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Heuvelrug Notarissen helpt u graag verder en biedt u daarom 

een gratis ‘ZekerWeten gesprek’ aan. 
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(levens)testament en/of huwelijksvoorwaarden nog bij u passen.
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Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren Ko-

ningsdag dit jaar in Eindhoven. Als gevolg van de coronamaatre-

gelen vraagt het vieren van deze nationale feestdag om een al-

ternatieve invulling en creativiteit van ons allemaal. Ondanks de  

aanpassingen kijken we naar deze dag uit. Wat altijd op deze 

feestdag mogelijk is, is het oranje aankleden van onze zeven 

prachtige dorpen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug én het 

laten wapperen van het rood-wit-blauwe-oranje aan onze vlag-

genmasten. Dit geeft de saamhorigheid van onze inwoners op 

deze dag aan.

Voor onze Oranjeverenigingen en vrijwilligers is het opnieuw 

een uitdaging om deze dag toch onvergetelijk te maken. De 

verenigingen zullen via hun eigen communicatiemiddelen u in-

formeren over het programma.

Om 9.30 uur willen we graag een digitale aubade houden voor 

alle dorpen. Houd u de website in de gaten voor de goede  

digitale ingang naar deze aubade.

Verder zal de viering vooral thuis plaatsvinden. Kleed u gezellig 

Oranje aan, versier uw huis en tuin en kom in de sfeer.

De NOS zal een registratie maken van de landelijke hybride 

viering van Koningsdag tussen 11.00 – 13.00 uur. Om 14.00 

uur zal er via Omroep Max een programma worden aangebo-

den voor de senioren in Nederland. Ook voor de jongeren  

worden er activiteiten georganiseerd.

Ook dit jaar een speciaal woord van dank aan alle donateurs, 

sponsoren en adverteerders die Koningsdag mogelijk maken. 

Het is belangrijk het goede gevoel van alle activiteiten en  

inspanningen voor en op Koningsdag vast te houden en dit te 

koesteren tot het volgend jaar weer gevierd kan worden zoals 

we gewend zijn. 

De wethouders en ik wensen u een goede Koningsdag toe en 

wij maken er thuis een gezellige dag van.

Mede namens de wethouders wens ik u veel oranjeplezier en 

gezelligheid toe.

Frits Naafs

Burgemeester

VOORWOORDburgemeester  
KONINGSDAG 2021

KONINGS 
 DAG
IN MAARN...
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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
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Sfeervol kamperen op de Utrechtse Heuvelrug
en verhuur van luxe Heuvelrug Lodges 

www.laagkanje.nl
0343-441348

MaarnDe Meenthoeve
ERKEND DIERENPENSION

happy
birthday to the king

brave, exciting, 
kingsday!
And a chilling

ERKEND DIERENPENSION “DE MEENTHOEVE”
MEENTSTEEG 10 • 3953 MV MAARSBERGEN
TEL.: (033) 286 15 80

Namens het hele team van, 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 we gesloten.

Hé, klopt dat wel, ‘samen 

thuis, samen uit’, het 

hoort toch andersom?

Ja, precies, het hóórt  

ook andersom. Maar in 

deze unieke tijd klopt het 

wel zo. 

We zijn vooral samen 

thuis, samen uit mag  

heel beperkt.

We mogen winkelen op 

afspraak, met een beperkt aantal klanten. De zwemlessen zijn 

weer gestart. Middelbare scholieren gaan weer één dag in de 

week naar school (mijn dochter is blij, en wij zijn blij voor 

haar). Mark Rutte benadrukt dat we er nog niet zijn. 

De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames zijn nu nog 

hoog. Toch is er goede hoop dat we over een paar weken op 

een terras buiten ‘mogen’ zitten, op 1,5 meter afstand. Het 

kabinet rekent op betere tijden omdat het vaccinatieprogram-

ma op stoom is gekomen. Toch blijft het koffiedik kijken. 

Tegen de tijd dat het magazine in uw brievenbus ligt, kan ‘de 

zaak’ er weer anders uitzien. 

Begin 2021 was het al duidelijk: Koningsdag 2021 op het 

Raadhuisplein kan niet doorgaan. En wat dan? Als Oranjever-

eniging staan wij voor het bevorderen van het dorpsgevoel. 

Daarbij horen ontmoetingen, tussen jong en oud, bekenden 

en onbekenden. Ontspannen en spontaan. De Corona-maat-

regelen zijn juist bedoeld om het aantal ontmoetingen tot een 

minimum te beperken. De ontmoetingen reiken nauwelijks 

verder dan het eigen huishouden. Hoe brengen we - als Oran-

jevereniging – dan toch het gevoel van saamhorigheid en ge-

zelligheid goed over? Het is schakelen. Een ander perspectief 

is nodig, en dan blijkt er toch nog veel mogelijk te zijn.

Deze Koningsdag wordt dus anders dan anders, maar min-

stens net zo leuk. De Oranjevereniging lanceert een eigen 

YouTube kanaal, met meerdere uitzendingen en een gevari-

eerde uitgave van de Willem voor het hele gezin (oké, het 

klinkt cliché).

Een greep uit ‘samen thuis’: Online-ochtendgymnastiek,  

een bouw-je-eigen-voertuig wedstrijd voor kinderen,  

de Maarnse editie van ganzenbord, een recept voor oranje 

meringues, een zorgvuldig uitgewerkte bijdrage over het ont-

staan van het spoor door Maarn en een online-pub quiz door 

de Vragenmakers. 

Wat betreft ‘samen uit’*: Een speurtocht, een fietsronde rond 

het militair oefenterrein, een hardlooproute op Strava, vogels 

spotten of een stilte-wandeling.

Het Koningsdag-programma is met veel aandacht en liefde 

tot stand gebracht door onze bestuursleden. Dit jaar hebben 

we Margret van Soolingen mogen verwelkomen in het be-

stuur, en afscheid genomen van Joris “Willem” van Leeuwen. 

Epke van Habraken is afgetreden als voorzitter, maar nog wel 

actief in het bestuur. Bent u enthousiast om ons bestuur te 

versterken? Fantastisch, mail ons dan. Want wij willen door, 

samen met u!

Wij wensen u een fijne Koningsdag. 

Namens de Oranjevereniging,

Paulien Breslau

VOORWOORDovm  
KONINGSDAG 2021

THUIS EN UIT
IN MAARN...

*Deze activiteiten kunt u ook voorafgaand aan Koningsdag doen. Neemt u s.v.p. de Corona-maatregelen in acht.
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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
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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

SuperboostSuperboost



WILLEM. | 98 | WILLEM.

XS architecten coöperatie U.A.                    www.xsarch.nl 
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EENterugblik
KONINGSDAG IN MAARN 2020
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Taxaties onroerend goed voor 
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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
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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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PROGRAMMAonline koningsdag
27 APRIL 2021

12.00 UUR (30 MIN)
BLOMDANCE OPTREDEN
Ga hier maar eens even voor zitten! Blomdance met een knal-act!

13.00 UUR
INGEZONDEN MAARNSE 
FILMPJES SHOW!
Pak je YouTube moment of fame met VJs Paul & Epke. Stuur nu je 

filmpje op!

14.00 UUR (60 MIN)
AFSPELEN FILM MAARS-
BERGEN 60-ER JAREN &
DE EERSTE TREIN DOOR 
DE HEUVELRUG
Afspelen Film Eerste Trein door de Heuvelrug

14.00 UUR OP TV
OMROEP MAX - SENIOREN 
KONINGSDAG SPECIAL
Check TV Gids voor de laatste updates

16.00 UUR
NATIONALE TOOST
De Nationale Toost wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht 

door iedereen – op de gezondheid van iedereen. In huis, op de gang 

of overloop, op het balkon of dakterras, in je voor- of achtertuin, het 

maakt niet uit … schenk in en hef het glas! 

16.15 UUR (60 MIN)
PUBQUIZ MAARN  
KONINGSDAG SPECIAL
Een wervelende PubQuiz door de Maarnse Vragenmakers Paul, Joris 

en Martijn. Zorg dat je 15 minuten van tevoren klaar zit!

