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van de secretaris

Het Corona-virus houdt de wereld nog steeds in de greep. Veel evenementen
worden afgelast. Ook de KBOV heeft daar mee te maken. Maar de KBOV zou
de KBOV niet zijn wanneer er niet gezocht zou worden naar mooie,
Oranje-getinte én veilige alternatieven…
Voor u allen:
deze bijzondere en informatieve extra KBOV-Nieuwsbrief.
Bedoeld voor de zomer van 2020!
Veel leesplezier én een mooie zomer gewenst!

Van de Congreswerkgroep
KBOV-Congres Wassenaar
2020 vervalt, maar…
Beste Oranjevrienden,
Het KBOV-Congres 2020 gepland
in Wassenaar is, zoals zoveel activiteiten in Nederland, komen te
vervallen. COVID-19 en alle beperkingen die deze epidemie met
zich meebrengt heeft de KBOV in
samenspraak met de Wassenaarse
Oranjevereniging Koningin Wilhelmina daartoe doen besluiten.
Voorbereidingen waren al in volle
gang, er lag een mooi programma,
maar graag gaan we samen voor een
veilig KBOV-Congres en daarvan
kan in 2020 helaas geen sprake zijn.
Het jaar 2020 is voor de KBOV een
jubileumjaar: 110 jaar Oranje in verenigingsverband, 25 jaar Bond van
Oranjeverenigingen en 10 jaar Ko-

ninklijk. Ook Wassenaar heeft een
feestje te vieren, opgericht in 1905,
betekent 2020 de viering van 115
jaar Wassenaarse Oranjevereniging
Koningin Wilhelmina. We vieren in
stilte, en komen hier later zeker op
terug!
Een uniek alternatief voor alle
KBOV-leden wél in 2020
Om u als KBOV-lid toch iets bijzonders voor te leggen in 2020 is
de KBOV in gesprek gegaan met de
sKBL, de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen.
Op de website www.skbl.nl lezen we:
‘Met z’n allen delen we een mooie erfenis: heel veel kastelen, buitenplaatsen
en landgoederen. Wist u dat we in
Nederland meer dan 1200 kastelen
hebben en vele honderden historische

buitenplaatsen en landgoederen? Er
is vast zo’n bijzondere plek bij u in
de buurt. Neemt u er eens ’n kijkje.
Ontdek de schoonheid van de sprookjesachtige bouwwerken, de weelderige
tuinen en parken. U zult blij verrast
zijn. Dat is wat wij als stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen &
Landgoederen (sKBL) graag zien. Het
is een unieke erfenis en iedereen mag
ervan genieten.
Sámen voor ons historische en groene
erfgoed.
Bijzonder en veilig
De KBOV is een bijzonder samenwerkingsverband aangegaan met
deze Stichting. In deze Nieuwsbrief
vindt u informatie en tips over deze
kastelen en historische buitenplaatsen. Van harte nodigen we u uit om
op een veilige manier de komende
maanden; deze zomer of nazomer,
op pad te gaan om één of wellicht
meerdere locaties te bezoeken. U
kunt uw eigen manier van reizen, uw
eigen gezelschap, uw eigen route bepalen. Naast alle informatie in deze
extra Nieuwsbrief wijst de website
www.skbl.nl u snel en simpel een
weg door ons historische en groene
erfgoed.
Wat mag u verwachten en
wat zijn de voorwaarden?
• Prachtige locaties in het groen.
Historisch erfgoed, kastelen en
landhuizen waarvan u wellicht
niet wist dat deze in Nederland te
vinden waren.

• Veel locaties zijn nader te bezoeken. Museummogelijkheid, horeca, wandelingen etc.
• Op enkele van deze locaties is er,
speciaal voor KBOV-leden, een
aardigheidje.
• Specifieke voorwaarden vindt u
in deze nieuwsbrief, we houden
samen met de sKBL de richtlijnen
van de RIVM aan.
• Dit alles u van harte aanbevolen!
Dank…
Een woord van dank aan het bestuur
van de Wassenaarse Oranjevereniging is hier op zijn plaats. Flexibel
en verstandig denken en handelen
was en is aan de orde! Maar dit alles
betekent niet dat er geen sprake
meer is van een congres in Wassenaar. We kijken uit naar een herkansing in een van de komende jaren!
Dank ook aan de organisatie van de
stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen voor
de snelle, hartelijke en efficiënte manier waarop deze samenwerking tot
stand kwam!
Namens het bestuur van de KBOV,
de congrescommissie van de KBOV,
wensen we u allen een goede, veilige
en mooie zomer 2020 toe met dit
bijzondere aanbod als gezamenlijke
rode / oranje draad!
Wendy Verkley
(vicevoorzitter KBOV, voorzitter
Congrescommissie KBOV)

