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Welkom bij de KBOV-Nieuwsbrief no. 1-2022 jaargang 8

In de laatste nieuwsbrief van vorig jaar wensten we onze KBOV-vrijwilligers veerkracht, hoop op betere tijden en
alle goeds voor een nieuw kalenderjaar. En dat alles sámen in een goede (Oranje) harmonie met de ander. Bij het
opstellen van deze eerste nieuwsbrief van 2022 kunnen we stellen dat er, wat de Coronapandemie betreft, betere
tijden aangebroken zijn. Het virus is zeker niet weg, maar het opheffen van de maatregelen maakt het momenteel
in ieder geval mogelijk om weer volledige programma’s te organiseren op Koningsdag. Wat een veerkracht laat u
zien! Het weer samenkomen op deze dag zal dit jaar echter niet alleen door de Coronapandemie en extra lading
hebben. De oorlog in Oekraïne maakt dat we uiteraard nog niet volledig kunnen spreken over ‘betere tijden’ en
we dus nogmaals de hoop hierop uitspreken.
Deze eerste KBOV-Nieuwsbrief van 2022 kijkt terug op onze activiteiten van de eerste maanden van dit jaar:
allereerst het vertrouwde overzicht van onze secretaris. Maar ook: een korte impressie van de ALV, ons nieuwe
bestuurslid stelt zich voor, in een artikel speciale aandacht voor een van de kinderen die bijgedragen heeft aan het
boek ‘Vertel het de Koning’, aandacht voor KBOV-vrijwilligers die vanwege hun vele jaren inzet voor Oranjevereniging of Comité de KBOV-versierselen mochten ontvangen. Informatie over Paleis het Loo, tentoonstellingen
en meer…
Ofwel: na het lezen van deze 1e KBOV-Nieuwsbrief van 2022 bent u weer helemaal bij wat de laatste ontwikkelingen betreft. Veel leesplezier gewenst!

KBOV-informatie
Koningsdag 2022 – Klein
geluk
Koningsdag 2022 komt nu heel
dichtbij. Gelukkig kunnen we na
twee hele sobere jaren dit jaar weer
fijn feestvieren. Ik heb van vele
Oranjeverenigingen al programma’s
gezien en dat ziet er allemaal veelbelovend feestelijk uit. Op de pagina
Koningsdag 2022 op onze website
(https://www.oranjebond.nl/koningsdag-2022/) plaats ik de programma’s
van diverse Oranjeverenigingen.
Mocht u uw vereniging ook

hier vermeld willen zien, stuur dan
de link naar het secretariaat.
We hopen dat er voor de inwoners
in al onze dorpen en steden op de
komende Koningsdag veel kleine
geluksmomenten zijn, zoals die tompouce bij de koffie, de Oranjebitter
op het plein, het biertje van de tap,

van de secretaris

dat leuke speelgoedje op de kleedjesmarkt, de lach van dat vrolijke jongetje bij het spel en het plezier van
die oudere mevrouw bij het concert
van de fanfare.
Algemene Ledenvergadering
2022
Op zaterdag 19 maart 2022 hielden
we onze Algemene Ledenvergadering
in Den Bosch. Na het zeer boeiende
gezamenlijke ochtendprogramma
met het Nationaal Comité 4en5 mei

opende onze voorzitter Pieter Verhoeve in de middag de ledenvergadering.
Na de opening herdachten we ons
oud-bestuurslid en ambassadeur
Ruud van der Linden die op 18 november 2021 overleed in de leeftijd
van 69 jaar.
Op de agenda stonden het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2021.
Beiden zijn goedgekeurd en inmiddels tbv de ANBI-registratie op onze
website geplaatst (zie https://www.
oranjebond.nl/anbi). De aanwezige
leden vertelden iets over hun Koningsdagprogramma.
Hans Tuenter, voorzitter van OV
Apeldoorn, nam ons vast mee naar
het Oranjecongres van 2022 dat van
30 september t/m 2 oktober plaatsvindt in Apeldoorn. Dat belooft een
heel mooi en leuk congres te worden
in deze Oranjestad.
Sylvia Hörmann reikte de KBOV-vlag

KBOV-informatie
uit aan Oranjecomité Tilburg voor
hun 100 -jarig bestaan dat vanwege
de coronamaatregelen niet gevierd
kon worden.
Onze penningmeester Frank de Buck
werd voor een 3e en laatste bestuurs
periode van 4 jaar herbenoemd.

