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Heuvelrug Notarissen wenst de

inwoners van Maarn en Maarsbergen 

hele fijne activiteiten rondom

75 jaar bevrijding
 

 Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend en kosteloos 

updategesprek. Tijdens dit adviesgesprek bespreken we de voor 

u relevante notariële zaken voor een onbezorgde toekomst.

 

Meld u aan via doorn@heuvelrugnotarissen.nl 

onder vermelding van ‘Updategesprek’ 

of bel ons op 0343 20 80 00.
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Beste lezer van de Willem,

We bevinden ons in on-

werkelijke tijden, waarin 

dingen gebeuren die we 

met z’n allen nog nooit 

hebben meegemaakt. Ons 

hele land, meer nog de 

hele wereld, is in de 

greep van een virus en 

die greep lijkt ons behoorlijk te verlammen. Ik schrijf bewust 

‘lijkt’ want al wordt ons land meer en meer stilgezet toch 

ontwaren we ook een bijzondere veerkracht en creativiteit. 

We zien allerlei bijzondere initiatieven ontstaan waarmee 

mensen elkaar ondersteunen en helpen. Deze onwerkelijke 

tijd is tegelijk ook een onzekere tijd, want niemand weet 

precies hoe het verder zal gaan op de korte termijn.

We kwamen in de derde week van maart dan ook tot de 

conclusie dat we de geplande traditionele Koningsdagactivi-

teiten niet door konden laten gaan. Ingegeven door andere 

Oranjeverenigingen en onze verantwoordelijkheid voor u 

als bewoner van Maarn.

Daarop hebben we wel meteen besloten om lokale veilige 

alternatieve activiteiten uit te voeren waaronder de publica-

tie van deze “Willem”.

De “Willem”, Maarns enige echte Koningsdag glossy hebben 

we dit jaar omgetoverd tot een blad met vertrouwde items 

maar ook een nieuwe “Maarnse Dorpsquiz”. Weet u nog 

waar die modeshow in Maarn werd gehouden? En waar de 

Koning en Koningin elkaar voor het eerst ontmoet hebben? 

Wie heeft de meeste kennis van onze omgeving? 

Dit jaar is er ook aandacht voor 75 jaar bevrijding. Er heeft 

zich heel wat afgespeeld in en rond Maarn. Was u zich daar al 

van bewust? U kunt hier uitgebreid over lezen vanaf pagina 9. 

De Willem wordt mogelijk gemaakt door onze trouwe 

sponsoren die, ondanks het annuleren van Koningsdag op 27 

april, toch bereid zijn geweest om bij te dragen aan de  

totstandkoming van onze Willem. Hulde en dank hiervoor! 

Daarnaast zijn we als Oranjevereniging ons bewust van onze 

maatschappelijke functie. Om onze Koning te citeren:

‘We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die daarbij 

horen.Je werkomgeving, de sportclub, de koffieochtend, de muziek-

vereniging, het familieweekend, de kerkdienst. Het gemis daaraan 

maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor 

mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn.’

We zijn op dit moment bezig met het uitwerken van een 

aantal alternatieve activiteiten die hierop aansluiten. 

 

Koningsdag 2020 zal een heel andere dag dan andere jaren 

worden. Wellicht is er ruimte voor alternatieve kleinschali-

ge activiteiten. In ieder geval gaan we ons best doen om 

overal de vlaggen op te hangen! Houd de website en Face-

book pagina van de Oranjevereniging Maarn in de gaten.

 

Wij wensen u veel leesplezier met alweer de 7e Willem. Ie-

dereen wil wel een “Willem” hebben, toch?

Hartelijke groet,

Epke Habraken

Voorzitter Oranjevereniging Maarn

VOORWOORDovm  
KONINGSDAG 2020

KONINGS
DAG
IN MAARN...
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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

Cadeaus-woondecoraties
workshops

Tuindorpweg 39A
3951 BD Maarn

T 0434 - 442895
welkom@jolicadeau.nl

www.jolicadeau.nl
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www.bouwbedrijfnapenvanginkel.nl

• Nieuwbouw  • Verbouw  • Renovatie

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

www.bouwbedrijfnapenvanginkel.nl
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XS architecten coöperatie U.A.                    www.xsarch.nl 
Siliciumweg 23 | 3812SV | Amersfoort | 033 33 20 200

Van Amerongen 
Boomverzorgers & Hoveniers
Scherpenzeelseweg 48
3953 MB  Maarsbergen
T (0343) 44 30 79

info@amerongenhoveniers.nl
www.amerongenhoveniers.nl

KvK nummer 62382837
BTW NL8547.96.411.B01

ABN Amro:  NL 92 ABNA 0558 6139 50
BIC:  ABNANL2A
ING: NL 98 INGB 0000 7946 26
BIC: INGBNL2A

Graag helpen wij u met adviezen, tips, ontwerp, uitvoering en  
onderhoud zodat u het hele jaar zorgeloos van uw eigen stukje  

natuur kunt genieten

Het enthousiaste team van

Scherpenzeelseweg 48
3953 MB MAARSBERGEN
Tel: 0343-443079
info@amerongenhoveniers.nl
www.amerongenhoveniers.nl
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EENterugblik
KONINGSDAG IN MAARN 2019
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TROUWEN OF VERGADEREN OP DE MOOISTE              
LOCATIE VAN DE UTRECHTSE HEUVELRUG ?. 

www.raadhuismaarn.nl 

WIJ WENSEN U EEN FEESTELIJKE KONINGSDAG 

Wethouder de Bruinlaan 3 Maarn Van Beuningenlaan 26 Maarsbergen Boslaan 11E Maarn Cereshof 1 Maarn Uw woning

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

Kijk, we zijn steeds meer thuis in Maarn en Maarsbergen

Tuindorpweg 19B Maarn Achter de Kerk 14 Maarsbergen Spoorlaan 2 Maarsbergen Haarbos 2 Maarsbergen

18 nieuwbouwwoningen Maarsweide Haarweg 11C Maarsbergen Stinus Blomlaan 17 Maarsbergen  Ridder Fulcolaan 52 Maarsbergen Prinseheuvellaan 34 Maarn

Haarweg ong Maarsbergen

Bel voor een gratis 
waardebepaling 

met verkoopadvies 
én actuele

marktinformatie

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT

14 UNITS! 8 UNITS!

24 | WILLEM.
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Speciaal voor de koningsdagtrekking zijn wij 

27 april geopend tot 13:00. 

 

 

Raadhuislaan 9 in Maarn www.boekenkoek.net  

BOEKEN I SPEELGOED I KANTOORARTIKELEN I TIJDSCHRIFTEN I WENSKAARTEN I STAATSLOTEN I DHL servicepunt 

  

www.mickeys.nl

0343-443032

Raadhuislaan 21 Maarn

•  Hannah huidcoach
• Bindweefselmassage
• Rimpel Reductie Therapie

•  Acne behandelingen
•  Dermatude meta Therapie
•  Permanente make-up

Angelique van Oosten 
E info@moooienzo.nl
T 0343 – 442654
Tuindorpweg 7 Maarn

outdoor
Ook voor: bedrijfsfeestjes/teambuilding, sportevenementen 

en scooterverhuur.

 - Steppen  - Thema speurtochten                        
 - Voetbalclinic - Vlotbouwen 
 - Bootcamp - Katapult bouwen          
 - GPS tochten - Knutselen & frutselen
 - Voetgolf

W www.heuvelrugactief.nl  E info@heuvelrugactief.nl          
T 06-21290642

OVMM_BrochureWillem2017 DEF.indd   24 28-03-17   13:59

INBUMA BV

 MAARNSE SLAGERIJ

26 | WILLEM.

Sneller fietsen? 
Techniek verbeteren?  

Train Slimmer! 
Train bij FieTSen 
op WaTTage!

Meld je aan voor een introductietraining 
via info@fietsenopwattage.nl Heygraefflaan 26a, 3953BK Maarsbergen

CHINEES - INDISCH 
SPECIALITEITEN RESTAURANT

‘‘YANGS’S GARDEN’’
Chinese, Kantonese en Indische gerechten.
Dagelijks vers bereid door ervaren chef-kok.

Elk weekend en feestdagen LOPEND BUFFET

Dagelijks geopend van 12:00 tot 21:00 uur,
ook op zon- en feestdagen.

Vrije parkeerruimte Kapelweg 37, 9351 AA Maarn.

Bel voor uw bestelling: 0343 - 443003

www.yangsgarden-maarn.nl

Waardebon

Bij aankopen vanaf 500.-
Deze kaart is alleen inwisselbaar bij Expert Amersfoort en Expert Soest en is niet 
geldig in combinatie met folderaanbiedingen, computers of producten van Apple.   