De uitslag wordt na de PubQuiz op Koningsdag bekend gemaakt

Onder voorbehoud – check een paar dagen van tevoren de website 

www.ovmaarn.nl/online voor de laatste updates, links en de  

Koningsdag Maarn YouTube stream. (Gedurende hele dag:  

Slideshow met foto’s van o.a. fotografie ARNICK) 

08.30 UUR (20 MIN)
OCHTENDGYMNASTIEK
Verzorgd door Fysiotherapie Maarn-Maarsbergen

08.50 UUR (15 MIN)
KLOKLUIDEN RAADHUIS  
& VLAG HIJSEN
Verzorgd door Vrienden van het Raadhuis 

09.30 UUR (30 MIN)
DIGITALE AUBADE  
HEUVELRUG
Check de website voor de laatste informatie en tijden

10.30 UUR (30 MIN)
MUZIKALE OPENING 
MAARN
Onder leiding van Perry Hoogendijk

11.00 UUR (45 MIN)
AFSPELEN FILM  
MAARN 1966
Verzorgd door de Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen

11.00 UUR OP TV
LANDELIJKE VIERING VAN 
KONINGSDAG (TOT 13:00)
Check TV Gids voor de laatste updates 

11.45 UUR (15 MIN)
DIGITALE RONDLEIDING 
RAADHUIS
Door Vrienden van het Raadhuis. Met o.a. de klok van het Raadhuis

MakelaarsMakelaars

Benieuwd 
hoe?V

info@breurmakelaardij.nl
0343 444 773

Ook uw woning 
verkopen voor 
een vorstelijke prijs?

Tuindorpweg 41A
3951 BD Maarn

MakelaarsMakelaars

Bel snel   0343 444 773 
voor een gratis waardebepaling!
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KINDEROPTOCHTbouwwedstrijd
VOERTUIG VOOR DE OPTOCHT

De traditionele kinderoptocht gaat dit jaar gewoon door, maar wel  

op een andere manier dan normaal. We gaan net als elk jaar een 

voertuig maken of versieren, maar omdat we thuis blijven mag het 

wel wat kleiner. 

ZO DOE JE MEE…

Bouw, versier of knutsel een voertuig voor de optocht. Je mag hierbij 

gebruik maken van lego, papier, speelgoedauto’s, knexx, of wat je zelf 

kan bedenken.

Stuur een foto van jou met je versierde voertuig uiterlijk 27 april 12:00 

uur naar info@ovmaarn.nl o.v.v. kinderoptocht2021. Vermeld bij de 

foto je naam, leeftijd en adres. 

Ook dit jaar zal een deskundige jury de creaties beoordelen. Er zijn 2 

categorieën: tot 6 jaar en 6-12 jaar. In beide categorieën zijn 3 cadeau-

bonnen te winnen. De uitslag wordt na de PubQuiz op Koningsdag 

bekend gemaakt (zie de agenda online koningsdag elders in deze 

Willem).

Met je inzending geef je toestemming om je foto te plaatsen op onze 

website en/of in de Willem van volgend jaar.

KRONENJACHT

Hoe zou jouw kroon er uitzien als je deze zelf mocht bedenken? Geef je deze de meest bonte kleuren of wil je hem vol met glitters?  

Ontwerp jouw kroon en laat deze aan de hele buurt zien door deze op jouw raam te plakken. Zo kunnen we met zijn allen op kronenjacht. 

Als je een foto mailt van jouw kunstwerk naar info@ovmaarn.nl vinden wij dat heel leuk! Wellicht krijg je een leuke vermelding op onze 

Facebook pagina of YouTube stream. Deze kleurplaat is ook te downloaden op info@ovmaarn.nl
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WANDELING
Maak een mooie wandeling door Maarn  

Maarsbergen Natuurlijk

De hele route (10km) is te downloaden en na  

te lezen op https://cutt.ly/BkYr15q

OMMETJE
Maak dagelijks een Maarns Ommetje en daag je 

dorpsgenoten uit met de App.  

Meld je aan met code ECKN6

https://www.hersenstichting.nl/ommetje/1 

FIETSTOCHT
Rondje Oefenterrein Leusden, een prachtige fietstocht van ca. 30km. 

Begin bij Knooppunt 6 bij de kerk en volg de andere knooppunten in de 

aangegeven richting. Deze fietstocht is ook te vinden op onze website.

Word lid van de Online Maarnse Hardloop of Racefiets Clubs 

RACEFIETS/MTB
In Maarn kan je alle kanten op voor een mooi 

rondje op de racefiets of MTB. Wist je dat er wel al 

50 renners zijn aangemeld in deze club?  

https://www.strava.com/clubs/maarn

WANDEL-en fietstochten
DE LANEN IN, DE PADEN OP

SPEURTOCHTmaarn
27 APRIL 2021

HARDLOPEN
Loop het snelste Maarnse Rondje op Strava.  

Wie pakt de eeuwige roem met de snelste tijd op 

“Het Maarnse Rondje”? Velen zullen falen, slechts 

één kan de winnaar zijn! Pak je moment, ren de route wanneer het je 

uitkomt. Only runners! Ga naar www.ovmaarn.nl/strava

Dit is gelijk een goede manier om in contact te komen met andere 

runners uit Maarn. Wellicht zit er wel een trainingsmaatje tussen? 

Uiteraard op veilige afstand. www.strava.com/clubs/maarnrun

SPEURTOCHT MAARN
Doet u mee met de Maarnse familie speurtocht? Deze duurt 

ongeveer 1,5 uur en is geschikt voor alle leeftijden. Het startpunt ligt 

ergens in Maarn Zuid. Je hebt een telefoon nodig met GPS. Met 

dank aan Ties die deze speurtocht op eigen titel heeft gemaakt!

1 Download de App “Actionbound” via de App Store of via de 

volgende url: https://en.actionbound.com/download/

2 Open de App en scan de volgende code:

Of zoek naar “Koningsdag Maarn”

100 JAAR
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Camper huren ?

www.heuvelrugcampers.nl

Daalder kaas 
Kastelein

Elke vrijdag van 
10.00 – 18.00 uur  

bij u in Maarn op het 
5 Mei Plein

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

NATUURwaarde  
BEWUST-ZIJN

Boudewien van Notten beheert 
samen met haar familie het landgoed 
Huis te Maarn. 

Voor sommigen is de groene omgeving rondom Maarn vooral een mooie setting om te mountainbiken, hardlopen, bootcampen of andere inten-

sieve bezigheden. In deze Corona-tijd wordt het bos, zo ongeveer de enige uitlaatklep buitenshuis, intensief ‘gebruikt’. Naast de ‘sport billies’ staan 

anderen die vinden dat we ons nederiger mogen opstellen. Wij zijn vooral te gast in de natuur. Drie interviews met natuurliefhebbers die een hele 

andere kant van de natuur laten zien.

BEWUST-ZIJN

Boudewien van Notten beheert samen met haar familie het landgoed 

Huis te Maarn. Ongeveer 100 jaar geleden ontwikkelden de over-

grootouders van Boudewien het landgoed, nu 200 hectare groot. ‘Het 

was toen allemaal heidegrond, ontstaan door overmatige houtkap. 

Mijn grootouders hebben het landgoed verdeeld in percelen en per 

perceel verschillende boomsoorten aangeplant. Het was vooral een 

productiebos, gebaseerd op het monocultuur principe.’ Er groeide één 

soort boom op hetzelfde stukje land. Er was weinig variëteit.

HOE KIJKT DE HUIDIGE GENERATIE AAN TEGEN 

HET LANDGOED? 

‘Bij mijn ouders is er al een verandering in gang gezet. Wij, de huidige 

generatie, gaan nog een stap verder. We willen een vitaal bos ontwik-

kelen, dat bijdraagt aan de biodiversiteit, zoveel mogelijk in balans is, 

waardoor zo min mogelijk ingrijpen noodzakelijk is. We leggen nu 

meer nadruk op natuurbeleving. Het dunnen van het bos is nog nodig 

om het bos om te vormen en toekomstbestendig te maken. ‘Als er 

bomen worden gekapt raakt mij dat elke keer weer’, zegt ze, terwijl ze 

haar hand op haar borst legt. ‘In Nederland zijn geen oerbossen. Het 

landschap is het resultaat van menselijk handelen. We zullen dus af en 

toe moeten bijsturen, omdat er geen natuurlijk evenwicht is. We kijken 

wat het bos nodig heeft, welke bomen voeden elkaar. Lindes bijvoor-

beeld zorgen voor een humuslaag en verrijken de kwaliteit van de bo-

dem. We experimenteren en kijken wat het effect is.’