Wie we zijn en wat we doen…
Over sKBL
Kastelen en historische buitenplaatsen spreken tot de verbeelding. Als

nationaal podium ijvert stichting
Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) sinds

Fotomoment juli 2020

Foto’s van ons Koninklijk Huis © KBOV / SHV

2014 voor de instandhouding van
dit unieke monumentale erfgoed en
fraaie landschap. Mensen hierover
enthousiast maken, dat is een belangrijk doel van sKBL. Wij geven
actuele informatie over het historisch
erfgoed in Nederland en organiseren
lezingen en studiedagen. Zo leren
mensen het erfgoed beter kennen en
meer waarderen. Jaarlijks vindt de
uitreiking plaats van de Ithakaprijs
en het Ithakastipendium voor interdisciplinair (wetenschappelijk)
onderzoek rond kastelen, historische
buitenplaatsen en landgoederen. Bij
haar werk kan de sKBL een beroep
doen op veel enthousiaste vrijwilligers. Zie voor meer informatie:
www.skbl.nl

Nederlands Historisch Erfgoed en Oranje…

Het Huis van Oranje en kastelen, historische
buitenplaatsen en landgoederen
In de zeventiende eeuw streefden de prinsen en
prinsessen van het Huis van Oranje ernaar om een
eigen hofcultuur te ontwikkelen, net als hoog adellijke
families in omringende landen. Die hofcultuur was een
belangrijk instrument om hun positie te versterken
en in binnen- en buitenland gezien te worden als een
vorstenhuis. Nederland was in die tijd immers een
Republiek en geen koninkrijk. De titel ‘prins’ kwam
niet voort uit bezittingen in de Nederlanden, maar
was verbonden aan het kleine vorstendom Orange in
Frankrijk. Vorstelijk vertoon was dus noodzakelijk.
Dat vorstelijk vertoon kwam tot uitdrukking in een
hofhuishouding en in paleizen en jachtverblijven vol
kunst en met grootse tuinen. Prins Frederik Hendrik
(1584-1647) en zijn vrouw Amalia van Solms (16021675) zetten de toon. Zij lieten bestaande kastelen
als Breda en Buren verbouwen volgens de nieuwste
mode. Bij Honselaarsdijk in het Westland lieten zij een
jachtverblijf bouwen om te kunnen jagen in de duinen.
Jagen was bij uitstek een adellijke traditie. Al snel
volgden nog twee buitenverblijven, Huis ter Nieuburg in
Rijswijk en Huis ten Bosch bij Den Haag. Prins Willem
II (1626-1650) en later prins Willem III (1650-1702)
voegden hier het Hof te Dieren, Soestdijk en Het Loo
aan toe. Ieder paleis kreeg een indrukwekkende tuin met
fonteinen, beelden en een beplanting die de rijkdom en
het prestige van de prinsen weerspiegelden.

Deze paleizen konden niet alleen op veel bewondering
rekenen, maar ook op navolging. Adellijke kringen rond
het hof volgden het voorbeeld van de prinsen en lieten
huizen bouwen die de ontvangst van een vorst waardig
waren.
Te bezichtigen
Een deel van deze kastelen, historische buitenplaatsen
en landgoederen die een band hebben met het Huis van
Oranje is gelukkig bewaard gebleven en toegankelijk
voor publiek. Deze bijzondere locaties vormen een
schitterend en belangrijk onderdeel van ons culturele
erfgoed. Zij laten ons kennis maken met en genieten van
een deel van onze historie.
sKBL heeft voor u als lid van de KBOV een selectie
gemaakt van opengestelde kastelen en buitenplaatsen die
een bijzondere band met de Oranjes hebben. U kunt deze
locaties op eigen gelegenheid bezoeken – zie hieronder
voor praktische informatie. Vanaf 1 juni 2020 mogen de
locaties weer bezoekers ontvangen. Er is hard gewerkt
aan de noodzakelijke aanpassingen om bezoekers veilig
en verantwoord welkom te kunnen heten.
Let op: Het is verstandig om voorafgaand aan uw bezoek
de website van de locatie te raadplegen voor de geldende
regels, waaronder het reserveren van toegangskaartjes,
zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Foto’s: eigendoms- en auteursrechten sKBL / © fotografen: René Dessing / Jennemie Stoelhorst / locatiefotograaf Slot Zuylen.