50.-50.-
OVMM_BrochureWillem2017 DEF.indd   26 28-03-17   13:59

Met bijna 40 jaar ervaring is INBUMA een gevestigde naam  

in Maarn en omgeving. Particulieren en Woningbouwvereniging Maarn 

vertrouwen al jaren op onze expertise. We zetten onze vakmannen  

in voor onderhoud, renovatie en reparatie van cv’s, badkamers,  

keukens en dak- en leidingwerk.

INBUMA / Installatie Bureau Maarn

Kapelweg 36  |  3951 AD Maarn

T 0343 - 443 056  |  F 0343 - 442 076  |  E info@inbuma.nl

Tuindorpweg 49 
3951 BE Maarn 
T 0343-444344

maarnseslagerij.nl
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We schrijven 31 augustus 1939 als de viering van de verjaardag van 

Koningin Wilhelmina wordt afgelast vanwege de oplopende internati-

onale spanningen. De week ervoor was de Algemene Mobilisatie van 

het Nederlandse leger uitgeroepen. De Utrechtse Heuvelrug werd 

overspoeld door militairen die hier ingekwartierd werden bij burgers 

en boeren. Het Maarnse Raadshuis werd grotendeels in beslag geno-

men door het Commando van de verbindingstroepen voor de Greb-

belinie, het plein voor het Raadhuis werd gebruikt als appèlplaats. De 

Nederlandse regering hoopte dat ons land net als in de Eerste Wereld-

oorlog neutraal zou kunnen blijven. 

In de vroege uren op vrijdag 10 mei 1940 werd de bevolking ’s 

nachts wakker van de laag overvliegende vliegtuigen; het Duitse 

leger was Nederland binnengevallen. De dichtstbijzijnde verdedi-

gingslinie voor de Utrechtse Heuvelrug was de Grebbelinie. Direct 

vertrokken de ingekwartierde militairen daarheen. Nog drie dagen 

wist het Nederlandse leger de Duitse legermacht bij de Grebbeli-

nie tegen te houden. Op 13 mei weken de koningin en de ministers 

uit naar Londen. Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 

en het dreigement om Utrecht opvolgend te bombarderen, capitu-

leerde op 15 mei 1940 het Nederlandse leger. 

Bezetter toont ware aard
Van de oorlogshandelingen in de meidagen van 1940 heeft Maarn 

praktisch niet te lijden gehad, maar in de opvolgende maanden be-

leefde Maarn een invasie van landgenoten, die op last van de Duit-

sers uit hun huizen waren verdreven. In juni kwamen er ook 30 

kinderen bij, slachtoffer van het bombardement van Rotterdam, 

die onderdak kregen in de garage van Huis te Maarn. 

Op 29 mei 1940 kreeg Nederland een Rijkscommissaris, de Oos-

tenrijker Seyss-Inquart. De burgemeesters bleven in functie, maar 

de dorpen kregen ook een plaatselijke commandant, de zogenaam-

de Ortskommandant. In de eerste oorlogsmaanden heerste het 

idee dat het met de Duitse bezetting wel mee zou vallen. De bezet-

ter voedde dit bewust om zo de Nederlanders geleidelijk rijp te 

maken voor de nazi-ideologie. De ware aard van de Duitse bezetter 

liet zich echter al snel zien; politieke partijen werden verboden en 

er kwam een verbod op het dragen van Oranje en het vieren van 

verjaardagen van leden van het Huis van Oranje. 

Vanaf oktober 1940 volgden de eerste maatregelen tegen de Joodse 

landgenoten en wordt het ze steeds moeilijker gemaakt om deel te 

nemen aan het gewone leven. Vanaf 1941 verschijnen overal borden 

met de tekst ‘Voor Joden verboden’, wordt de Jodenster verplicht 

en vonden de eerste razzia’s op de Joodse bevolking plaats, wat aan-

75 JAARbevrijding
DE DUITSE INVAL

Joden niet gewenst

Wehrmacht voor Huis Doorn

Slag om de Grebbeberg

Mobilisatie

Bombardement op Rotterdam

Luchtlandingen Moerdijk
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75 JAARbevrijding
ONDERDRUKKING EN VERZET

leiding was voor de Februaristaking. Het werd duidelijk dat de 

Joodse landgenoten moesten onderduiken om te kunnen overleven. 

In totaal had Nederland op het hoogtepunt in september 1944 ruim 

350.000 onderduikers. Onder hen bevonden zich 28.000 Joden. 

De enige politieke beweging die niet verboden was, was de NSB. 

Dit liet zich ook zien in bestuurlijke posities; in oktober 1942 werd 

burgemeester Everwijn Lange, een fel tegenstander van de nazi-

ideologie, afgezet om plaats te maken voor NSB-burgemeester de 

Monyé. Sympathie voor de NSB gaf ook een breuk in de samenle-

ving; mensen wisten vaak niet wie ze wel of niet konden vertrou-

wen en moesten voortdurend op hun hoede zijn. 

Verzet
In de eerste maanden van de bezetting was het actieve verzet nog 

beperkt, maar kwam rond 1941 breder op gang. Het begon met de 

Geuzen, de Oranjewacht en de Ordedienst (OD), die aanvankelijk 

voornamelijk uit oud-officieren bestond. Daarna kwam ook de 

Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO) die hielp 

met onderduikadressen en ondergedoken mensen ondersteunden 

met bonkaarten en soms ook met geld. Mede hierdoor ontstonden 

de landelijke Knokploegen (KP) die overvallen pleegden om ver-

zetsmensen en/of Joden uit gevangenissen te bevrijden en om dis-

tributiekantoren en gemeentehuizen te overvallen. Omdat iedere 

vorm van protest of verzetsactie door de Duitse bezetter werd be-

straft, werden de verzetsgroepen steeds voorzichtiger en gingen 

sommigen leden ondergronds. Na de Februaristaking van 1941 en 

vooral na de April-Meistaking van 1943, gericht tegen de gedwon-

gen tewerkstelling, werd het verzet intensiever. 

Omstreeks 1941 kreeg het verzet in Maarn vorm. Via een lokaal 

LO-contact begon Wim van Dijk een LO-groep in Maarn. Dit was 

riskant omdat hij onderwijzer was aan een school waar het hoofd 

een NSB’er was. Het LO-werk werd daarom overgenomen

door zijn zwager; Ted Visser, die ondergedoken zat bij zijn schoon-

ouders op de Meentsteeg in Maarn. 

Gevaar in de lucht
Ondertussen was in de loop van 1943 door de geallieerden het 

‘Combined Bomber Offensive’ gestart met als doel de Duitse oor-

logsindustrie te vernietigen en het moreel van de bevolking te onder-

mijnen. In de nacht van 22 op 23 juni 1943 werd een Engelse Lancas-

ter bommenwerper, die op de terugweg was van een bombardement 

in Duitsland, door vijandelijk vuur getroffen en stortte neer in de 

omgeving van de Pol. De volledige bemanning kwam hierbij om het 

leven. 

Een paar weken voor D-day, op 6 juni 1944, toen de geallieerden 

in Normandië landden, werd een trein met enkele passagierswa-

gons in de buurt van Maarsbergen door geallieerde vliegtuigen be-

schoten, waarbij er 30 doden en 70 gewonden vielen. De spoorlijn 

Utrecht-Arnhem was een van de voornaamste doelwitten van de 

geallieerde vliegtuigen. Goederentreinen werden beschoten, maar 

ook treinen met oorlogsmaterieel, vaten benzine en olie, die op de 

zijsporen geparkeerd stonden. De gebouwen in de omgeving, zoals 

pastorie en kerk, raakten beschadigd door de beschietingen.

RAF luchtfoto’s Maarn maart 1945
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 Dolle Dinsdag
De opmars van de geallieerde troepen naar het noorden ging voor-

spoedig en een ineenstorting van Nazi-Duitsland leek nabij. Brussel 

werd op 3 september 1944 bevrijd en een dag later was Antwerpen op 

de Duitsers veroverd. De verwachting was dat Nederland nu snel be-

vrijd zou worden. De geallieerde legers hadden de Nederlandse grens 

echter nog niet bereikt, en Nederland zou nog niet bevrijd worden.

Op dinsdag 5 september, later bekend geworden als “Dolle Dins-

dag”, maakten veel Nederlanders zich op om hun bevrijders te be-

groeten. Vlaggen en oranje vaandels werden tevoorschijn gehaald, 

terwijl er onder Duitsers en NSB’ers paniek uitbrak en zij probeer-

den weg te vluchten. 