KAN JE DAT EXPERIMENTEREN TOELICHTEN?

‘Mijn broer en ik houden van onderzoeken en uitproberen. Zo is o.a. 

het voedselbos ontstaan.’ Op een strook bosgrond van circa 20 meter 

bij 200 meter, grenzend aan camping De Halm, zijn allerlei bomen en 

struiken aangeplant o.a. walnoten, tamme kastanjes, lindes, zoete kers, 

rozenbottels, zwarte bessen en frambozen. De aanwas is nog jong en 

moet nog beschermd worden. Over één of twee jaar kunnen de plastic 

kokers eraf. Boudewien vervolgt: ‘Het is gewoon een leuk idee om iets 

in de grond te stoppen en later de vruchten ervan te kunnen plukken 

en op te eten. Tegelijkertijd wordt het bodemleven verrijkt en komen 

er meer beestjes op af. We hebben de vakantiegangers van De Halm 

gevraagd te helpen met het bewateren, want water is een aandachts-

punt in de droge zomer. Ik heb nog geen reacties ontvangen, maar we 

houden ons zeer aanbevolen voor hulp bij bewatering.’ 

IN DEZE TIJD ZIJN WE EXTRA BLIJ MET HET BOS. 

KUNNEN WE IETS TERUGDOEN? HEB JE NOG TIPS?

‘Ik leg liever niet het accent op ‘doen’, maar op ‘zijn’. Rust en inplug-

gen op de natuur. Sta stil en adem diep in, ruik, kijk en luister. Adem-

halen is de eerste uitwisseling met de natuur.’ Boudewien zuigt bewust 

haar longen vol, terwijl ze om haar heen kijkt. ‘Wij ademen CO2 uit en 

bomen zetten CO2 om in zuurstof, die wij weer inademen. Door con-

nectie te maken met de natuur, komen we meer in balans. De natuur 

betreden met aandacht, waardering en dankbaarheid, werkt helend 

voor mens en natuur,’ zegt Boudewien glimlachend. 

HOE DOE JE DAT CONNECTIE MAKEN? 

‘Ga eens alleen in het bos wandelen of als je met z’n tweeën bent, 

wandel dan in stilte en vertraag je pas. Of ga eens een tijdje op één plek 

zitten, zonder afleiding en met al je zintuigen open. Dit geeft een totaal 

andere beleving. Rust en stilte is ook van belang voor de dieren. Het 

bos is hun thuis. Om deze reden willen we geen extra wandel- of fiets-

paden en is er de regel dat honden aan de lijn blijven. Wandelaars mo-

gen niet het pad af, om geen dieren te verstoren. Als iemand iets wil 

organiseren in het bos, is het fijn als iemand even mailt naar het land-

goed (landgoedhuistemaarn@gmail.com) zodat we kunnen afstem-

men of de activiteit passend is, afspraken maken en onze BOA informe-

ren. Je snapt vast dat we minder blij zijn met bootcamp-groepjes die in 

neonkleurige outfits sporten in het bos.’ 
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Als ik haar voorstel om overdag af te spreken, antwoordt ze druk te zijn 

met de voorjaarsschoonmaak van de bijenkasten, en daarom nu liever 

niet overdag afspreekt. Wat een toewijding en liefde! Dus maar ’s 

avonds afgesproken, online. Rustig en met veel respect vertelt ze over 

de levenswijze van de bijen, die ingenieus en (met uitzondering van het 

paringsritueel) vreedzaam is.

Feitjes over de bijtjes
WIST JE DAT…

IN EEN BIJENKAST EEN KLEINE STAD AAN  

HONINGBIJEN PAST?

Honingbijen wonen in bijenkasten. Ze leven in grote groepen en wor-

den ingezet bij het bestuiven van o.a. fruitgewassen. Een bijenkolonie 

telt in de zomer tussen 20.000 tot 50.000 bijen. Als de kolonie te groot 

wordt, vertrekt de koningin met de helft van het bijenvolk, op zoek 

naar een nieuw verblijf (bijenzwerm). De koningin vertrekt als haar 

dochter geboren wordt. Zij wordt de nieuwe koningin over de kast, het 

achterblijvende bijenvolk en de voorraad. In de winter is de populatie 

kleiner, 10.000 – 20.000 bijen.

In tegenstelling tot honingbijen leven wilde bijen niet in kasten, maar 

nestelen in de grond of verborgen onder planten. Wilde bijen leven in 

kleine kolonies en foerageren graag op bloeiende planten en in heide-

gebieden. 

IN EEN BIJENKAST BIJNA ALLEEN VROUWTJES 

LEVEN?

Vrouwtjesbijen heten werksters. Mannetjesbijen heten darren. In de 

zomer leven slechts enkele honderden darren in een kolonie. De an-

dere duizenden bewoners zijn dus werksters! Er is slechts één konin-

gin, de moer. Darren halen zelf geen voedsel, maar worden gepamperd 

om sterk te zijn voor de bevruchting van de jonge koninginnen. Als er 

minder stuifmeel is, in de nazomer, stoppen de werksters de darren te 

voeden. De darren verzwakken en worden weggestuurd uit de kast. In 

de winter leven er daarom geen darren in de kast. 

VAN EI TOT BIJ, 21 DAGEN DUURT?

Het duurt 21 dagen voordat een werkster volgroeid is. Tussen 2 haak-

jes: Bij een koningin duurt dit 16 dagen, en bij een dar 24 dagen. 

De eerste levensfase van de bij is het eitjesstadium. Na drie dagen komt 

uit het ei een larve, een wit, blind en pootloos wormpje. De werksters 

voeden de larve drie dagen lang met koninginnegelei, waardoor de 

larve dik en rond wordt. Daarna krijgt de larve bijenbrood, een papje 

van stuifmeel, honing en water. Op de negende dag begint het verpop-

pen, de larve spint een cocon, en de werksters dekken het raatje af met 

een laagje was. Het poppen duurt 12 dagen. Op de 21e dag bijt de bij 

het waslaagje door en is een volwassen werkster geworden.

Opmerkelijk: een dar ontstaat uit een onbevruchte eitje. De dar heeft 

dus geen vader, maar wel een opa!

EEN WERKSTER NOOIT PAUZE HEEFT?

Een vrouwtjesbij leeft ongeveer 6 weken, 3 weken als huisbij en 3 we-

ken als vlieg(foerageer)bij. Er is veel te doen, dus ze gaat direct na haar 

geboorte aan de slag, vandaar haar naam: werkster. Iedere werkster 

heeft haar eigen taak en de rangorde is duidelijk. Alle werksters doen 

vanzelfsprekend wat hen is opgedragen, zonder ruzie of discussie. Er is 

een groep schoonmaaksters, die de raatjes waar jonge bijtjes net uitge-

komen zijn, reinigen voor de komende generatie. Er zijn bijen-mana-

gers, die controleren of de werksters de ‘babykamertjes’ goed hebben 

schoongemaakt. Als de raatjes gereed zijn, legt de koningin een eitje in 

ieder raatje. Er zijn voedsters, die koninginnegelei en bijenbrood naar 

de raatcellen brengen zodat de larven zich rustig kunnen ontwikkelen. 

Weer andere werksters sluiten de raatjes af met een waslaagje, zodat de 

larven rustig zich kunnen ontwikkelen tot bijen. De koningin wordt 

verzorgd door een kleine groep bijen, de hofdames, die haar poetsen 

en uitsluitend met koninginnegelei voeden. Ook zijn werksters die op 

de wacht staan en werksters die bezig zijn met het aanleggen van een 

voorraad, voor koudere of drachtarme tijden.

