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Vorstelijk Zeist
Een aantal lokaties en bedrijven dat een speciale band onderhoudt met de Koninklijke familie.
Ewijckshoeve
Het la ndgoed Ewijckshoeve aa n de Soest-

RUYS' MEUBILEERINRICHTING
Ruys' Meubilee rinrichting, geves tigd in

dijkerweg 12 te Den Dolder ter grootte

het Figi-complex hoe k Het Rond I Dorps-

va n 574 hectare werd in 18 71 aa nge kocht

straat en nadien - onder de naam Ruys

door prins Wi llem Frederik Hendrik 'de

Interieurs - op Bloemen heuve l aan de

Zeevaarder', een broer va n koning W illem

Utrechtseweg, is bet rokken geweest bij de

lI l. Hij was ook eigen aa r va n paleis Soest-

monumenta le interi eurreconstructie va n

dijk. Na zijn overlijden, hij overleed in

paleis Soestdijk, Huis ten Bosch, paleis

1879, verkochten zijn erfgenamen in 1883

Noordeinde, het Paleis op de Dam en

deze bezitting. Regelmatig werd Ewijcks-

pa leis H et Loo.

hoeve door leden van het Konink lijk

Ook was Ruys betrokken bij de stoffering

Huis bewoond. Koningin Emm a verbleef

va n de konink lijke wachtkamers van de

er regelmatig.

stations Baa rn en Holland Spoor in Den
H aag en va n de koninklijke lijkkoets.

Leveranciers van het hof
MAISON KUIPERKo ningin Juliana en de
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Pr inses Marga rita va n Bo urbon Parma
werkte in 1998 bij Ruys Interieurs.

pri nsessen Beatrix, Irene en Margriet

Een va n de laatste projecten va n Jan Ruys

winkelden regelmatig bij Maison Kuiper,

betrof de beide knielku sse ns in de Nie uwe

een modezaak voor haute-confection en

Kerk in Amsterd am bij gelegen heid van

haute-fourrure, aa n de Slotl aa n 40-44, en

het huwelijk va n prins Willem-Alexander

woond en h aar modeshows bij.

en prinses Máxima.
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Scaramea
Golfen: koninklijke sport

In 2000 fu seerde het consu lting- en e-

Ko ningin Ju lia na was en prins Bernh ard

commercebedrijf Clockwork met Sca ra-

is lid va n de Utrechtse golfclub De Pan

mea, onde rd eel va n de Achmea G roep.

aa n de A mersfoort seweg. Prins Bernh a rd

Een va n de opri chters va n C lockwork in

golft sedert 1938 bij deze club. Koningin

1996 wa s prin s Bernhard jr. Na de fu sie

Juliana bracht regelmatig een bezoe k

werd hij d irecteur bij Scaramea. Via een

aa n De Pan. Ook a ndere leden va n de

man age ment buy-out kochten de oprich-

Koninklijke fami lie o.a. prinses Bea tri x,

ters va n C lockwork in 2001 het bed rij f

prins C laus en Mr. Pi eter va n Voll en ho-

terug van Sca ramea. Scaramea wa s geves-

ve n , bezoeken C.q. bezochten regelmatig

tigd in Ze ist op het adres H andelsweg 2.

de golfbaan va n De Pan.

Er werd ook kantoorgehouden op de 2 e

Na het defilé bij paleis Soestdijk op 30

Hogeweg.

april (tot 1980) gingen de leden va n de
Koninklijke familie golfen bij De Pan.
De golfclub kent de Prins Bernh ard Ontbij tweds trijd. Deze golfweds trijd nee mt
ee n aa nva ng tu sse n 6.00 en 6.30 uur.

Raad voor de
Transportveiligheid
Mr. Pieter va n Voll en hove n vergadert
rege lmat ig in hotel Figi aa n Het Rond in
zijn functie va n voorziner va n de Raad
voor de Transportveiligheid.
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