Het verzet in Maarn, Leersum, Doorn en Woudenberg had met de 

directeur van Valkenheide, de heer Noordam, afgesproken dat de 

lokale NSB’ers na de capitulatie op Valkenheide zouden worden 

opgesloten. Het verzet kwam nu in actie, de NSB-burgemeesters 

van Leersum en Wijk bij Duurstede werden door het verzet opge-

pakt en naar Valkenheide gebracht. Door verraad kwamen de Duit-

sers erachter waar de NSB’ers waren opgeborgen, waarop de com-

mandant van de Sicherheitsdienst de heer Noordam, op 8 

september 1944, liet oppakken en doodschieten. 

Geheime zenders en agenten
In de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug waren diverse ge-

schikte droppingsterreinen te vinden, zoals in de buurt van de 

Halm en de Dwarsweg. Maar de bossen en afgelegen boerderijen 

waren ook ideaal voor verzetsactiviteiten zoals het werken met ge-

heime zenders. De radiodienst van de Raad van Verzet (RVV) be-

sloot om hier radiozendposten te plaatsen, die onderling 3 tot 4 

kilometer van elkaar verwijderd waren. Op een open plek in het 

Maarnse bos, aan de zuidkant van de Maarnse Grindweg, kwam 

seinpost 4. Aan de noordkant van deze weg, op nummer 39, was 

“de Boerderij”, waar Vava Hoogeweegen woonde. Deze gravin was 

onder de naam Vera actief in het verzet en was destijds getrouwd 

met de Engelandvaarder majoor Hoogeweegen, de eerste com-

mandant van de brigade Rotterdam van de RVV. Op “de Boerderij” 

woonde ze met haar jonge zoontje, een paar opvangkinderen en 

onderduikers. Begin 1944 kwam in haar huis een radiozendpost en 

werd ‘de Boerderij’ het stafkwartier van de radiodienst van de RVV. 

 

In de nacht van 7 op 8 mei 1944 werd geheim agent Piet de Sprin-

ger bij Rijsbergen gedropt. Vanaf oktober verplaatste hij zijn werk-

terrein naar de Utrechtse Heuvelrug, waar hij werkte als codist en 

verbindingsman voor de RVV. Hij verzond de berichten, die over 

de Langbroekse zenders binnenkwamen, door naar seinpost 4. 

Deze berichten waren voor Captain King, een Belgische SAS-offi-

cier die in september 1944 in de omgeving van Scherpenzeel was 

gedropt. Deze SAS-officier verzamelde inlichtingen over Duitse 

troepenbewegingen, locaties van V2 raketten en potentiële doelen. 

Market Garden 
Boven Maarn nam de activiteit van geallieerde vliegtuigen in de 

loop van september sterk toe, niet alleen de treinen werden be-

schoten, maar ook auto’s en andere voertuigen. Op zondag 17 sep-

De vlag uit op  

Dolle Dinsdag

Dhr. Noordam op Valkenheide

Geheime zender

75 JAARbevrijding
DOLLE DINSDAG
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tember vlogen er honderden geallieerde vliegtuigen over Maarn 

richting Arnhem; Operatie Market Garden was begonnen. Met een

grondoffensief (Garden) vanuit het zuiden en de grootste luchtlan-

dingsoperatie (Market) uit de geschiedenis moesten de bruggen 

over de Nederlandse grote rivieren door Britse, Poolse en Ameri-

kaanse legereenheden veroverd worden. Zo konden de geallieer-

den bij Arnhem om Duitse linies heen trekken en doorstoten naar

het Ruhrgebied, het industriële hart van Duitsland. Om de Duitse 

oorlogslogistiek in Nederland te ontregelen legden, na een oproep 

van Radio Oranje op 17 september 1944, 30.000 personeelsleden 

van de NS het werk neer.

Door tegenslagen en vertraging van het grondoffensief kon Arn-

hem niet worden veroverd en moest de operatie worden afgebla-

zen. Op dat moment waren rondom Arnhem nog 2.300 man Britse 

en Poolse troepen aanwezig. Van hen slaagden ongeveer 2.000 in de 

nacht van 25 op 26 september erin de Rijn over te steken. De ‘Air-

bornes’ die achterbleven gaven zich over of wisten te ontkomen en 

werden opgevangen door het verzet rond de Veluwe.

In de nacht van 22 op 23 oktober 1944 wisten 138 Airbornes om, 

met hulp van het lokale verzet, bij Renkum de Rijn over te steken 

naar bevrijd gebied. Een volgende poging, Operatie Pegasus 2, met 

120 Airbornes mislukte echter. Een aantal mannen werden door de 

Duitsers gevangen genomen, maar een aantal Airbornes wist te 

ontsnappen en dook opnieuw onder. 

Op 24 september werden in de directe omgeving van de tunnel op 

de Amersfoortseweg in Maarn door geallieerden 16 bommen afge-

worpen. Het was de bedoeling om de ingekwartierde Duitsers in 

Huize Plattenberg te bombarderen, maar een paar bommen vielen 

op ‘t Stort, nabijgelegen huizen en een loods. Gerrit Herikhuizen 

kwam hierbij om het leven. 

75 JAARbevrijding
MARKET GARDEN

Het plan van Market Garden

Geallieerde vliegtuigen boven Nederland

Parachutisten landen nabij Arnhem
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Klaassen Daalmans
Regiomakelaars
Kon. Wilhelminaweg 62 | Amerongen
Tel. 0343 45 56 44
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www.kd-makelaars.nl

WAARDECHEQUE
Wat is uw woning waard?
GRATIS waardebepaling

Bel of mail gerust en maak een afspraak.
Deze cheque wordt u aangeboden door:

t a x a t e u r

✁
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Ruim 35 jaar uw NVM-makelaar op de Utrechtse Heuvelrug!
Bemiddeling bij verkoop van uw woning

Begeleiding bij aankoop van uw droomhuis

Taxaties (NWWI)

BEZOEKADRES: Kampweg 3 - 3941 HC Doorn   
POSTADRES: Postbus 5 - 3950 AA Maarn

ETALAGE MAARN: Tuindorpweg 35a   
E-MAIL: info@renesmakelaars.nl

TEL. 0343 - 44 12 80

www.renesmakelaars.nl

U kunt uw huisdier brengen en halen van 
maandag t/m zaterdag tussen 08.00 uur en 11.00 uur 

en van 17.00 uur tot 18.00 uur. 
Op zon-en feestdagen zijn wij gesloten. 

OVMM_BrochureWillem2017 DEF.indd   16 28-03-17   13:59

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

verbouw bestaande bungalow Hertenlaan Maarn

Gevestigd in het voormalige Raadhuis Maarn

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

www.laagkanje.nl
0343-441348

Maarn

100 JAAR
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WILLEM’Sweetjes
DE EERSTE MAARNSE DORPSQUIZ

Een dorpsquiz voor jong en oud om gezellig de komende 2 weken  

samen met je gezin, buren of vrienden te maken. Samen, met een 

team van 4-6 personen, maar dan wel op gepaste afstand, online of 

per telefoon. Deze Eerste Maarnse Dorpsquiz bestaat uit 75 verschil-

lende vragen en opdrachten over de volgende 3 onderwerpen: 

MAARN, HET KONINKLIJK HUIS EN  

75 JAAR BEVRIJDING. 

Sommige vragen kun je misschien makkelijk beantwoorden, maar 

sommige antwoorden kun je alleen op specifieke locaties of langs de 

2 uitgezette routes in Maarn vinden en daarom zul je dus ook op pad 

moeten. Om je op weg te helpen staan er icoontjes bij de vragen:

 

 kennis over Maarn 

 kennis over het Koningshuis 

 kennis over de oorlogsjaren 

 locatie op de kaart 

 doe-opdracht 

 kindervraag 

 foto-opdracht 

 informatie in de Willem 

 kijk goed op locatie 

 kijk goed langs de route 

 vraag de dorpskenners 

De antwoorden op de vragen moet je invullen op het antwoordenblad 

op pagina 22 van deze Willem. Je hebt tot vrijdag 24 april 2020 tot 

23:00 de tijd om een foto van het ingevulde antwoorden- blad en foto’s 

van de resultaten van de opdrachten toe te sturen naar: 

info@ovmaarn.nl onder vermelding Quiz2020 en je teamnaam. 

Op maandag 27 april 2020 zullen de prijswinnaars bekend gemaakt 

worden. 

In deze Eerste Maarnse Dorpsquiz van de Oranjevereniging Maarn 

staan ook een paar doe-opdrachten. Van het eindresultaat van deze 

doe-opdrachten moet je een foto maken en meesturen met het ant-

woordenblad. Deze foto’s zullen niet openbaar gemaakt worden. Op 

het antwoordenblad op pagina 22 van deze Willem kun je de  

antwoorden invullen. Voor elke vraag of deelvraag is in principe maar  

1 antwoord mogelijk en schrijf deze zo duidelijk en leesbaar mogelijk 

op. Per vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten er maxi- 

maal te behalen zijn. Alleen teams die hun antwoordenblad op tijd en 

op de juiste manier inleveren, doen mee voor de prijzen. 