Na drie weken aaneengesloten te werken, breekt het tweede deel van 

het bijenleven aan. De jonge bij die tot dan alleen in de kast heeft ge-

leefd, mag eindelijk naar buiten! Ze gaat voedsel ophalen en naar de 

kast brengen, totdat ze sterft. Na de dood wordt de bij snel door an-

dere bijen naar de vliegplank , de plank onder de opening van de kast, 

getild en daar naar buiten gewerkt, zodat er geen infecties komen in de 

kast. Het leven is kort en opgeruimd staat netjes.

BIJEN EEN EIGEN TAAL HEBBEN?

Bijen dansen en trillen met hun vleugels om een boodschap over te 

brengen. Een situatie: Voordat bijen gaan foerageren gaat eerst een ver-

kenner op pad. Als de verkenner voedsel vindt, vliegt ze terug naar de 

kast en danst en trilt met haar vleugels. Hieruit lezen de andere werk-

sters op welke breedtegraad ten opzichte van de zon het voedsel zich 

bevindt, en weten ze welke richting ze moeten vliegen. 

BIJEN BEZIG ZIJN MET DE LANGE-BIJEN-TERMIJN?

In het vliegseizoen leggen de werksters voorraad aan, voor de periode 

dat ze door regen en koude niet naar buiten kunnen. Ingedikte nectar 

dat doorgekauwd is door de bijen, wordt geventileerd en uitgespreid in 

een raatje. Door te wapperen met haar vleugels daalt het vochtpercen-

tage tot minder dan 20% . Daarna sluit de werkster de ingedikte nectar 

af met een laagje was en zo wordt een voorraad voor lange tijd houd-

baar gemaakt.

Om de kast ook in de winter op de juiste temperatuur te houden, tril-

len de bijen met hun vleugels. Als er broed is - bevruchte en onbe-

vruchte eitjes - wordt de temperatuur constant op 34 graden Celsius 

gehouden, en zonder broed is 15 graden Celsius voldoende om de 

winter te overleven. 

DE KAST ALS EEN FORT IS BEVEILIGD? 
Om indringers, zoals muizen, buiten de kast te houden staan werksters 

op de uitkijk op de vliegplank. Deze kordate ‘uitsmijters’ geven eerst 

een waarschuwing. Mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, dan start de 

aanval. Als een bij steekt, blijft de angel in de wond zitten. De bij maakt 

zich los, maar raakt daarbij zo erg gewond dat ze dood gaat. 

Daarna wordt de indringer ingekapseld in een klevend goedje gemaakt 

van kastanje-proppen, Propolis. Er komt een soort laklaag over de 

muis. De muis wordt eigenlijk gemummificeerd en kan zo geen schade 

of infecties in de kast veroorzaken.

DE KONINGIN OP BRUIDSVLUCHT GAAT?

Paren gebeurt niet in de kast. Als de koningin geslachtsrijp is, vliegt ze 

vergezeld door een groep werksters de lucht in tot wel 2 kilometer 

hoogte. Daar weet ze trefzeker de hang-out plek van de darren, de 

mannetjesbijen, te vinden. In 2 tot 4 dagen gaat de koningin op 1 tot 5 

bruidsvluchten, als het weer gunstig is. Dat betekent: boven de 20°C, 

weinig bewolking en maximaal windkracht 3. Kortom, ideaal weer 

voor een huwelijksreis. 

Hoog in de lucht wordt de koningin door een stuk of twintig darren 

bevrucht, zodat ze voldoende zaad heeft en inteelt wordt voorkomen. 

Hierna keert de koningin met haar metgezellen terug naar de kast voor 

de komende 3 tot 4 jaar. Als ze is bijgekomen, werkt ze aan de vol-

gende generatie. Ze legt 1.200 tot 2.000 eitjes per dag! (Werksters 

leggen geen eitjes.)

WAT KUNNEN WE DOEN OM DE BIJEN TE HELPEN?

Zet drachtplanten, planten waar de bijen van houden, in uw tuin of op 

uw balkon. Voorbeelden: enkelbladige bloemen maar ook linde, haze-

laar of klimop. Meer drachtplanten zijn terug te vinden op www.bijen-

houders.nl van de Nederlandse Bijenvereniging.

Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, maar gebruik natuurlijke midde-

len. Last van bladluizen? Besproei de bladeren met koud water.

Last van mieren? Strooi nootmuskaat.

Als u een zwerm bijen in uw tuin treft, neem dan zo spoedig mogelijk 

contact op met de dichtstbijzijnde imker. De imker kan de zwerm van-

gen en naar een kast brengen. U kunt telefoonnummers vinden op  

www.heuvelrug.nl/bijen-houden.

NATUURwaarde  
BIJ-LES

NATUURwaarde  
BIJ-LES

Marjolein van der Valk is imker. 
Een groot deel van haar tijd besteedt

ze aan bijenkasten en alles wat 
daarbij komt kijken. 
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WIN EEN DINER VOOR 2 BIJ ‘T VOSJE

MAARN EN

MAARSBERGEN

KLEUREN

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

Hang deze poster op Koningsdag voor uw raam en maak kans op een Vosje-dinercheque van 100 euro. Uitslag op onze Facebook pagina.

WAT ZIJN JOUW FAVORIETE PLEKKEN  

OM VOGELS TE SPOTTEN IN DE BUURT?

‘De Leersumse plassen zijn prachtig. Je kan daar de klapekster zien. 

Een bijzonder interessante vogel,’ zegt Aat. Na het interview zoek ik op 

hoe een klapekster eruit ziet en wat hij kan, want Aat is al bij zijn vol-

gende favoriete plek beland. Een korte toelichting: De klapekster is 

geen ekster, maar een klauwier. Klauwieren zijn zangvogels met de ei-

genschappen van een roofvogel. ‘De Kaapse Bossen, dichtbij Huis te 

Maarn, zijn ook mooi. Daar hoor ik vaak de zwarte specht, de grootste 

spechtensoort in Europa.’ De zwarte specht maakt een lang en hard 

roffelgeluid. In vlucht een luid “kru-kru-kru-kru…”. In het voorjaar 

een lachende roep. Lengte circa 50 cm. Spanwijdte: 65 cm. ‘Het voor-

malige aspergeveld, het open veld naast camping ‘Onder de pannen’, is 

een goede plek om de vogeltrek te bekijken. Aardig om te weten is dat 

dit landschap door gletsjers is gevormd.’

VERTEL EENS MEER OVER DIE VOGELTREK.  

HOE OBSERVEER JE DIE?

‘Ik sta midden op het veld, en in het voorjaar kijk ik in zuidwestelijke 

richting en in het najaar in noordoostelijke richting. Het is zo machtig 

om een formatie van 10.000 spreeuwen te zien overvliegen. Ze komen 

uit Siberië en trekken dan door naar Ierland.’ Aat vervolgt dat ze in ons 

land een korte pitstop maken om wormen te eten in weilanden of 

duindoorn in de duinen. ‘Duindoorn kan gaan gisten, en als de spreeu-

wen er te veel van eten, worden ze dronken. Dat kan je echt horen aan 

ze.’ lacht Aat. De vliegcoördinatie is dan ook minder goed.

DE JAARLIJKSE VOGELTELLING IS NIET ZO  

POSITIEF OVER DE VOGELSTAND IN NEDERLAND 

DOORDAT ER MINDER INSECTEN ZIJN EN DOOR  

BESTRIJDINGSMIDDELEN IN DE LANDBOUW. 

IK WORD DAAR ZO SOMBER VAN.

‘Met veel stadsvogels en bosvogels gaat het uitstekend hoor! Echt!’  

ZO, WAT EEN GOED BERICHT, AAT. 

‘Ja, het komt omdat het bosbeheer in de laatste decennia is veranderd. 

Het beheer wordt steeds natuurlijker, minder exoten, zoals de Doug-

las-spar, en meer inheemse bomen en struiken. De inheemse soorten 

trekken veel meer insecten. Maar met de vogels in het boerenland-

schap gaat helaas het niet goed. Veertig jaar geleden was de veldleeuwe-

rik een veel voorkomende weidevogel, maar nu is die veel zeldzamer. 