Noord-Holland

Het Muiderslot in Muiden

Praktische informatie
Adres:
Herengracht 1, 1398 AA Muiden
Telefoon: 0294 – 256 262
Email: info@muiderslot.nl
Website: www.muiderslot.nl
Openingstijden:
maandag t/m zondag van 10:00 uur
tot 17:00 uur
Toegangsprijs:
Volwassenen € 15,50,
Kinderen 4 t/m 18 jaar € 9,-,
Kinderen t/m 3 jaar gratis en
Museumkaarthouders gratis

Foto: © René Dessing.

Door de eeuwen heen bezochten leden van het Huis van Oranje graag het Muiderslot.

Landgoed Duin & Kruidberg

Praktische informatie
Hotel-restaurant Duin & Kruidberg
Adres:
Duin en Kruidbergerweg 60,
2071 LE Santpoort
Telefoon: 023 – 512 18 00
Email: info@duin-kruidberg.nl
Website: www.duin-kruidberg.nl

Natuurmonumenten heeft een
afwisselende wandelroute (13,66 km)
uitgestippeld over het landgoed.
Voor meer informatie zie
Foto: © René Dessing.

https://www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/nationaal-park-zuid-ken-

Het huidige Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord is voortgekomen uit de
hofstede De Kruidberg. Stadhouder Willem III kocht De Kruidberg in 1682
als jachtverblijf. Landgoed Duin & Kruidberg biedt een diversiteit aan
mogelijkheden. U kunt wandelen in park en het bos. In het voormalig landhuis
is een hotel-restaurant gevestigd. Hier kunt u terecht voor een kop koffie, lunch
of diner.

nemerland/route/wandelroute-landgoed-duin-en-kruidberg

Zuid-Holland

Kasteel Duivenvoorde

Praktische informatie
Adres:
Laan van Duivenvoorde 4,
2252 AK Voorschoten
Telefoon: 071 – 561 37 52
Email:
informatie@kasteelduivenvoorde.nl
Website:
www.kasteelduivenvoorde.nl
Openingstijden:
Het kasteel is te bezoeken met een
rondleiding voor maximaal 4 deelnemers (donderdag t/m zondag ieder
half uur tussen 11:00 uur en 14:00
uur). Vrij rondlopen door het kasteel
is niet mogelijk.

Foto: © René Dessing.

Het kasteel in Voorschoten was eeuwenland eigendom van de familie
Van Wassenaer, een adellijk geslacht van ridders dat belangrijke functies aan
het hof bekleedde.

Huygens’ Hofwijck
in Voorburg – bouwheer Constantijn Huygens was de secretaris van drie
stadhouders van Oranje.

Toegangsprijs:
Volwassenen € 13,50,
Kinderen 5 t/m 18 jaar € 6,50,
Kinderen t/m 4 jaar gratis en
Museumkaarthouders gratis

Parkenroute Prins Frederik
Een rondweg verbond in de 19e eeuw de
landgoederen van prins Frederik der Nederlanden, broer van koning Willem II, met

Praktische informatie

elkaar. Zo ontstond een route die voerde
langs mooie locaties en aantrekkelijke uit-

Adres:
Westeinde 2a, 2275 AD Voorburg
Telefoon: 070 – 387 23 11
Email: info@hofwijck.nl
Website: www.hofwijck.nl

zichten over de negen landgoederen van de
prins, zijnde Groot Haesebroek, Wildrust,
Zwarte Hek / Ter Veeken, Drie Papegaaien,
Backershagen, De Paauw, Raaphorst, Eikenhorst en Ter Horst. De slingerweg loopt
door de huidige gemeenten Wassenaar en

Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12:00 uur tot 17:00 uur

Voorschoten. De rondweg - of eigenlijk het
stelsel van rondwegen - van prins Frederik

Toegangsprijs: Volwassenen € 6,-, Kinderen 6 t/m 18 jaar € 3,-, Kinderen
t/m 5 jaar gratis en Museumkaarthouders gratis

is in Nederland uniek in zijn omvang. Voor
meer informatie over de parkenroute zie
https://parkenrouteprinsfrederik.nl/