En wat kun je dan winnen? Naast de eeuwige roem als winnaar van  

de Eerste Maarnse Dorpsquiz hebben we de volgende prijzen:

1e prijs:   Een Koningsdag-prijzenpakket ter waarde van € 150,-  

Een dinerbon voor 2 personen incl. drank aangeboden  

door Restaurant Reynaert in Maarn  

6 flessen lokale vruchtensap aangeboden door de Lions 

2e prijs:   Een Koningsdag-prijzenpakket ter waarde van € 100,-  

Een dinerbon voor 2 personen incl. drank aangeboden  

door Restaurant ‘t Vosje in Maarn  

4 flessen lokale vruchtensap aangeboden door de Lions 

3e prijs:   Een Koningsdag-prijzenpakket ter waarde van € 50,- 

Veiligheid 

Deze bijzondere tijd maakt het voor ons noodzakelijk om je, nog meer 

dan anders, te wijzen op de veiligheid van jezelf en de ander. Tijdens 

deze dorpsquiz zijn er namelijk vragen waarvoor je ‘op pad’ moet. 

Denk daarbij altijd aan de richtlijnen van het RIVM, houd voldoende 

afstand van elkaar, verplaats jezelf uitsluitend per fiets of te voet en 

hou je aan de verkeersregels en de overige wetgeving. Deelnemen aan 

dorpsquiz is geheel op eigen risico.
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VRAGENvaria
DORPSQUIZ 2020

WILLEM’S WEETJES

Vraag 1 

Op welke dag zijn de meeste mensen op de Utrechtse Heuvelrug 

jarig (2019)? 

Vraag 2

Wat nu Koningsdag is, heette vroeger Koninginnedag. Maar voor 

Koninginnedag had deze feestelijke dag een andere naam, welke?

Vraag 3

Welke landen worden er op de bovenstaande foto’s door het Konink-

lijk paar bezocht?

Vraag 4

Welke schuilnaam wordt door de leden van de Nederlandse Konink-

lijke familie gebruikt om niet herkend te worden? 

Vraag 5 

Waar stond deze 

lunchroom?

Vraag 6

Welke bekende cabaretier groeide op in Maarn? 

Vraag 7

Welke straat doorkruist de volgende coordinaten? 

52° 3’39.85”N 5°21’43.98”O

52° 3’36.00”N 5°22’12.49”O

Vraag 8 

Welke foto hoort bij de volgende personen:

Dirk Noordam, Loek Caspers, Rob Kröner en Ted Visser

Vraag 9 

Ook voor de Koninklijke familie dit jaar geen Koningsdag. Op paleis 

Huis ten Bosch is de Leesmap bezorgd en de leden van de Koninklijke 

familie hebben hun lectuur keuze gemaakt en teruggetrokken in de ver-

schillende Koninklijke vertrekken. Maar wie leest over welk onderwerp, 

in welk blad, in welk Koninklijk vertrek? Wat Koninklijke aanwijzingen: 

1. Degene die puzzelt doet dat niet in de Privé of de Royalty

2. Prinses Alexia zit in haar slaapkamer te lezen. 

3.  Prinses Catharina-Amalia leest niet de Beau Monde of de Story

4.  Koning Willem-Alexander leest de Royalty maar zit niet in de 

woonkamer

5. Degene die in de keuken zit, leest de Story

6. Wie de gerechten doorneemt, doet dat in de Weekend

7. Prinses Ariane zit in de studeerkamer. 

8. Koningin Máxima verdiept zich in de fashion

9. Prinses Ariane leest de roddels
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VRAGENvaria
DORPSQUIZ 2020

WILLEM’S WEETJES

Vraag 10

Welke prinses heeft het Maarnse Voetpad afgesloten?

Vraag 11

Wie heeft de eerste foto van Máxima en Willem-Alexander gemaakt?

Vraag 12

Maak een groepsportret gelijk aan de voorkant van deze Willem, 

Vraag 13

Waar ging het Faust-transport de linie door? 

Vraag 14

Maak een mooie tekening voor een oudere in Maarn, maak er een 

foto van en verstuur deze per email. 

Vraag 15 

Captain King was een Belgische SAS-officier die hier in de omgeving 

vanaf september 1944 actief was. Wat is het motto van de SAS? 

Vraag 16 

Waar staat FCMM voor? De voetbalclub die in 1997, na 20 jaar, 

ophield te bestaan en waarvan een aantal teams overgingen naar 

SVMM? 

Vraag 17 

Hoeveel eieren kun je hier voor € 1,- kopen?

Vraag 18 

Over Koningin Máxima: wat klopt niet:

1. Van haar ouders mocht ze als kind niet televisiekijken

2. Ze is dol op schnitzel met friet. 

3. Ze kan breien en borduren

4. Haar lievelingskleur is oranje

5. Ze speelt zelf graag gitaar

6.  Ze draagt altijd hoge hakken om haar voeten kleiner te laten lijken

Vraag 19  

Hoe heette het verzetskrantje dat in Maarn werd uitgebracht?

Vraag 20 

Wat was het kenteken 

van deze auto? 

Vraag 21

Waar is het fietstunneltje “Hoge Overdam” naar vernoemd? 

Vraag 22

Een Boggle: vorm met deze letters 

een 16-letterig woord

Vraag 23 

Hoe is deze grafheuvel ontdekt?

Vraag 24 

Wat voor speciale witte tent staat er in de achtertuin van nummer 7?

Vraag 25

Achtereenvolgend waren hier vroeger 2 cafés gevestigd, hoe heetten 

die? 

Vraag 26

Wat is het hoogteverschil tussen Huis te Maarn en het grasveld voor 

het Raadhuis? 

Vraag 27

Aan welke straat lag de oude vuilstortplaats van de gemeente 

Maarn?

Vraag 28

Hoe wordt deze buurt in Maarn genoemd? 

Vraag 29

Hoe heet de dorpswethouder van Maarn?

Vraag 30

Hoeveel icoontjes van onze Koning, zogenaamde ‘Willy’s’  

kun je in deze Willem vinden?

O R T T

L N E O

E S V R

A P D S
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VRAGENvaria
DORPSQUIZ 2020

Vraag 31

Op deze route kom je huizen tegen die een naam hebben. Gebruik 

de huisnummers voor de volgende som: (“Ons Thuis”+ “Nooit Ge-

dacht”) / “De Boshaan” + “Zonnewende” + “Ons Genoegen” = ? 

Vraag 32

We starten bij het Raadhuis in Maarn. Wanneer is de eerste steen 

gelegd van ons Raadhuis?

Vraag 33

Hoeveel traptreden is het tot op het bordes? 

Vraag 34

Waar houdt Olaf, de vriend van Anna en Elsa, het meeste van?

Vraag 35

Welke letters stonden er op de neergestorte Lancaster?

Vraag 36

Op de hoek, op de Kapelweg 63, is een woonhuis. Maar vroeger had 

dit pand een andere functie. Welke functie?

Vraag 37

In 2019 viel er een boom op de Kapelweg om, die bovenop een 

busje viel. Van welk bedrijf was dit busje?

Vraag 38

Hoeveel hectare is het beschermd natuurgebied “De Pol”?

Vraag 39 

Op de Berkenlaan 30 is Carmi’s Boshuis. Bij de oprit kun je je doe-

opdracht meenemen 

Vraag 40

De bewegwijzering van de oude Wijkerweg: Hoe ver is het nog naar 

Wijk bij Duurstede? 

Vraag 41

Op deze boerderij woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog Vava 

Hoogeweegen. Zij bood onderdak aan onderduikers en een zend-

station van het verzet was op de boerderij gevestigd. Wat was de 

verzetsnaam van Vava Hoogeweegen? 

Vraag 42

Hoe heet het kleine paardje dat bij het pad naar de scouting staat?

Vraag 43

Hoe heet de maker van deze houten beelden? 

Vraag 44

In het uitleen-boekenkastje op Kapelweg 11 vind je een boek van 

Willem, beantwoord de vraag.

RONDJE MAARNZUID
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VRAGENvaria
DORPSQUIZ 2020

WILLEM’S WEETJES

Vraag 45 

In welke stad hebben onze koning en koningin elkaar voor het eerst 

ontmoet? 

Vraag 46

Voor de Koningsspelen brengt Kinderen voor Kinderen ieder jaar 

een speciaal themalied uit. Zet de liedjes in de juiste volgorde: 2017, 

2019, 2016, 2015, 2018. Welk woord vormen de eerste letters van de 

liedjes?

Vraag 47

Welke jongeman zat hier ondergedoken?

Vraag 48

Welke zin klopt niet? Door de oorlog:

1. stond bijna 10 procent van Nederland onder water.