Op Terschelling trouwens gaan de boeren weer terug naar ouderwets 

boeren, zoals hun ouders dat deden. Daar heb je weer volop grutto’s en 

kieviten.’

EN HOE STAAT HET MET DE ROOFVOGELS  

IN DE BUURT?

‘Roofvogels, ofwel latijn Accipitridae in het latijn, behoren tot de ha-

vikachtigen. De meeste roofvogels hier in de buurt zijn buizerds. Ze 

zitten rustig op de uitkijk, af te wachten.’ Na afloop lees ik nog op een 

vogel-site: Buizerds jagen ook vaak langs snelwegen, waarschijnlijk 

omdat daar veel muizen zitten maar ook eten ze van doodgereden die-

ren. ‘Haviken zijn meer stiekem, die zie je minder vaak. Ze jagen tussen 

de bomen door op eksters, kauwen en houtduiven. Je ziet hier ook 

wespendieven. Zijn naam zegt het al: hij graaft grondnesten van wes-

pen uit, en eet de larven, poppen, volwassen wespen en honing. 

WELKE BIJZONDERE VOGEL HEEFT WEL EENS  

BIJ JOU IN JE TUIN GENESTELD?

‘Bij de gratie van een paar dennen, sparren, een lariks en wat grote  

eiken heeft een vuurgoudhaantje bij ons gebroed. En de bonte vliegen-

vanger heeft in onze nestkast gebroed. Bonte vliegenvangers zijn  

holenbroeders, net als koolmezen. Ze maken geen nest, maar zoeken 

een holte op in een boom.’

HEB JE NOG TIPS OM ONZE TUINEN  

AANTREKKELIJK TE MAKEN VOOR VOGELS?

‘Creëer nestgelegenheid en rommelhoekjes, met tuin- en snoeiafval,  

in je tuin. En plant inheemse soorten.’ 

Aat Schaftenaar is al sinds 
zijn 13e vogelaar. Hartstochtelijk 

en in rap tempo, vertelt hij.  

NATUURwaarde  
VOGELS SPOTTEN 
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WILLEM’Spuzzels
PUZZELS EN SPELLETJES

KAMERTJE VERHUREN
2 SPELERS
Dit spel speel je met 2 spelers. Teken om de beurt een lijn tussen 

2 punten. Als je met een lijn een kamertje (vierkantje) dicht maakt, 

schrijf je jouw voorletter in het vierkant en verdien je 1 punt. Als het 

logo van de Oranjevereniging in jouw kamertje zit, krijg je 3 punten. 

Als er geen vierkanten meer gemaakt kunnen worden, wint de speler 

met de meeste punten!

EEN KONINKLIJKE 
WOORDZOEKER 

ZOEK DE VERSCHILLEN
ZOEK DE 8 VERSCHILLEN

GEHEIMTAAL
WE HEBBEN EEN  
GEHEIME BOODSCHAP  
ONTVANGEN. WEET JIJ  
HEM TE ONTCIJFEREN?

 
    EEN KONINKLIJKE WOORDZOEKER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMALIA    
BEATRIX 
GOUVERNEUR 
HERTOG 
JUWELEN 
KASTEEL 
KEIZER 
KOETS 

KONINGIN 
KONINGSDAG 
KONINGSHUIS 
KROON 
MAJESTEIT 
MAXIMA 
MONARCHIE 
PALEIS 

PRINSES 
SLOT 
STAATSBEZOEK 
STADHOUDER 
STAMBOOM 
TROONOPVOLGER 
VORSTENHUIS
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STAATSBEZOEK

STADHOUDER

STAMBOOM

TROONOPVOLGER

VORSTENHUIS 

DOOLHOF
WILLEM ALEXANDER EN 
MAXIMA WILLEN NAAR HUIS. 
WIL JIJ ZE HELPEN?
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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

MERINGUE SCHUIMPJES
MIRAKELS LEKKER

WAT JE NODIG HEBT

• Nonpareils Rood-Wit-Blauw

• Nonpareils Oranje 

• FunColours Gel Orange 

• 60 g fijne kristalsuiker

• 60 g poedersuiker

• 2 eiwitten

• Snufje zout

• Partje citroen 

Keukengerei

• Spuitzakken 

• Spuitmondje #1M Open Star

• Bakpapier

HOE JE DE SCHUIMPJES MAAKT

• Zorg ervoor dat je beslagkom, je mixer en je spatel vetvrij is. Gebruik 

het liefst een glazen of aluminium beslagkom en maak je materialen 

schoon met wat citroensap. Verwarm de oven voor op 100 graden.

• Doe de eiwitten, het snufje zout en een drupje citroensap in de 

beslagkom en mix op middelhoge stand. Wanneer het eiwit stijver 

begint te worden voeg je in een heel klein stroompje de kristalsuiker 

toe. Blijf mixen tot je stijve pieken kunt maken en de beslagkom op de 

kop kunt houden zonder dat het eruit loopt. De suiker moet volledig 

opgelost zijn in het eiwit. Als je met je vingers aan het schuim voelt, 

moet je geen korreltjes suiker meer voelen.

• Spatel rustig de poedersuiker door het stijfgeklopte eiwit heen, doe 

dit in vormen van achtjes. De oranje kleurstof kun je in deze stap het 

beste toevoegen. 

• Beleg een bakplaat met bakpapier en vul de spuitzak met het 

schuim. Spuit in gewenste vormpjes op de bakplaat. Bestrooi ze met 

de nonpareils. Bak de schuimpjes in maximaal twee uur af. Wanneer 

je grotere schuimpjes maakt zul je een langere baktijd aan moeten 

houden. Probeer de schuimpjes tussendoor uit: als je ze iets korter 

bakt heb je een meringue die wat zachter is aan de binnenkant. Als je 

ze langer doorbakt, droog je ze ook volledig aan de binnenkant en krijg 

je echte schuimpjes.

’T MAARNS BLAFFERTJE
EPISCH LOKAAL APERITIEF

WAT JE NODIG HEBT

• 6 cl gin

• 12 cl tonic

• 1 chilipeper

• 1 limoen

• ijsblokjes

HOE JE ‘T BLAFFERTJE MAAKT

• Versnijd de limoen in partjes. Pers de helft uit in een glas.

• Snijd een stukje van de chilipeper. De grootte bepaal je zelf en is 

afhankelijk van de pittigheid van het pepertje. Verwijder de zaadjes 

indien het niet te pittig mag zijn.

• Kneus het stukje chili goed aan in het limoensap.

• Overgiet in een met ijs gevuld glas, zonder de stukjes van de 

chilipeper (gebruik een zeefje).

• Vul het glas aan met de gin en tonic. Garneer met enkele schijfjes van 

de chilipeper en partjes limoen.

MARJOL, DANK VOOR DIT 

‘SPICY’ DRANKJE!

OREO MC FLURRY
MAAK ‘M ZELF

WAT JE NODIG HEBT

Voor 2 personen

• • 250 ml ongezoete slagroom

• • 200 gram gecondenseerde melk

• • 1 pak Oreo’s

• • Caramelsaus

HOE JE MC FLURRY MAAKT 

Mix slagroom en gecondenseerde melk. Zet 2 uur 

in de diepvries. Daarna: ijs in schaaltje scheppen, 

Oreo’s (in stukjes gehakt) en caramelsaus 

eroverheen. Eet smakelijk!

KONINKLIJKErecepten
MET EEN FEESTELIJK RANDJE
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MAARNspoort
AL MEER DAN 175 JAAR!

Maarn spoort…wie aan Maarn denkt, denkt ook 
aan een spoor- en snelweg. Ons dorp is onlosmake-
lijk verbonden met ‘s lands heeren wegen; voor de 
één een bepalende barrière tussen Noord en Zuid, 
voor de ander een beantwoording aan de benodig-
de flexibiliteit. Het station zal voor menig nieuw-
komer een overweging zijn geweest om juist hier 
in de Utrechtse Heuvelrug neer te strijken. Er zijn 
namelijk grotere plaatsen die het zónder treinver-
binding moeten stellen. Hoe is dit zo gekomen? 
Om de bijzondere positie van Maarn en de door 
het spoor ingezette ontwikkeling ervan te verkla-
ren, nemen wij u mee in deze historie en kijken we 
voorzichtig vooruit.