Utrecht

Kasteel Amerongen

Praktische informatie
Adres:
Drostestraat 20, 3958 BK Amerongen
Telefoon: 0343 – 563 766
Email: info@kasteel-amerongen.nl
Website: www.kasteelamerongen.nl
Openingstijden:
donderdag (alleen de tuin) 11:00 uur
tot 16:00 uur, vrijdag, zaterdag en
zondag 11:00 uur tot 16:00 uur.
Toegangsprijs:
Volwassenen € 12,50,
Kinderen 5 t/m 18 jaar € 6,-,
Kinderen t/m 4 jaar gratis en
Museumkaarthouders gratis

Foto: © René Dessing.

Het kasteel in Amerongen is gebouwd door de Oranjegezinde familie Van Reede. In 1795, toen Franse troepen Nederland
binnenvielen, vertrok deze familie samen met stadhouder Willem V naar Engeland.

Landgoed Zuylestein

Praktische informatie
Adres:
Rijksstraatweg 11, 3956 CH Leersum
Telefoon: 06 – 46 24 74 35
Email: info@landgoed-zuylestein.nl
Website: www.landgoed-zuylestein.nl
Openingstijden:
moestuinwinkel en moestuin zijn te
bezoeken op vrijdag en zondag tussen
11:00 uur en 17:00 uur. Het terras is
gesloten.
Toegangsprijs:
€ 5,-

Foto: © Jennemie Stoelhorst.

Het landgoed in Leersum is in 1630 aangekocht door stadhouder Frederik Hendrik als jachtslot. Hij schonk het in 1640 aan
zijn bastaardzoon Frederik van Nassau.

Utrecht

Slot Zuylen

Praktische informatie
Adres:
Tournooiveld 1,
3611 AS Oud-Zuilen
Telefoon: 030 – 244 02 55
Email: info@slotzuylen.nl
Website: www.slotzuylen.nl
Openingstijden:
donderdag t/m zondag van 11:00 uur
tot 16:00 uur
Toegangsprijs:
Volwassenen € 13,-,
Kinderen 4 t/m 15 jaar € 6,75,
Kinderen t/m 3 jaar gratis en
Museumkaarthouders gratis
Slot Zuylen in Oud-Zuilen – de familie
van Tuyll van Serooskerken heeft door
de eeuwen heen goede banden met het
Huis van Oranje gehad en functies als
opperkamerheer vervuld aan het hof.

Foto: © Jennemie Stoelhorst.

Slot Zeist

Praktische informatie
Adres:
Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist
Telefoon: 030 – 721 06 00
Email: info@slotzeist.nl
Website: www.slotzeist.nl

Rondom Slot Zeist zijn er diverse mogelijkheden. U kunt prachtig wandelen in
de omgeving. Het voormalige Slot is niet
Foto: © Jennemie Stoelhorst.

openbaar toegankelijk, maar u kunt er wel
terecht voor een kop koffie, lunch of pick-

Dit slot in Zeist is gebouwd door Willem Adriaan graaf van Nassau-Odijk, een
kleinzoon van prins Maurits.

nick in de Brasserie.

Gelderland

Slot Loevestein

Praktische informatie
Adres:
Loevestein 1, 5307 TG Poederoijen
Telefoon: 0183 – 44 71 71
Email: info@slotloevestein.nl
Website: www.slotloevestein.nl
Openingstijden:
maandag t/m zondag van 10:00 uur
tot 17:00 uur
Toegangsprijs:
Vanaf 13 jaar € 14,-,
Kinderen 4 t/m 12 jaar € 9,50,
Kinderen t/m 3 jaar gratis en
Museumkaarthouders gratis

Foto: © René Dessing.

Het slot in Poederoijen – tijdens de Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog) eisten de geuzen in naam van
prins Willem van Oranje het slot op, dat in Spaanse handen was gevallen.

Kasteel Rosendael

Praktische informatie
Adres:
Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal
Telefoon: 026 – 364 46 45
Email: rosendael@glk.nl
Website: https://rosendael.glk.nl/
Openingstijden:
vrijdag t/m zondag tussen 13:00 uur
en 16:00 uur. In juli en augustus tussen 11:15 uur en 16:15 uur.
Toegangsprijs:
Volwassenen € 11,50,
Kinderen 4 t/m 18 jaar € 5,-,
Kinderen t/m 3 jaar gratis en
Museumkaarthouders gratis

Foto: © René Dessing.