2. waren bijna 2 miljoen Nederlanders ontheemd geraakt.

3. woog de gemiddelde Nederlander bijna 17 kilo minder.

4. waren er ruim 350.000 onderduikers, waarvan 28.000 Joden.

Vraag 49

Hoe heette het modehuis in Maarn waar deze modeshow werd 

gehouden?

Vraag 50

Uit welke bron krijgen de inwoners van Maarn hun drinkwater? 

Vraag 51

De hardheid van het drinkwater in Maarn is 6,10 dH (Duitse hard-

heid). Water met een hoge hardheid veroorzaakt veel kalkaanslag en 

laat zeep minder goed werken. Hoeveel kilogram kalkaanslag geeft 

de hardheid van het drinkwater in Maarn bij een gemiddeld gebruik 

van 180 m³ per jaar?

Vraag 52

Welke stad werd hier op 

Koningsdag bezocht?

Vraag 53

Wat is het mastnummer van de hoogspanningsmast hoek Prinseheu-

vellaan en Planetenbaan en hoe hoog is deze hoogspanningmast?

Vraag 54

Hoe heet het meertje op het golfterrein waar ook een informatiebord 

staat? 

Vraag 55

Welk getal moet er bij het vraagte-

ken staan?

Vraag 56

Tennis: Hoeveel meter belijning ligt 

er op een tennisbaan? 

Vraag 57  

Met een “Ceasar-versleuteling” komt er op Seinpost 3 in Scherpenzeel 

een bericht binnen. Deze moet snel ontcijferd worden, de tijd dringt: 

Cginz ot Sggxt hop Bkxg

Vraag 58 

Hoeveel holes heeft Golfclub Anderstein en sinds wanneer bestaat 

de derde lus ? 

Vraag 59  

Waar staan de 7 pijlen in het Rijkswapen voor?

Vraag 60 

Wat wordt er bedoeld met Blijde Inkomst?
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VRAGENvaria
DORPSQUIZ 2020

Vraag 61

Op de route kom je huizen tegen die een naam hebben. Gebruik de 

huisnummers voor de volgende som:  

(“Zilverberk”+ “Pine Lodge ” – “De Stee”) / “Welleshoeve” =? -> 

Vraag 62 

Wat is het merk van de klok die op het 5 Meiplein staat?

Vraag 63

Hoe heet het voorwerp dat de spoorwegwerker in zijn handen heeft?

Vraag 64

Hoe heet de school die hier vroeger stond?

Vraag 65

De traditionele Kerstboomverbranding in Maarn is een paar jaar on-

derbroken en in 1999 weer hervat. Hoe lang was deze onderbreking?

Vraag 66

Wat voor fabriek heeft hier vroeger gestaan?

Vraag 67

Wat staat er boven de bewegwijzering “Wijkerweg”?

Vraag 68

Welke vlinder staat er afgebeeld op het informatiebord?

Vraag 69

Hoe heet dit wandelpad?

Vraag 70

Wat is de hoogste waterstand die hier gemeten kan worden?

Vraag 71

Het publicatiebord van het entreegebouw van de begraafplaats laat 

een plattegrond zien waarin met letters de verschillende delen van 

de begraafplaats zijn aangeduid. Welk 8-letterwoord is er te maken 

met deze letters (je mag de letters maar 1x gebruiken)?

Vraag 72

Het belbord van Trompstaete laat zien wie er op welk huisnummer 

woont. De rekensom: huismeester + dagverzorging = ?

Vraag 73

Hoe heet het kunstwerk aan de Tromplaan?

Vraag 74

Hier staan we op het Trompplein. Voordat hier het dorpshuis werd 

gebouwd werd dit terrein gebruikt door 2 verenigingen. Welke vereni-

gingen waren dit?

Vraag 75 

Een paar jaar geleden kondigde drukkerij van den Berg aan dat ze 

het roer zouden omgooien en deze locatie zouden ombouwen. Het 

bleek een 1-april grap. Maar wat zou er op deze locatie komen?

RONDJE MAARNNOORD
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ANTWOORDENblad
DORPSQUIZ 2020

Daalder kaas 
Kastelein

Elke vrijdag van 
10.00 – 18.00 uur  

bij u in Maarn op het 
5 Mei Plein
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Speciaal voor de koningsdagtrekking zijn wij 

27 april geopend tot 13:00. 
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www.mickeys.nl

0343-443032

Raadhuislaan 21 Maarn

•  Hannah huidcoach
• Bindweefselmassage
• Rimpel Reductie Therapie

•  Acne behandelingen
•  Dermatude meta Therapie
•  Permanente make-up

Angelique van Oosten 
E info@moooienzo.nl
T 0343 – 442654
Tuindorpweg 7 Maarn

outdoor
Ook voor: bedrijfsfeestjes/teambuilding, sportevenementen 

en scooterverhuur.

 - Steppen  - Thema speurtochten                        
 - Voetbalclinic - Vlotbouwen 
 - Bootcamp - Katapult bouwen          
 - GPS tochten - Knutselen & frutselen
 - Voetgolf

W www.heuvelrugactief.nl  E info@heuvelrugactief.nl          
T 06-21290642
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INBUMA BV

 MAARNSE SLAGERIJ
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Sneller fietsen? 
Techniek verbeteren?  

Train Slimmer! 
Train bij FieTSen 
op WaTTage!

Meld je aan voor een introductietraining 
via info@fietsenopwattage.nl Heygraefflaan 26a, 3953BK Maarsbergen

CHINEES - INDISCH 
SPECIALITEITEN RESTAURANT

‘‘YANGS’S GARDEN’’
Chinese, Kantonese en Indische gerechten.
Dagelijks vers bereid door ervaren chef-kok.

Elk weekend en feestdagen LOPEND BUFFET

Dagelijks geopend van 12:00 tot 21:00 uur,
ook op zon- en feestdagen.

Vrije parkeerruimte Kapelweg 37, 9351 AA Maarn.

Bel voor uw bestelling: 0343 - 443003

www.yangsgarden-maarn.nl

Waardebon

Bij aankopen vanaf 500.-
Deze kaart is alleen inwisselbaar bij Expert Amersfoort en Expert Soest en is niet 
geldig in combinatie met folderaanbiedingen, computers of producten van Apple.   

50.-50.-
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Met bijna 40 jaar ervaring is INBUMA een gevestigde naam  

in Maarn en omgeving. Particulieren en Woningbouwvereniging Maarn 

vertrouwen al jaren op onze expertise. We zetten onze vakmannen  

in voor onderhoud, renovatie en reparatie van cv’s, badkamers,  

keukens en dak- en leidingwerk.

INBUMA / Installatie Bureau Maarn

Kapelweg 36  |  3951 AD Maarn

T 0343 - 443 056  |  F 0343 - 442 076  |  E info@inbuma.nl

Tuindorpweg 49 
3951 BE Maarn 
T 0343-444344

maarnseslagerij.nl
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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

Cadeaus-woondecoraties
workshops

Tuindorpweg 39A
3951 BD Maarn

T 0434 - 442895
welkom@jolicadeau.nl

www.jolicadeau.nl
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www.bouwbedrijfnapenvanginkel.nl

• Nieuwbouw  • Verbouw  • Renovatie

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

www.bouwbedrijfnapenvanginkel.nl
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WWW.BLOEMIN.NL

HOVENIERSBEDRIJF

•  Nico Bergsteijnweg 16 •  T 033 887 88 23
•  3931 CD  Woudenberg •  E info@bloemin.nl

BLOEMIN

Renes makelaars
Utrechtse Heuvelrug
Kampweg 3 | Doorn
Tel. 0343 44 12 80
info@renesmakelaars.nl
www.renesmakelaars.nl

Klaassen Daalmans
Regiomakelaars
Kon. Wilhelminaweg 62 | Amerongen
Tel. 0343 45 56 44
info@ kd-makelaars.nl
www.kd-makelaars.nl

WAARDECHEQUE
Wat is uw woning waard?
GRATIS waardebepaling

Bel of mail gerust en maak een afspraak.
Deze cheque wordt u aangeboden door:

t a x a t e u r

✁
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Ruim 35 jaar uw NVM-makelaar op de Utrechtse Heuvelrug!
Bemiddeling bij verkoop van uw woning

Begeleiding bij aankoop van uw droomhuis

Taxaties (NWWI)

BEZOEKADRES: Kampweg 3 - 3941 HC Doorn   
POSTADRES: Postbus 5 - 3950 AA Maarn

ETALAGE MAARN: Tuindorpweg 35a   
E-MAIL: info@renesmakelaars.nl

TEL. 0343 - 44 12 80

www.renesmakelaars.nl

U kunt uw huisdier brengen en halen van 
maandag t/m zaterdag tussen 08.00 uur en 11.00 uur 

en van 17.00 uur tot 18.00 uur. 
Op zon-en feestdagen zijn wij gesloten. 