Willem I
In de 19e eeuw kwam de industrialisatie in het overwegend 

agrarische Nederland moeizaam op gang. Koning Willem I 

ontplooide tal van initiatieven om ons land mee te krijgen in 

de vaart der volkeren. Eén daarvan werd de aanleg van infra-

structuur, waardoor diens officier van de artillerie, William 

Archibald Bake, geïnspireerd was geraakt na een bezoek aan 

een nieuwe spoorlijn in Engeland, destijds koploper in de 

industrialisatie. Men wilde hiermee in eigen land beginnen 

om havensteden Amsterdam en Rotterdam beter te verbin-

den met Duitsland, ook om de inmiddels buitenlands gewor-

den concurrent Antwerpen bij te blijven. Een politiek initia-

tief voor de route Amsterdam – Keulen stuitte in de Tweede 

Kamer echter op financiële bezwaren. Terwijl met particu-

lier geld inmiddels de eerste rails tussen Amsterdam en 

Haarlem werden aangelegd, gelastte het staatshoofd per ko-

ninklijk besluit de aanleg van het spoor naar Duitsland, waar-

bij hij de financiering regelde door persoonlijk garant te 

staan voor de rentebetalingen.

‘Bergpas’ Maarn
Na protesten elders in de provincie tegen de voorgenomen 

aanleg, koos men voor een haast kaarsrecht tracé. De stoom-

locomotieven waren destijds niet krachtig genoeg om goe-

derenwagons over steilere hellingen te trekken, waardoor in 

de Utrechtse Heuvelrug een relatief laaggelegen plaats werd 

gevonden voor aanleg van de lijn: de gemeente Maarn, be-

staande uit het door boeren bewoonde gehucht Maarn en de 

heerlijkheid Maarsbergen. Dat de gemeente maar een paar 

honderd inwoners telde en de grond nog niet allemaal was 

verdeeld, maakte de aanleg waarschijnlijk ook haalbaarder. 

Deze ‘pas’ in de Maarnse Berg moest wel worden afgegra-

ven, wat veel organisatie vergde. Dit gebeurde met de 

hand(!) door ongeveer driehonderd, voornamelijk uit de 

omgeving van Amsterdam afkomstige ‘aardewerkers’. Het 

bronzen beeld de ‘Spoorwegwerker’, dat op het Burgemees-

ter Everwijn Langeplein staat, herinnert hieraan. Zij verble-

ven onder povere omstandigheden ten zuiden van het spoor, 

waardoor de buurtnaam ‘Klein Amsterdam’ is ontstaan (die 

tegenwoordig overigens aan de noordkant van het spoor 

wordt gebruikt). 

Alleen de eerste en laatste trein van de dag stopten in Maarn, 

en uitsluitend op verzoek, ten behoeve van gasten van de 

toenmalige herberg ‘Plattenberg’.

In Maarsbergen bedong Ambachtsheer Jan Andries du Bois 

dat dicht bij zijn Kasteel Maarsbergen een station kwam. 

Hierdoor werd dit een regionaal knooppunt in het goede-

ren- (waaronder tabak), post- en later ook personenvervoer 

en groeide die plaats uit tot een dorp.

Station Maarn in 1913; in 2010 wilden de NS het gebouw  

nog afbreken totdat de gemeente het op de monumentenlijst 

plaatste. Daarna is het gebouw weer opgeknapt.

Antonides Infrawerken BV 
Ambachtsweg 18 
3953 BZ Maarsbergen 
Tel 0343-444588 
www.antonides-infra.nl  
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Zandafgraving, rangeerterrein, station…
Het zand dat de aardewerkers van de Maarnse Berg afhaalden, bleek 

goed van pas te komen bij de aanleg van andere spoorlijnen door het 

hele land die plaatsvond vanaf de tweede helft van de negentiende 

eeuw. Hierdoor ontstond een groot zandwinbedrijf op de plaats 

waar tegenwoordig de A12 en het zwerfsteneneiland liggen. Vanaf 

de helling van de Maarnse Berg schoof men het zand naar beneden 

en schepte het met de hand in wagons.

Begin 20e eeuw is op de groter wordende vlakte ook een kolossaal 

rangeerterrein verrezen ten behoeve van de bevoorrading van ste-

den, waaraan we worden herinnerd door de nu nog op de Zanderij 

liggende stukken draaischijf en ook de keien die men in de jaren van 

de afgraving heeft aangetroffen. Er waren 21 sporen, seinhuizen, 

een watertoren en veel meer. Voor het werkzame spoorwegperso-

neel bouwden de Spoorwegen achttien woningen aan de Bergweg. 

Inmiddels is station Maarn opgenomen in de treindienstregeling en 

staat er eindelijk een volwaardig stationsgebouw (foto op vorige 

pagina)

Wilhelm II
Toen de Eerste Wereldoorlog zijn eind naderde werd de Duitse kei-

zer Wilhelm II afgezet. Hij vluchtte daarop naar de Belgische grens 

met (het neutrale) Nederland en vroeg in ons land asiel aan. Nadat 

hem dat door Koningin Wilhelmina, een ver familielid, was ver-

…Dorp!
Na de Eerste Wereldoorlog kwam er behoefte aan meer woningen 

en werd op initiatief van de NS en de gemeente Maarn in 1923 be-

gonnen met de bouw van een Tuindorp, oftewel Maarn - Noord. 

Soortgelijke initiatieven waren elders in Nederland en in de landen 

om ons heen al ontplooid, al dan niet naar klassiek Engels voorbeeld 

en kleinschalig. De huizen waren binnen relatief ruim en voorzien 

van elektriciteit en stromend water. De buitenruimte bood voor die 

tijd ongekende weelde met ruimte voor bijvoorbeeld een moestuin. 

Openbare voorzieningen zoals een school en winkels waren dicht-

bij. De bedoeling van het Tuindorp was om een tegenwicht te bie-

den aan de verpauperde arbeiderswoningen van grote steden, waar 

veel (spoor-)arbeiders met hun gezinnen vandaan kwamen. De 

Tuindorpgedachte stond voor verbinding met de natuur die zelf-

voorzienende, ontwikkelde gemeenschappen zou voortbrengen 

waardoor ook de sociale onrust zou verminderen.

Crisis
Door de grote economische crisis raakt het rangeerterrein na 1930 

buiten gebruik. In 1939 wordt station Maarn gebruikt voor het la-

den en lossen van militair materieel. De Utrechtse Heuvelrug werd 

destijds overspoeld door militairen die gemobiliseerd waren en hier 

ingekwartierd werden bij burgers en boeren, in schuren, scholen en 

andere gevorderde onderkomens. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

verloopt het treinverkeer aanvankelijk redelijk rustig. Rond D-Day 

worden enkele treinen van de bezetter beschoten, waarbij doden 

vallen. De eerste haltechef van Maarn, de heer Cornelis Fray, komt 

na zijn arrestatie om het leven in Duitsland.

leend, reisde hij per trein vanuit Eijsden richting Kasteel Ameron-

gen waar hij voorlopig onderdak kreeg. Op 11 november 1918, de 

dag van de wapenstilstand in WO I, arriveerde de keizer om 15u20 

op station Maarn:

“De straten in de nabijheid van het station stonden vol met auto’s, fietsen en 

rijtuigen, dicht opeengepakt, met daartussen honderden mensen, onder wie 

naar wij later hoorden de vrouw van de Engelse gezant, verder ook vijande-

lijke geïnterneerde officieren. Goed dat het regende, want anders waren er 

nog veel meer mensen geweest.”  - (Ooggetuigenverslag vleugeladjudant van 

de keizer op station Maarn, hieronder de modelillustratie van de aankomst 

van Wilhelm II en zijn gevolg te Maarn)

Na aankomst werd hij per auto opgehaald door Graaf Bentinck en 

overgebracht naar Amerongen. Een jaar later kocht hij Huis Doorn 

aan, liet 59 treinwagons vol meubilair en huisraad lossen (wederom 

op station Maarn) en zou daar tot aan zijn dood in 1941 verblijven.

