442895
welkom@jolicadeau.nl

www.jolicadeau.nl

WWW.CVTMAARN.NL

FOREVER"
"A BEAUTIFUL 
SMILE IS A JOY 
FOREVER"
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HELPT U OOK MEE OM MAARN  
EN MAARS BERGEN IN DE  
FEEST STEMMING TE BRENGEN? 
STEEK DE VLAG UIT! 

Het officiële vlaggenprotocol luidt als volgt:

VLAGGEN MET ORANJE WIMPEL: 

• Koningsdag 27 april 

• Verjaardagen van: 

 - Prinses Beatrix: 31 januari 

 - Koning Willem Alexander: 27 april

 - Prinses Ariana: 10 april 

 - Koningin Máxima: 17 mei 

 - Prinses Amalia: 7 december 

 - Prinses Alexia: 26 juni 

•  Feestelijkheden m.b.t. leden van de Koninklijke  

Familie: bijv. huwelijk, jubileum, bezoek

VLAGGEN ZONDER ORANJE WIMPEL: 

• Nationale Bevrijdingsdag 5 mei 

•  Opening Staten generaal: derde dinsdag  

in september, in Den Haag 

• Bevrijdingsdag Nederlands Oost-Indië 15 augustus 

• Koninkrijksdag 15 december 

•  In het algemeen als uiting van vreugde van  

de gebruiker: bijv. jubileum, behalen diploma

• Op verzoek van de gemeentelijke overheid

HALFSTOK VLAGGEN (ALTIJD ZONDER  

ORANJE WIMPEL): 

• Dodenherdenking 4 mei 18.00 tot ca. 21.10 uur 

•  Dodenherdenking 14 augustus 18.00 tot ca. 21.10 uur

•  Bij het overlijden van een lid van de Koninklijke Familie

•  In het algemeen als teken van rouw van de gebruiker

VLAGprotocol
HOE ‘HEURT’ HET?

WILLEM. | 37
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UWondersteuning
ALWEER DE ZESDE WILLEM

UW BIJDRAGE IS ABSOLUUT 
NOODZAKELIJK
De zesde Willem heeft u weer in uw handen! Waar een klein dorp  

als Maarn groot in kan zijn! Wij zijn er trots op en hopen u weer te 

ontmoeten op 27 april en bij onze andere activiteiten. Al deze 

activiteiten en festiviteiten zorgen ervoor dat Maarn een levendige 

plaats blijft waar we allemaal met plezier wonen en voor velen van 

ons een reden is geweest om er juist te gaan wonen. 

ORGANISATIE TALENT GEZOCHT

Deze activiteiten en festiviteiten worden niet door een evenementen-

bureau georganiseerd, maar door mensen zoals u en ik. We 

organiseren dit voor onze eigen gemeenschap in Maarn en laten zo 

onze betrokkenheid zien. Of je nu wilt helpen als verkeersbegeleider 

tijdens de kinderoptocht, glühwein schenken tijdens de Kerstboom-

verbranding of redactioneel bij de opmaak van de Willem betrokken 

wilt zijn, alle hulp is van harte welkom. Met pensioen of naast het 

werk, hier is toch altijd wel tijd voor vrij te maken. 

SPONSORGELDEN EN DONATIES

De activiteiten die we organiseren kosten veel geld. Sommige 

mensen denken dat de gemeente alles betaalt en regelt, maar dat  

is niet zo. Het bestuur van de Oranjevereniging (8 enthousiaste 

mannen en vrouwen met liefde voor hun dorp) regelt deze activiteiten 

in samenwerking met andere vrijwilligers. Een feest voor en door 

elkaar dus! De gemeente geeft subsidie, maar deze dekt nog geen 

10% van de uitgaven! 

Uw bijdrage is absoluut noodzakelijk om het feest in stand te 

houden. Maakt u uw bijdrage over op bankrekeningnummer NL05 

INGB 0001 5834 55 t.n.v. Oranjevereniging Maarn. 

OOK DONATEUR VAN DE ORANJEVERENIGING 

MAARN WORDEN? 

Om het eenvoudig te maken hebben we een wikkel rondom deze 

Willem gevoegd. Op deze wikkel staat aangegeven hoe u kunt 

doneren en geeft u daarnaast de mogelijkheid om met een 

machtiging uw donatie een vast jaarlijks en duurzaam karakter  

te geven. U kunt ook via de website een machtiging doen, meer 

informatie daarover kunt u vinden op www.ovmaarn.nl/leden. 

Mocht u het toch fijner vinden om met een acceptgiro uw donatie 

te doen, laat u het ons dan weten via info@ovmaarn.nl.

Wij zullen tijdens Koningsdag actief aanwezig zijn om ervoor zorgen 

dat u zich als donateur kunt aanmelden. U kunt zich ook via onze 

website als donateur aanmelden: www.ovmaarn.nl/leden.  

De minimale bijdrage is € 10,- (meer is altijd welkom), hiervoor krijgt 

u heel veel plezier voor groot en klein! 

Alvast hartelijk dank voor uw steun en we zien u graag bij de 

aankomende Koningsdag en andere activiteiten van de 

Oranjevereniging Maarn!

Dirk-Iede, Joris, Areadne, Mark, Paul, Epke, Fargo en Paulien.

UW DONATIE MAAKT HET VERSCHIL

De traditie van een sfeervolle Koningsdag in Maarn voortzetten,  

is wat ons drijft. Maar dat kunnen we niet zonder u.  

Draagt u onze activiteiten een warm hart toe?  

En wilt u blijk geven van uw betrokkenheid en waardering?  

Help ons met uw donatie om ervoor te zorgen  

dat deze activiteiten voor Maarn behouden blijven.  

Hoe? Alle informatie vindt op de achterzijde van de wikkel rondom de Willem

Fotograaf: ARNICK
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vandenbergnl.com

INSPIRE, 
BELIEVE, 
ACT. SINCE 1928
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            Plattenberg 7   3951  AN Maarn  
          tel. 0343- 442527   
           Email: info@sjaakkalfsbeek.nl  

                                          
                                                                                              



hetWILHELMUS
DE EERSTE TWEE COUPLETTEN

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht,

daarom ben ik verdreven, om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren als een goed instrument,

dat ik zal wederkeren in mijnen regiment.

Fotograaf: ARNICK