OVMM_BrochureWillem2017 DEF.indd   16 28-03-17   13:59
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Vrijdag 24 april om uiterlijk 23:00 moet 
een digitale afbeelding van het volledig 
ingevulde antwoordenblad (pagina 22) + 
de doe-opdracht informatie gestuurd zijn 
naar:

info@ovmaarn.nl
o.v.v. Quiz2020 en je teamnaam
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Vluchtelingen, onderduikers en Airbornes 
Hoewel Maarn al vol zat met vluchtelingen uit West-Nederland, kwa-

men daar nu nog vele vluchtelingen uit Arnhem en de Betuwe bij. Ve-

len die niet gevonden mochten worden, zoals de ontsnapte Airbornes, 

vonden een tijdelijke schuilplaats bij Huis te Maarn en “de Boerderij”. 

Vanuit daar probeerden ze, begeleid door lokale verzetsmensen, de 

geallieerde linies ten zuiden van de rivieren te bereiken (“crossen”). 

Onder andere de Engelse Brigadegeneraal Hackett, ernstig gewond 

geraakt tijdens de Slag om Arnhem, heeft drie dagen in Huis te Maarn 

gezeten en wist uiteindelijk via de Biesbosch bevrijd gebied te berei-

ken. Een belangrijke ondersteuning bij het “crossen” kwam van Cor en 

Henny Idenburg, zoons van de chauffeur van de familie Blijdenstein 

die het Huis te Maarn bewoonden. Cor en Henny waren bij hun ou-

ders ondergedoken en beiden lid van de Maarnse BS-groep. 

De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) was in september 1944 opge-

richt en bundelde de Ordedienst (OD), de Landelijke Knokploegen 

(LKP) en de Raad van Verzet (RVV) en kwam onder bevel van prins 

Bernhard. In Maarn werd Ted Visser plaatselijk commandant van de 

BS, Chris Blom was dit in Maarsbergen en de in Maarn woonachtige 

reserveofficier Bob Kröner werd districtscommandant van de BS. 

Ook geheim agent Piet de Springer was betrokken bij “crossen”; hij 

bracht samen met zijn medewerkers de Airbornes in kleine groep-

jes naar Langbroek, om van daaruit over de Rijn te worden gezet. 

Moest er in Maarn gewacht worden tot Piet de Springer hen kon 

overzetten, dan brachten de Airbornes vaak hun wachttijd bij Vera 

door. Piet de Springer werd op 30 december 1944 in Langbroek 

tijdens een vluchtpoging doodgeschoten.

Eind 1944 begonnen de Duitsers de Grebbelinie als verdediging te 

versterken en vorderden hiervoor arbeiders onder de Maarnse be-

volking. Gemeentesecretaris J.P. Briedé weigerde hieraan mee te 

werken, waarop hij werd opgepakt en gevangen gezet. Door het 

volledige bevolkingsregister van Maarn op 21 november tijdens 

een overval op het gemeentehuis door het lokale verzet buit te ma-

ken, was het niet meer duidelijk wie er voor dit graafwerk in aan-

merking kwam. Een maand eerder waren tijdens een soortgelijke 

overval alle blanco persoonsbewijzen meegenomen. 

In november 1944 werd het station van Maarsbergen door een bom-

bardement getroffen en daarbij kwam de Maarsbergse stationschef 

Meijer en zijn vrouw, die bij het station woonden, om het leven. Ook 

waren er drie sabbotage acties van de BS van Maarn en Maarsbergen. 

Hongerwinter
Ondanks dat Operatie Market-Garden niet was geslaagd, was een 

groot deel van het zuiden van Nederland bevrijd. Vanaf februari 1945 

ging de opmars verder en werd het oosten van Nederland tot aan 

Groningen en Friesland bevrijd, terwijl het westen van Nederland 

zuchtte onder de Duitse bezetting. De Duitsers hadden gewaarschuwd 

dat de Spoorwegstaking de voedselvoorziening in gevaar zou brengen 

en ze maakten dat dreigement waar. In de eerste maanden van 1945 

ontstond er zo met name in de steden van West-Nederland een grote 

schaarste aan voedsel en brandstof, wat leidde tot de Hongerwinter. 

De gebrekkige voedselvoorziening zorgde in 1945 ook voor de be-

volking in Maarn voor problemen. De Maarnse BS-groep wist met 

vervalste invorderingsbewijzen in januari 1945 bij boer Breescho-

ten in Maarn en boer Appeldoorn in Maarsbergen 40 mud rogge te 

vorderen. Bakker De Man in Maarsbergen bakte er broden van. 

Deze broden werden lokaal verdeel onder armen en zieken, dit tot 

ergernis van enkele lokale zwarthandelaren. Toen drie van hen kort 

daarop betrapt werden toen zij vee wilden stelen, kwam een van de 

zwarthandelaren met de valse verklaring dat hij handelde in op-

dracht van Bob Kröner en Ted Visser, die daarop werden aangehou-

75 JAARbevrijding
VLUCHTELINGEN EN AIRBORNES

Evacués uit Arnhem

Hongerwinter
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75 JAARbevrijding
VOEDSELHULP

den en naar de gevangenis in Utrecht werden gebracht. Zij werden 

met 272 anderen op 8 maart 1945 geëxecuteerd, als repressaille 

voor de toevallige aanslag op SS-officier Rauter, de nazi-Duitse lei-

der van de politie in Nederland. 

De hulp die via de Rode Kruis-organisaties van de neutrale landen 

Zweden en Zwitserland kwam, werd ondertussen door de Duit-

sers vertraagd. Uiteindelijk kwam het, op 28 en 30 april 1945, met 

het Akkoord van Achterveld tot een overeenkomst tussen de geal-

lieerden en de Duitse bezetter voor voedselhulp aan westelijk Ne-

derland. Door voedseldroppings per vliegtuig (Operatie Manna en 

Chowhound) en voedseltransport over de weg (Operatie Faust) 

kwam uiteindelijk de voedselhulp in West-Nederland, maar voor 

velen was het al te laat; uiteindelijk heeft de Hongerwinter aan 

tenminste 20.000 mensen het leven gekost. 

 

Capitulatie
Voorafgaand aan het Akkoord van Achterveld werd op 22 april het 

besluit genomen om geen militaire acties meer in West-Nederland te 

ondernemen om zo de geallieerde voedseltransporten te kunnen la-

ten doorgaan. Omdat de geallieerden vreesden voor de vele burger-

doden die een militaire verovering van de Randstad zou gaan kosten, 

stuurden de geallieerden in die besprekingen aan op capitulatie. De 

Canadezen hadden ondertussen op 18 april het IJsselmeer bereikt, 

het Rode Leger stond op 23 april in de buitenwijken van Berlijn en 30 

april pleegde Hitler zelfmoord. Hoe lang duurt de oorlog nog voort?

Op 4 mei 1945 capituleerde de Duitse admiraal Von Friedeburg na-

mens de Duitse troepen in Noordwest-Duitsland, Nederland, Slees-

wijk-Holstein en Denemarken voor de Britse veldmaarschalk Mont-

gomery. Dit werd dezelfde avond gemeld door Radio Herrijzend 

Nederland uit Eindhoven, maar dit was nog voorbarig omdat gene-

raal Blaskowitz de volgende dag pas in Wageningen zou tekenen. 

Op 5 mei hield koningin Wilhelmina op Radio Herrijzend Neder-

land een toespraak, waarin ze niet alleen alle bondgenoten, het ver-

zet en de strijdkrachten bedankte, maar ook de blijdschap over de 

hernieuwde vrijheid benadrukte: 

“Eindelijk zijn wij weer baas op 
eigen erf en aan eigen haard.”

Voedseldroppings Opmars geallieerden

Op de vroege morgen van 3 mei rijden 200 Britse en Canadese vracht-

wagens met een witte vlag over de nog bezette Utrechtse Heuvelrug. 

De vrachtwagens zijn net de linie bij Rhenen gepasseerd en zijn met 

voedselpakketten onderweg naar Utrecht
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BEVRIJDING

Bevrijding
Vroeg in de ochtend van maandag 7 mei passeren de geallieerden 

de frontlijn aan de Grebbe en rukten zo vlug mogelijk op naar het 

westen van het land langs de rijkswegen Arnhem-Ede-Utrecht 

(N224) en Arnhem-Wageningen-Utrecht (N225). De eerste geal-

lieerde eenheden van de Engelse verkenningseenheid “the Polar 

Bears” reden met lichte tanks en pantserwagens de dorpen op de 

Utrechtse Heuvelrug binnen, gevolgd door de Canadese legereen-

heden. Massa’s mensen verzamelden zich langs de weg om de be-

vrijders met bloemen en omhelzingen te begroeten. 