Naoorlogse bestemmingen
Eind jaren ’40 werd de A12 hier aangelegd en tussen 1954 en 1970 

fungeerde het voormalige rangeerterrein als militair complex voor 

het 107e Genie-verzorgingsbataljon. Op station Maarn wordt net 

als elders de dienstregeling na de oorlog hervat en ontkomt men 

aan de grootschalige sluiting van vele kleinere stations. In tegen-

deel, de bouw van nieuwe huizen in Maarn begin jaren ’70, resul-

teert in verplaatsing van het station naar het midden van ons dorp 

en bediening door de NS via een uursdienst.

De zandafgraving, nu machinaal, duurde tot in de jaren ’90 en had 

inmiddels een grote waterplas gecreëerd. Daarna zijn de laatste 

sporen verwijderd en is het gebied aangelegd dat nu de Zanderij en 

Zwerfsteneneiland vormen.

Terug naar deze jaren ’20
Tegenwoordig, in elk geval totdat de Corona-pandemie uitbrak, 

maken dagelijks bijna tweeduizend mensen gebruik van het station. 

In een kwartier ben je vlak bij de Utrechtse singel…alsof je de tram 

uit een lommerrijke buitenwijk neemt. Ook is de snelweg verbreed 

met aan weerskanten metershoge schermen, waardoor de geluids-

overlast lijkt mee te vallen. Niettemin zijn er signalen dat de ver-

wachte c.q. herstelde groei van verkeer en woningbouw gevolgen 

voor onze spoorverbinding gaat hebben.

MAARNspoort
ZANDAFGRAVING

MAARNspoort
BESTEMMINGEN

De Zanderij rond 1900

Imposante luchtfoto van het rangeerterrein op de Zanderij, 

genomen tussen 1920 en 1932

Maarn in 1932: het Tuindorp in Maarn-Noord staat op de kaart
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MAARNspoort
TERUG NAAR NU

In de zomer van 2020 kwam in een rapport van zestien 
samenwerkende gemeenten Maarsbergen naar voren als 
locatie voor toekomstige (“na 2030”) woningbouw én 
vervoersknooppunt, waarbij station Maarn mogelijk 
komt te vervallen. Hoog tijd om polshoogte te nemen bij 
onze gemeente, bij wethouder Boonzaaijer:

Allereerst, bent u zelf een treinfanaat?
‘Ik vind reizen met de trein echt fijn. Denk altijd terug aan de tie-

nertoertijdperk. Vroeger was er een station in Maarn ter hoogte 

van de zandwinning. Hier speelde ik altijd en mocht ook wel eens 

met de diesellocomotief meerijden.’

Wat doet de gemeente om het prachtige spoorerfgoed in 
Maarn te behouden?
‘Ik ben blij dat het oude station behouden wordt en ook inmiddels 

mooi gerestaureerd is. Dit is een goed voorbeeld van een publiek-

private samenwerking.’

Bronnen
Atlas Leefomgeving |  Canon van Nederland |  De Erfgoedstem - Nieuws en actualiteit over erfgoed en archeologie |  Geopark Heuvelrug, Zwerfsteneneiland Maarn | Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht (geopark-
heuvelrug.nl) |  Kadaster, Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten |  Lintsen, H.W. (1993), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel II Gezondheid 
en openbare hygiëne. Waterstaat en infrastructuur. Papier, druk en communicatie. Walburg Pers, Zutphen |  Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie (defen-
sie.nl) |  Raadslid moest ‘goed kijken’, maar ontdekte toen dat het station in Maarn op de nieuwe kaart verdwenen was,  Utrecht, gelderlander.nl |  Schaaf, Nicole & Henk van den Beld (2007), Treinen door Maarn en 
Maarsbergen, Cultuurhistorische Commissie Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, Maarn |  Slager, S., Tuindorpen ontstonden uit idealisme, Trouw 4 juni 2008 |  Somda Railwiki (www.railwiki.nl/index.php/
Maarn) |  Spoorwegwerker | Spoorbeeld (www.spoorbeeld.nl/spoorwegwerker) |  Sporen in Maarn (marcrpieters.nl) |  Stationsweb (www.stationsweb.nl) |  Ter Gedachtenis aan hen die vielen 1940-1945 – De 
gedenktekens op Nederlandse stations voor oorlogsslachtoffers onder het NS-personeel (wordpress.com) |  Utrechts Archief |  Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (www.mmnatuurlijk.nl) |  
Wielinga, M., De Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918 (wereldoorlog1418.nl).

Tot afgelopen jaar maakten volgens NS-onderzoek een kleine twee-

duizend mensen dagelijks gebruik van station Maarn. Het was dan 

ook even schrikken toen in de zomer het nieuws kwam dat het sta-

tion op termijn mogelijk opgeheven gaat worden ten faveure van 

heropening van station Maarsbergen. 

Ook al was dat een ‘denkrichting’, dan klinkt deze ge-
zien de context waarin de opmerking is gemaakt (16 sa-
menwerkende gemeenten in de provincie Utrecht, de 
U16) vrij serieus, nietwaar?
‘De raad heeft per motie gevraagd om de verbinding noord-zuid, 

lees Leersum-Amersfoort te verbeteren. De bedoeling is om  

te onderzoeken of een verplaatsing van het station richting Maars-

bergen hieraan een bijdrage kan leveren. Het is dus een onder-

zoeksrichting.’

HEERLIJKrecept
ORANJE TOMPOUCE

INGREDIËNTEN

Voor het deeg

• 10 vierkante plakjes roomboter bladerdeeg (uit de diepvries),

Vulling Oranje Tompouce

• 250 ml volle melk

• 70 gram suiker,

• ½ uitgeschraapte vanillepeul

• 3 eidooiers,

• 3 eetlepels maïzena, custard 

• poeder of bloem,

• 125 ml slagroom.

Oranje Tompouce glazuur

• 200 gr poedersuiker

• 3 eetlepels water

• 2 druppels oranje kleurstof.

VOORBEREIDEN

• Verwarm de oven voor (elektrisch 200°C / hetelucht 180°C) en 

bekleed de bakplaat met bakpapier.

• Verwijder het folie en ontdooi de bladerdeeg (4 plakjes) op het 

werkblad in een minuut of 10.

BLADERDEEG BAKKEN

• Snijd de plakjes doormidden en prik met een vork gaatjes in het 

bladerdeeg. Leg de bladerdeegplakjes op de bakplaat en plaats 

8 minuten in de oven

• Haal de bakplaat uit de oven, druk met een theedoek alle lucht 

uit het bladerdeeg en plaats opnieuw in de oven.

• Bak vervolgens nog een minuut of 10 totdat het goed 

goudbruin en knapperig is. Haal uit de oven en laat de plakjes 

goed afkoelen.

BANKETBAKKERSROOM MAKEN

• Breng de melk in een pannetje aan de kook, met 50 gram 

suiker en de vanille. Roer goed door om alle suiker op te lossen, 

zet daarna het vuur uit.

• Klop de eidooiers dik, gedurende een paar minuten. Voeg de 

maïzena of bloem toe, samen met 4 eetlepels van de gekookte 

melk. Voeg nu langzaam en al kloppende de rest van de hete 

melk toe, omdat anders je eidooiers kunnen gaan stollen door 

de warmte. Giet daarna het mengsel terug in de pan en breng 

dit, al roerende, aan de kook. Laat vervolgens een paar minuten 

inkoken maar blijf roeren, tot je een dikke vla hebt.

• Giet daarna de banketbakkersroom op een ruim bord. Dek het 

af met een stuk plasticfolie direct OP het banketbakkersroom en 

laat het goed afkoelen. In de eerste instantie een half uur op het 

aanrecht, en daarna nog minstens 30 minuten goed door laten 

koelen in de koelkast.

GLAZUUR

• Voor het oranje glazuur roer je het poedersuiker los met het 

water en de kleurstof. Lepel het oranje glazuur vervolgens over 

de bovenste plakken bladerdeeg en laat drogen op het aanrecht.

