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Activiteit: Lezing ‘Dromen en doorzetten, over uitvinders, de familie van 

Doorne en DAF’ 

 
Wanneer: 21 september, 20:00 uur  
Locatie: Leste Geulde, Noordsingel 75 in Horst  

 

 
Aan de leden van LGOG kring Ter Horst en geïnteresseerden  

 

Beste dames en heren  

 

Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst 

nodigen wij u van harte uit voor een lezing op 

woensdag 21 september 2022.  

 

Wij hebben Hay Mulders bereid gevonden om deze 

lezing te houden over twee ondernemende broers 

geboren in onze regio. Hub en Wim van Doorne, 

beiden slim, ondernemend en talentvol, werden all 

over the world beroemd.   

 

In het gebied tussen Peel en Maas is Hub van Doorne 

niet de enige die een droom achterna jaagt, zijn nek 

uitsteekt en “tegen beter weten in” blijft volhouden. Naast van Doorne kent deze streek meerdere 

pioniers met een visie en een droom, maar Hub van Doorne lukte het om zijn droom om te zetten 

in een auto imperium.  

 

Hub van Doorne, over dromen en doorzetten 

Op 1 januari 1900, de allereerste dag van de 20e eeuw, 

wordt in America een kind geboren. Niemand is zich 

bewust van de impact die deze eeuw op de mensheid zal 

hebben. Ook kan niemand bevroeden wat het net geboren 

kind in die eeuw voor elkaar zal boksen. 

 



Een leven later zal Hub van Doorne, gesteund door zijn in Griendtsveen 

geboren broer Wim, sterven als de grondlegger van de DAF-fabrieken, 

de DAF-personenauto en de vrachtwagendivisie die internationaal zal 

uitgroeien tot een wereldberoemd automerk. 

 

De 20e eeuw die werd ingeluid met de geboorte van Hub van Doorne 

zal de meest revolutionaire periode blijken uit de geschiedenis van de 

mensheid. Vele denkers en doeners zorgen ervoor dat voorheen 

onneembare grenzen worden overschreden en ons wereldbeeld volledig 

zal doen veranderen.  

 

U krijgt meer te horen over de gebroeders van Doorne, de een geboren 

in America, de ander in Griendtsveen, over hun jonge jeugd, over hun geweldige betekenis voor 

de economie en industrie, over hun pioniersgeest en ondernemerschap en over hun 

maatschappelijke betrokkenheid.  

 

Over Hay Mulders en Ab Rongen  

Deze presentatie werd samengesteld door Ab Rongen. Ab was een van de zonen van Meister 

Rongen en is een DAF-kenner pur sang. Nadat Ab in september 2020 plotseling overleed nam Hay 

Mulders zijn werk over om het voort te zetten.   

 

In het kader van Horst aan de Maas 800 waren Ab en Hay voortrekkers van de werkgroep, die het 

DAF-weekend in 2019 tot een groot succes maakten. Samen schreven zij het boek: Van Doorne’s 

jeugdjaren, een boek over de creatieve en innovatieve ideeën van Hub en Wim van Doorne, hun 

inspirerend leiderschap en onverschrokkenheid als ondernemer.  

 

Hay Mulders is lid van Kring Ter Horst, dorpsondersteuner in America en voorzitter van de 

Werkgroep Oud America. 

 
Met plezier nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen. De toegang voor de leden is gratis, 

andere belangstellenden betalen vijf euro. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 

 
Wij hopen u te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de LGOG kring Ter Horst, 

 
Arie Stas, voorzitter  

Ineke Eickmans, secretaris  