Om de opmars zoveel mogelijk te bespoedigen, werden de dorpen 

die niet aan de rijkswegen lagen voorlopig overgeslagen. Dit bete-

kende dat Maarn en Maarsbergen nog aan hun lot werden overge-

laten, zodat de vele verzamelde Duitse militairen, onder wie een 

grote groep SS’ers, vrij spel hadden. Duitse pantserwagens bleven 

gevechtsklaar staan en SS’ers stroopten de boerderijen af. Ook 

wemelde het in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug nog van 

SS’ers die niet van plan waren zich over te geven.

Ondanks de aanwezigheid van zoveel gewapende Duitse militairen 

werd in de ochtend op het raadhuis in Maarn, inmiddels bewaakt 

door de BS, de nationale driekleur uitgestoken. De inwoners van 

Maarn volgden direct dit voorbeeld. Bij het raadhuis kwam vervol-

gens een jeep van het Amerikaanse leger aanrijden. De inzittenden 

waren onder andere de zoon van familie de Beaufort van “De Hoogt” 

in Maarn en de heer Ent. Beiden hadden, met de berichten van de 

op handen zijnde bevrijding, hun post in Parijs verlaten om zo snel 

mogelijk hun families op te zoeken. Later op de dag werd burge-

meester Everwijn Lange thuis met de jeep opgehaald. Tijdens de rit 

naar het raadhuis hield hij hoog boven zich een foto van koningin 

Wilhelmina. Onder groot enthousiasme van de toegestroomde in-

woners richtte de burgemeester zich vanaf de stoep van het ge-

meentehuis  tot de burgerij. Hij sloot af met de volgende woorden: 

“Wij gaan weer voorwaarts; met 
Gods hulp zullen wij de moeilijk-
heden overwinnen. Bewaart rust 
en orde. Leve de Koningin, Leve 

het Vaderland”

Hierna stormden de inwoners het bordes op en feliciteerden de 

burgemeester met zijn terugkeer op het gemeentehuis. 
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Omdat de sfeer met de gewapende Duitse militairen en de aanwe-

zige Duitse tanks gespannen bleef en de SS’ers, met name in Maars-

bergen, de boerderijen bleven afstropen, vertrok Ds. Muurling 

naar Doorn om hulp te vragen aan een geallieerde commandant. 

Vijf tanks en negen gevechtswagens begaven zich tegen de avond 

via Maarn naar Maarsbergen. Toen verdwenen wel de Duitse tanks, 

maar de SS’ers bleven boerderijen afstropen. De volgende dag 

kamden de Canadezen de bossen uit op achtergebleven SS’ers. Er 

kwam pas echt een einde aan de gespannen sfeer toen op 10 mei 

“This Faithful Book”
Madzy Brender à Brandis beschrijft in dit 
dagboek haar leven in Maarn gedurende de 
oorlogsjaren 1942-1945.

“Vechten voor Vrijheid”
Beschrijving door oud-verzetsstrijder 
Loek Caspers van de gebeurtenissen op de 
Utrechtse Heuvelrug tussen 1940-1945.

Luizen in de Pels - Loek Caspers 
Vrijheid geef je door - 4 mei comité Maarn- 
 Maarsbergen 
330 jaar Maarn-Maarsbergen - Gemeente  
 Maarn 
Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen - 
 J.P Briedé 
Cultuurhistorische Commissie Maarn 
Maarsbergen - www.mmnatuurlijk.nl
Utrechts Archief - www.hetutrechtsarchief.nl
Regionaal Historisch Archief -  
 www.rhazuid oostutrecht.com
www.beeldbankwo2.nl
www.oorlogsbronnen.nl

1945 de Duitse troepen op Valkenheide verzameld werden en ont-

wapend, waarna ze werden afgevoerd. In Maarn had men toen pas 

het gevoel echt bevrijd te zijn. 

 Op 31 augustus 1945 kon eindelijk als vanouds weer Koninginne-

dag gevierd worden. Vanaf 9:00 verzamelden alle schoolkinderen 

zich op het feestterrein van Anderstein en na de openingstoespraak 

door burgemeester Everwijn Lange werd gezamelijk het Wilhel-

mus gezongen. Hierna konden de kinderspelen van start gaan en in 

de middag volgden de volksspelen. Er was een keuring van de ver-

sierde wagens, er werd mastgeklommen en tot slot was er een ge-

costumeerde voetbalwedstrijd. In de tuin van Café van Laar in 

Maarsbergen werd het Koninginnefeest afgesloten met een concert 

van “Astra” en kon gedanst worden op de muziek van een bandje.

Bronnen

Maarn eindelijk bevrijd



18 | WILLEM.

P. Lasterie
schilderwerken

Marshof 1, 3951 EM Maarn
T 06 511 68 760

E lasterieschilderwerken@gmail.com

UW REGIOMAKELAAR BIJ:
AAN- EN VERKOOP

TAXATIES

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

www.breurmakelaardij.nl

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

Voor binnen- en buitenzonwering

FC-stopper 36x35mm.indd   1 03-11-2009   15:37:51

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

www.laagkanje.nl
0343-441348

Maarn

Antonides Infrawerken BV 
Ambachtsweg 18 
3953 BZ Maarsbergen 
Tel 0343-444588 
www.antonides-infra.nl  

24 | WILLEM.

 

 
 
 
 
 

    

 

Speciaal voor de koningsdagtrekking zijn wij 

27 april geopend tot 13:00. 
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www.mickeys.nl

0343-443032

Raadhuislaan 21 Maarn

•  Hannah huidcoach
• Bindweefselmassage
• Rimpel Reductie Therapie

•  Acne behandelingen
•  Dermatude meta Therapie
•  Permanente make-up

Angelique van Oosten 
E info@moooienzo.nl
T 0343 – 442654
Tuindorpweg 7 Maarn

outdoor
Ook voor: bedrijfsfeestjes/teambuilding, sportevenementen 

en scooterverhuur.

 - Steppen  - Thema speurtochten                        
 - Voetbalclinic - Vlotbouwen 
 - Bootcamp - Katapult bouwen          
 - GPS tochten - Knutselen & frutselen
 - Voetgolf

W www.heuvelrugactief.nl  E info@heuvelrugactief.nl          
T 06-21290642
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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

 

ONLINE BLOEMEN BESTELLEN 
 

www.bloembinderijpassiflora.nl 

U kunt ook met uw mobiele telefoon onze website bezoeken 
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Vieren.
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DE ORANJEVERENIGING 
MAARN
BEDANKT DE VOLGENDE PERSONEN/INSTANTIES

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

geven, de donateurs, de adverteerders, de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug. Daarnaast ook de vrijwilligers en andere personen/instan-

ties die ons elk jaar weer helpen, waaronder ook Nana Bies (steun en 

toeverlaat vanuit de gemeente). Zonder deze giften en ondersteuning 

kunnen wij onze Willem niet maken en onze activiteiten niet eens 

uitvoeren. 

Dat deze steun ook in deze bijzondere tijd blijft, ondanks dat iedere 

festiviteit is afgelast, en wij daardoor toch de Willem kunnen uitbren-

gen, maakt ons meer dan dankbaar. U geeft ons de middelen om de 

verbindende functie van de Oranjevereniging Maarn te kunnen uitoe-

fenen. Dit jaar met een Dorpsquiz, misschien later dit jaar een alter-

natieve viering, en volgende jaar weer een echte Koningsdag op het 

Raadhuisplein in Maarn. 

Voor deze zevende Willem nog een extra dank aan de 

“Vragenmakers” van de Maarnse Pub Quiz voor de ondersteuning bij 

het samenstellen van de Maarnse Dorpsquiz. Ook Gijs van Roekel, 

Marc Pieters en Bertjan Sneller van de Cultuurhistorische Commissie 

Maarn Maarsbergen worden bedankt voor hun ondersteuning bij de 

samenstellen van het stuk over 75 jaar bevrijding en de oorlogsjaren 

in Maarn. 

Tot slot een speciale dank voor Marc Verwoerd die na ontelbare 

dienstbare jaren (en dat als voormalig penningmeester) zijn commis-

siewerk voor de Oranjevereniging Maarn heeft gestopt.

Nogmaals: BEDANKT!