• Daarna klop je de slagroom stijf met de overgebleven 20 gram 

suiker. Haal de afgekoelde banketbakkersroom uit de koelkast 

en klop een beetje op. Spatel hier de opgeklopte slagroom door 

en schep de oranje tompouce vulling in een spuitzak en laat 15 

minuten opstijven in de koelkast. Spuit daarna de roomvuling 

over 10 plakjes bladerdeeg en dek af met de overige 10 plakken 

met glazuur er op. 

• Bewaar de oranje tompoucen in de koelkast.

SMULLEN MAAR!
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We zouden het leuk vinden om SAMEN 

een mooie slinger te maken, zodat we volgend 

jaar, op Koningsdag het Raadhuisplein weer 

super gezellig kunnen versieren.

DUS, versier de vlag, zet je naam erop, 

knip ‘m uit en lever het vlaggetje in op 

de Tromplaan 20 (Maarn noord) of De Pol 4 

(Maarn zuid). Wij zorgen er dan voor dat van 

de mooiste vlaggetjes een mooie slinger 

wordt gemaakt. Deze vlag is ook te  

downloaden op www.ovmaarn.nl

NIEUWSGIERIG NAAR HET RESULTAAT?....

We zien je op Koningsdag 2022!
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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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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

www.bouwbedrijfnapenvanginkel.nl

• Nieuwbouw  • Verbouw  • Renovatie

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

www.bouwbedrijfnapenvanginkel.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

 

ONLINE BLOEMEN BESTELLEN 
 

www.bloembinderijpassiflora.nl 

U kunt ook met uw mobiele telefoon onze website bezoeken 
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DAAR WAAR JIJ RUIMTE TE KORT 
KOMT, BIEDEN WIJ DÉ OPLOSSING!

RUIMDENKEND 
ÉN PROFESSIONEEL

VANUIT MAARSBERGEN

Autobedrijf Gebr. Heerikhuisen

WERKPLAATS  TANKSTATION / LPG

• Reparatie en onderhoud alle merken
• In en verkoop auto’s
• Algemene Periodieke Keuring (APK)
• Auto detailing
• Airco service, diagnose en reparaties
• Ruitreparatie

Amersfoortseweg 10, 3951 LB  Maarn, Tel. 0343 - 44 18 16 
www.heerikhuisen.com

ma. t/m zo. 06.00-22.00 uur ma. t/m vr. 08.00-17.30 uur
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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

De Meenthoeve
ERKEND DIERENPENSION

happy
birthday to the king

brave, exciting, 
kingsday!
And a chilling

ERKEND DIERENPENSION “DE MEENTHOEVE”
MEENTSTEEG 10 • 3953 MV MAARSBERGEN
TEL.: (033) 286 15 80

Namens het hele team van, 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 we gesloten.
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vandenbergnl.com

INSPIRE, 
BELIEVE, 
ACT. SINCE 1928

WILLEM. | 39
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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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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 fax. 0343-442329 
            Email: info@sjaakkalfsbeek.nl 

                                          
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     
 
 

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

                                          
                                                                                                                                                                                    

4 MEI
Door Corona vindt de kranslegging in besloten kring plaats. Het 4 

mei comité, scouting en de oranjevereniging leggen traditioneel een 

krans. Houd u de plaatselijke media met gemeentelijk nieuws in de 

week vóór 4 mei in de gaten mocht hier iets aan veranderen.
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Daalder kaas 
Kastelein

Elke vrijdag van 
10.00 – 18.00 uur  

bij u in Maarn op het 
5 Mei Plein

24 | WILLEM.

24 | WILLEM.

 

 
 
 
 
 

    

 

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
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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.-
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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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
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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
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Op zon-en feestdagen zijn wij gesloten. 
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UWondersteuning
ALWEER DE ACHTSTE WILLEM

UW BIJDRAGE IS 
BELANGRIJK!
De 8e Willem is alweer een feit. En nog mooier…..  

De Oranje vereniging bestaat 88 jaar! Daar zijn we trots op, daar zijn 

we SAMEN trots op.

Wij hebben ook dit jaar weer met veel plezier deze Willem in elkaar 

gezet. Een actieve Willem voor jong & oud, voor ieder wat wils, met 

een leuke afwisseling tussen wetenswaardigheden, doe opdrachten, 

spelletjes en puzzels. Waarom? Omdat helaas ook dit jaar 

Koningsdag niet door kan gaan, maar we er wel voor jullie willen zijn.

En DAT kan niet zonder uw bijdrage!

GEZOCHT: BESTUURSLEDEN EN ENTHOUSIASTE  

ONDERSTEUNING VAN ONS TEAM.

Lijkt het je leuk om mee te helpen organiseren, samen te werken in 

een gezellig team (mensen zoals jij en ik) dan nodigen we je uit om 

contact met ons op te nemen. Op welke wijze je ook wilt helpen, je 

hulp en betrokkenheid worden zeer gewaardeerd!

SPONSORGELDEN EN DONATIES

“Alles kost geld”, is helaas een veel gehoorde maar ware uitspraak. 

De gemeente ondersteunt de Oranjevereniging, maar om de kosten 

te dekken is een substantieel groter bedrag nodig. We zijn dan ook 

heel blij met alle sponsorgelden en donaties; bedankt!

Uw bijdrage is en blijft noodzakelijk om een feest op Koningsdag te 

kunnen blijven geven. We vragen u dan ook een bijdrage op 

banknummer NL05 INGB 0001 5834 55 t.n.v. Oranjevereniging 

Maarn-Maarsbergen over te maken.

Nogmaals dank!

DONATEUR WORDEN?

Via onze website is het eenvoudig donateur te worden. Meer 

informatie kunt u vinden op www.ovmaarn.nl/leden. Als u ons 

machtigt, dan schrijven wij jaarlijks een klein bedrag van uw rekening 

af en weet….. alle beetjes helpen!

Mocht u het prettiger vinden uw donatie per acceptgiro te doen, laat 

het ons dan weten via info@ovmaarn.nl

Hartelijk dank voor uw steun!

Bestuur Oranjevereniging Maarn

Epke, Dirk Iede, Areadne, Paul, Paulien, Fargo en Margret

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.  

ZET DE TRADITIE VAN  

KONINGSDAG IN  

MAARN VOORT   

STEUN DE  

ORANJEVERENIGING MAARN

102678_OVMM_BrochureWillem2019 - wikkel.indd   1

11-04-19   10:58

Fotograaf: Johan Boerman
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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

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

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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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?

DE ORANJEVERENIGING 
MAARN
BEDANKT DE VOLGENDE PERSONEN/INSTANTIES

Alle leden die elk jaar weer zo gul geven, de donateurs, de adverteer-

ders, de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast ook de vrijwilli-

gers en andere personen/instanties die ons elk jaar weer helpen,  

onder wie Nana Bies, steun en toeverlaat vanuit onze gemeente. 

Zonder deze giften en ondersteuning kunnen wij onze Willem  

niet maken en onze activiteiten niet eens uitvoeren.

Wij zijn dankbaar voor het feit dat u ons bent blijven steunen.  

In de vorige Willem beschreven we dat we weer een echte 

Koningsdag zouden organiseren. Helaas….dat kon wederom niet 

doorgaan. En ondanks dat, kunnen we door uw donaties voor de 

achtste keer een Willem uitbrengen. Een Willem voor jong en oud, 

een ‘actieve’ Willem…. voor ons samen. 

Voor deze achtste Willem extra dank aan de geïnterviewden, 

Boudewien van Notten, Marjolein van der Valk en Aat Schaftenaar  

en aan iedereen die heeft meegeholpen aan ‘ Koningsdag Maarn 

YouTube stream’: Fysiotherapie Maarn, Vrienden van het Raadhuis, 

Perry, cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen, 

Blomdance en natuurlijk de ‘Vragenmakers’ Paul, Joris en  

Martijn voor de Pub Quiz Maarn.

Als laatste speciale dank voor Joris van Leeuwen. Joris heeft de af-

gelopen jaren als bestuurslid onder andere de Willem samengesteld 

en heeft vorig jaar het stokje overgedragen. Hij deed het altijd met 

veel plezier, passie en toewijding en dat hebben we gemerkt!

Nogmaals: BEDANKT!

BEDANKT

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.
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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.