Het kasteel in Rozendaal was vroeger eigendom van de familie Van Arnhem. Stadhouder Willem III en de heer
van Rosendael gingen graag samen op jacht.

Gelderland

Kasteel Cannenburch

Praktische informatie
Adres:
Maarten van Rossumplein 4,
8171 EB Vaassen
Telefoon: 0578 – 57 12 92
Email: cannenburch@glk.nl
Website: https://cannenburch.glk.nl/
Openingstijden:
donderdag t/m zondag tussen
12:00 uur en 17:00 uur.
Toegangsprijs:
Volwassenen € 11,50,
Kinderen 4 t/m 18 jaar € 5,-,
Kinderen t/m 3 jaar gratis en
Museumkaarthouders gratis

Foto: © René Dessing.

Het kasteel in Vaassen ligt vlakbij paleis Het Loo. Leden van de koninklijke familie en hun gasten brachten regelmatig een
bezoek aan dit kasteel.

Museum Kasteel Wijchen

Praktische informatie
Adres:
Kasteellaan 13, 6602 DA Wijchen
Telefoon: 024 – 64 24 744
Email: info@museumwijchen.nl
Website: www.museumwijchen.nl
Openingstijden:
woensdag t/m zondag tussen
13:00 uur en 17:00 uur.
Toegangsprijs:
Volwassenen € 5,50,
Kinderen 7 t/m 18 jaar € 4,50,
Kinderen t/m 6 jaar gratis en
Museumkaarthouders gratis

Foto: © René Dessing.

Let op: Kasteel Wijchen ondergaat op dit
moment een grootscheepse renovatie, maar

Kasteel Wijchen in Wijchen – Emilia van Nassau (derde dochter van Willem van
Oranje) trouwde stiekem met Don Emanuel van Portugal. Samen kopen zij in
1609 in Wijchen een vervallen burcht en bouwen er een nieuw kasteel.

het Museum Kasteel Wijchen sluit niet haar
deuren. Het museum blijft actief met wisseltentoonstellingen vanuit het Koetshuis naast
het kasteel en ook de tuin is toegankelijk.

Friesland

Landgoed Oranjewoud
In 1676 kocht Albertina Agnes, weduwe van de Friese stadhouder Willem
Frederik van Nassau, een bestaand landgoed dat de basis vormt van het huidige
‘koninklijk bos’ Oranjewoud. Landgoed Oranjewoud biedt een diversiteit aan
mogelijkheden. U kunt wandelen in het koninklijk bos op het landgoed of een
bezoek brengen aan Museum Belvédère. Het voormalige Huis Oranjewoud wordt
verhuurd aan het bedrijfsleven en de overheid en is niet toegankelijk.
Praktische informatie
Museum Belvédère
Adres:
Oranje Nassaulaan 12,
8448 MT Heerenveen-Oranjewoud
Telefoon: 0513 – 644 999
Email: info@museumbelvedere.nl
Website: www.museumbelvedere.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 11:00 uur
tot 17:00 uur
Toegangsprijs:
Volwassenen € 12,-,
Kinderen t/m 12 jaar gratis en
Museumkaarthouders gratis

Het park en het bos zijn het hele jaar openbaar toegankelijk.
Voor meer informatie zie https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oranjewoud

Keramiekmuseum Princessehof
Dit gebouw in de historische binnenstad van Leeuwarden was het stadspaleis van
de stammoeder van ons huidige koningshuis: Maria Louise van Hessen-Kassel,
prinses van Oranje-Nassau.
Praktische informatie
Adres:
Grote Kerkstraat 9,
8911 DZ Leeuwarden
Telefoon: 058 – 29 48 958
Email: info@princessehof.nl
Website: www.princessehof.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 11:00 uur
tot 17:00 uur
Toegangsprijs:
Volwassenen € 12,50,
Kinderen en jongeren t/m 17 jaar
gratis en Museumkaarthouders gratis

Bovengenoemde locaties zijn slechts een kleine greep van de vele bijzondere
kastelen & historische buitenplaatsen die ons land nog rijk zijn. Kijk op de website
van sKBL informatie over de honderden kastelen en historische buitenplaatsen,
compleet met coördinaten en wat er al dan niet te doen is en hoe men er komt.
www.skbl.nl. Per provincie, zelfs per regio gerangschikt!