BEDANKT
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3951 BE Maarn
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loodgietersbedrijf.a.okken@live.nl

Op Koningsdag zijn wij 
in de ochtend geopendin de ochtend geopendin de ochtend geopend

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

Camper huren ?

www.heuvelrugcampers.nl

www.okkenloodgietersbedrijf.nl
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FYSIOTHERAPIE MAARN-MAARSBERGEN 
 

Nieuwe specialisaties in onze praktijk: 
Handtherapie en Geriatrie Fysiotherapie 

 
Verdere specialisaties: Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie, 

Sportfysiotherapie, Podologie, Oedeemtherapie 
     Tevens Fysiofitness, Hardloopgroepen, Perfect Pilates, Zwangerfit® 

Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website www.fysiotherapiemaarn.nl 
 

Sportlaan 11-13 
3951 CG Maarn 
0343-441690 

info@fysiotherapiemaarn.nl 
 
 

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 
Wij bedanken u voor steun 

en vertrouwen!

                                                                                                     
 
 

 
 
            Plattenberg 7  3951 AN Maarn 
          tel. 0343-442527 fax. 0343-442329 
            Email: info@sjaakkalfsbeek.nl 

                                          
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     
 
 

 
 
            Plattenberg 7  3951 AN Maarn  
          tel. 0343- 442527  
            Email: info@sjaakkalfsbeek.nl  

                                          
                                                                                                                                                                                    

Geniet  van onze 
pure streekproducten en 

landelijke omgeving. 
Ervaar het zelf! 

www.weistaar.nl 
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            Plattenberg 7  3951 AN Maarn  
          tel. 0343- 442527  
            Email: info@sjaakkalfsbeek.nl  

                                          
                                                                                                                                                                                    

Naast Algemene Fysiotherapie bieden wij de specialisaties:

Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie, Sportfysiotherapie,
Oedeemtherapie, Handtherapie, Oncologische Fysiotherapie en

Geriatrie Fysiotherapie.

Tevens FysioFitness, FunXtion, Perfect Pilates, Zwangerfit,
Hardlopen en FunXtionYoungStarz!

www.fysiotherapiemaarn.nl
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A.OKKEN
LOODGIETERSBEDRIJF

Tuindorpweg 71
3951 BE Maarn
0652340046

loodgietersbedrijf.a.okken@live.nl

Op Koningsdag zijn wij 
in de ochtend geopendin de ochtend geopendin de ochtend geopend

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

Camper huren ?

www.heuvelrugcampers.nl

www.okkenloodgietersbedrijf.nl
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P. Lasterie
schilderwerken

Marshof 1, 3951 EM Maarn
T 06 511 68 760

E lasterieschilderwerken@gmail.com

UW REGIOMAKELAAR BIJ:
AAN- EN VERKOOP

TAXATIES

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

www.breurmakelaardij.nl

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

Voor binnen- en buitenzonwering

FC-stopper 36x35mm.indd   1 03-11-2009   15:37:51

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

www.laagkanje.nl
0343-441348

Maarn
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LOODGIETERSBEDRIJF

Tuindorpweg 71
3951 BE Maarn
0652340046

loodgietersbedrijf.a.okken@live.nl

Op Koningsdag zijn wij 
in de ochtend geopendin de ochtend geopendin de ochtend geopend
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De Echte Bakker
Doorn, Maarn, Eck en Wiel

Camper huren ?
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www.okkenloodgietersbedrijf.nl

Geniet  van onze 
pure streekproducten en 

landelijke omgeving. 
Ervaar het zelf! 

Stationsweg Oost 184 B  |  3931 EW Woudenberg

T 033 - 43 43 100  |  info@focus4u.nl  |  www.focus4u.nl

het Past!

Stationsweg Oost 184 B  |  3931 EW Woudenberg

T 033 - 43 43 100  |  info@focus4u.nl  |  www.focus4u.nl
Stationsweg Oost 184 B  |  3931 EW Woudenberg

T 033 - 43 43 100  |  info@focus4u.nl  |  www.focus4u.nl

het Past!

Stationsweg Oost 184 B  |  3931 EW Woudenberg

T 033 - 43 43 100  |  info@focus4u.nl  |  www.focus4u.nl

het Past!
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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

Cadeaus-woondecoraties
workshops

Tuindorpweg 39A
3951 BD Maarn

T 0434 - 442895
welkom@jolicadeau.nl

www.jolicadeau.nl
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BEKIJK ONS

AANBOD OP

wIvEmA.Nl

Cadeaus-woondecoraties
workshops

Tuindorpweg 39A
3951 BD Maarn
T 0434 - 442895

welkom@jolicadeau.nl
www.jolicadeau.nl

www.bouwbedrijfnapenvanginkel.nl

• Nieuwbouw  • Verbouw  • Renovatie

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

www.bouwbedrijfnapenvanginkel.nl
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Cadeaus-woondecoraties
workshops

Tuindorpweg 39A
3951 BD Maarn

T 0434 - 442895
welkom@jolicadeau.nl

www.jolicadeau.nl
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FYSIOTHERAPIE MAARN-MAARSBERGEN 
 

Nieuwe specialisaties in onze praktijk: 
Handtherapie en Geriatrie Fysiotherapie 

 
Verdere specialisaties: Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie, 

Sportfysiotherapie, Podologie, Oedeemtherapie 
     Tevens Fysiofitness, Hardloopgroepen, Perfect Pilates, Zwangerfit® 

Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website www.fysiotherapiemaarn.nl 
 

Sportlaan 11-13 
3951 CG Maarn 
0343-441690 

info@fysiotherapiemaarn.nl 
 
 

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 
Wij bedanken u voor steun 

en vertrouwen!

                                                                                                     
 
 

 
 
            Plattenberg 7  3951 AN Maarn 
          tel. 0343-442527 fax. 0343-442329 
            Email: info@sjaakkalfsbeek.nl 

                                          
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     
 
 

 
 
            Plattenberg 7  3951 AN Maarn  
          tel. 0343- 442527  
            Email: info@sjaakkalfsbeek.nl  

                                          
                                                                                                                                                                                    

Geniet  van onze 
pure streekproducten en 

landelijke omgeving. 
Ervaar het zelf! 

www.weistaar.nl 
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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 Ariane: 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. | 33
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UWondersteuning
ALWEER DE ZEVENDE WILLEM

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

als Maarn groot in kan zijn! Wij zijn er trots op en hopen dat u veel 

plezier beleeft met deelnemen aan de Eerste Maarnse Dorpsquiz. 

Ondanks de huidige beperkingen willen we met onze initiatieven 

ertoe bijdragen 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 Willem en onze activiteiten en festiviteiten door een 

evenementenbureau georganiseerd, maar door mensen zoals u en ik. 

We organiseren dit voor onze eigen gemeenschap in Maarn en laten 

zo onze betrokkenheid zien. Op wat voor wijze je ook wilt helpen, 

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-

Maarsbergen? 

OOK DONATEUR VAN DE ORANJEVERENIGING  

MAARN WORDEN? 

Om het eenvoudig te maken kunt u 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 te uw donatie te doen, laat u het ons dan weten  

via info@ovmaarn.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw steun! 

DirkIede, Joris, Areadne, Margret, Paul, Epke,  

Fargo en Paulien.
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WE’LL MEET 
AGAIN

DON’T KNOW 
WHERE 

DON’T KNOW 
WHEN

vandenbergnl.com
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WWW.BLOEMIN.NL

HOVENIERSBEDRIJF

•  Nico Bergsteijnweg 16 •  T 033 887 88 23
•  3931 CD  Woudenberg •  E info@bloemin.nl

BLOEMIN

Renes makelaars
Utrechtse Heuvelrug
Kampweg 3 | Doorn
Tel. 0343 44 12 80
info@renesmakelaars.nl
www.renesmakelaars.nl

Klaassen Daalmans
Regiomakelaars
Kon. Wilhelminaweg 62 | Amerongen
Tel. 0343 45 56 44
info@ kd-makelaars.nl
www.kd-makelaars.nl

WAARDECHEQUE
Wat is uw woning waard?
GRATIS waardebepaling

Bel of mail gerust en maak een afspraak.
Deze cheque wordt u aangeboden door:

t a x a t e u r

✁

16 | WILLEM.

Ruim 35 jaar uw NVM-makelaar op de Utrechtse Heuvelrug!
Bemiddeling bij verkoop van uw woning

Begeleiding bij aankoop van uw droomhuis

Taxaties (NWWI)

BEZOEKADRES: Kampweg 3 - 3941 HC Doorn   
POSTADRES: Postbus 5 - 3950 AA Maarn

ETALAGE MAARN: Tuindorpweg 35a   
E-MAIL: info@renesmakelaars.nl

TEL. 0343 - 44 12 80

www.renesmakelaars.nl

U kunt uw huisdier brengen en halen van 
maandag t/m zaterdag tussen 08.00 uur en 11.00 uur 

en van 17.00 uur tot 18.00 uur. 
Op zon-en feestdagen zijn wij gesloten. 
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hetWILHELMUS
HET EERSTE EN ZESDE COUPLET

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.

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Fotograaf: ARNICK