Extra informatie
Nieuw: Themafonds Kastelen &
Buitenplaatsen! Vanaf 1 juli 2020
hebben het Prins Bernard Cultuurfonds en sKBL hun krachten gebundeld met de oprichting van het
Themafonds Kastelen & historische
Buitenplaatsen. Met dit gezamenlijk
fonds kunnen schenkers met grote
of kleine bijdragen extra steun geven
omprojecten van publiekstoegankelijke kastelen & historische buitenplaatsen te kunnen realiseren. Draagt
u deze bijzondere plekken ook een
warm hart toe? Doet u dan mee en
steun dit erfgoed door een donatie te
doen aan dit fonds.
https://kastelenenbuitenplaatsen.
geefaanfonds.nl/

Speciale actie voor
KBOV-leden
Een aantal van voornoemde Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen
bieden speciaal voor KBOV-leden
een klein cadeautje aan, zijnde
- Kasteel Amerongen,
- Kasteel Rosendael,
- Kasteel Cannenburch,
- Kasteel Wijchen en
- Huygens’ Hofwijck.
De cadeautjes zijn deels specifiek
voor de locatie, deels speciaal voor
deze actie ontworpen.
Tips & Voorwaarden:
• Deze actie is geldig van 1 augustus
2020 t/m 1 oktober 2020.
• Om deel te nemen dient u aan de
kassa een foto van deze nieuwsbrief te
laten zien. De kop van deze Nieuwsbrief waarop de logo’s van de sKBL en
de KBOV te zien zijn, voldoet.
• De actie (kleine cadeautjes) loopt zo
lang de voorraad strekt. Op = Op.
• Raadpleeg altijd vooraf de website van
de locatie van uw voorkeur. Dit i.v.m.
mogelijke reserveringen, tijdslot e.d.

Wij wensen u veel plezier en houdt
u zich aan de richtlijnen van het personeel van de locaties én de RIVM?
Dank!
Mooie zomer gewenst!

&

KBOV

ORANJE PARTNERS

Het Koninklijk Paleis Amsterdam en Museum Paleis Het Loo zijn blij u weer als bezoeker te mogen
ontvangen deze zomer. In deze Nieuwsbrief / extra editie zomer 2020 daarover het volgende…

Het Koninklijk Paleis te Amsterdam is al meer dan 200
jaar een van de residenties, en actief ontvangstpaleis van
het Koninklijk Huis. Gebouwd als stadhuis tussen 1648
en 1655 naar een ontwerp van de architect Jacob van
Kampen. Het Paleis wordt gezien als een van de belangrijkste culturele en historische monumenten van het
Koninkrijk der Nederlanden. Helaas in deze tijd geen

speciale tentoonstellingen, maar door het tijdslot van
uw (verplichte) reservering in deze Coronatijd wél alle
ruimte en tijd om dat prachtige paleis eens extra goed en
rustig te bekijken en te fotograferen. Van harte aanbevolen! Bekijk ook e sociale media van het Koninklijk Paleis
voor meer tips & wetenswaardigheden.

&

KBOV

ORANJE PARTNERS

Paleis het Loo kent deze zomer een speciaal programma.
Dit alles onder de noemer: ‘Ontspannen op royale afstand’. Voor de kinderen worden er prinsen-en prinsessendagen georganiseerd. Thema: ‘Jouw sprookje op het
Loo’. U kunt er genieten van een ‘High Tea’ of een speciale picknickbox bestellen. Van vrijdag tot en met maandag kent Paleis Het Loo de ‘zomerdagen’. Op diverse

plekken kunt u luisteren naar verhalen over de tuinen en
het Stallenplein. Voor de kinderen is er een speurtocht.
In augustus worden voorstellingen en verhalenpodia getolkt in Nederlandse gebarentaal. Dit alles en meer met
inachtneming van de RIVM-regels. U vindt alle informatie op de website. Alle ingrediënten voor een royaal dagje
uit in de buitenlucht!

Zoals zoveel (textiel-gerelateerde)
bedrijven is de Stropdassenwinkel
mondkapjes gaan produceren.
Zelfs oranje….!
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OPROEP
Bereikbaarheidsgegevens KBOV
Bondsbureau en secretariaat:
Dick Steenks (secretaris)
Adres: Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge
M: secretariaat@oranjebond.nl
T: 06 20846118
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Frank de Buck (penningmeester)
penningmeester@oranjebond.nl
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Sylvia Hörmann (PR)
syh@planet.nl
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