Afscheid namen we van Sylvia Hörmann die na 12 jaar niet herkiesbaar
was. Woorden van dank werden gesproken, onderstreept met een aantal attente cadeaus. Later in de tijd
zullen we wat meer uitvoerig bij het
afscheid van Sylvia stilstaan, in een
volgende nieuwsbrief meer hierover.
In de vacature van Sylvia werd Jasper
van Zuuren benoemd als bestuurslid
voor een eerste periode. Jasper is
voorzitter van Oranjecomité Son en
Breugel.
Vragen en opmerkingen uit
de ALV
Tijdens deze ALV werd een aantal
vragen gesteld over het verzekerings-
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pakket, over toenemende regelgeving
en het werven van vrijwilligers en
het betrekken van jongeren.
Wat de verzekeringen betreft heeft
de KBOV met AON een verzekeringspakket samengesteld (zie https://
www.oranjebond.nl/voor-de-leden/verzekering/). Er is géén collectieve verze-

kering af te sluiten, het is maatwerk
geworden, dus elke vereniging of
stichting zal zelf de verzekering die
bij de eigen activiteiten past moeten
afsluiten. Er is dus ook geen vast bedrag te noemen wat de verzekering
kost, dat verschilt per situatie.
Wat betreft de vragen over regelgeving en vrijwilligers, daar gaan we
een aparte themabijeenkomst voor
organiseren na Koningsdag 2022,
waarschijnlijk in juni. De uitnodiging hiervoor volgt.
Communicatie
Het secretariaat communiceert voornamelijk per mail met de leden.
Daarvoor is het dus van essentieel
belang dat we een juist mailadres
hebben. Het komt regelmatig voor
dat we een mail retour krijgen omdat
het mailadres niet (meer) bestaat.
Voorts krijg ik ook af en toe te horen
dat de mails van het secretariaat in
de spambox terecht komen. Kijk dus
geregeld even in de spambox of er
een mail van ons in zit.
Ook verneem ik hier en daar dat bestuursleden van de Oranjeverenigingen/-stichtingen niet alle informatie/

uitnodigingen e.d. die we leveren,
krijgen doorgestuurd. Ik zou alle
contactpersonen willen verzoeken
om de informatie die we sturen ook
direct door te sturen naar de andere
bestuursleden. Dank voor de medewerking!
Buma/Stemra
Ik krijg de laatste tijd allerlei vragen
over een collectieve Buma/Stemra
regeling, maar die is helaas per 1-12020 beëindigd vanwege gebrek
aan belangstelling bij Oranjeverenigingen. Elke Oranjevereniging of
-stichting moet nu zelf een regeling
treffen. Zie: https://www.bumastemra.
nl/muziekgebruikers/tarieven/

Penning aanvragen
Op onze website is een digitaal aanvraagformulier voor het aanvragen
van de penningen te vinden. Via de
link http://www.
oranjebond.nl/
onderscheiding-aanvragen/ kunt u

digitaal het aanvraagformulier
invullen. Dat komt bij mij als secretaris en bij uzelf als aanvrager via de
mail binnen.
Met hartelijke Oranjegroet,
Dick Steenks
Secretaris

KBOV-wetenswaardigheden
Jaarboek 2021 digitaal in te
zien
Eind 2021 viel traditiegetrouw
weer een fysiek exemplaar van het
KBOV-Jaarboek op de mat bij de
secretariaten van de bij de KBOV
aangesloten Oranjeverenigingen,

Ledenbijeenkomst 11 januari 2022
11 januari 2022 hebben we velen van u online getroffen tijdens een ledenbijeenkomst. Onderwerp van gesprek was uiteraard Koningsdag 2022; wat te
doen? Wat een energie en positiviteit was er tijdens deze bijeenkomst waarbij
de verschillende voorgenomen programma’s gedeeld werden. U gaat er weer
voor dit jaar!
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comités, stichtingen etc. De digitale
versie van dit jaarboek, en van voorgaande jaren, zijn digitaal ook in te
zien via onze website https://www.
oranjebond.nl/ Onderaan de pagina,
onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’ zijn
links naar de jaarboeken te vinden.
Petitie regeldruk
We willen u wijzen op een online
petitie ‘Stop onnodige regeldruk
voor vrijwilligers in besturen’ geïnitieerd door het Platform Vrijwillige
Inzet, welke tot 15 mei geopend
is. Het staat u vrij uiteraard om te
tekenen, maar wellicht kunnen we
met een overweldigend aantal handtekeningen het onderwerp weer
onder de aandacht brengen https://
petities.nl/petitions/stop-onnodige-regeldruk-voor-vrijwilligers-in-besturen?locale=nl

CONGRESNIEUWS
En zet het vast in uw agenda…
Mocht het nog niet in uw agenda staan: Op zaterdag 1 oktober 2022 zal het KBOV-Congres plaatsvinden in het mooie Apeldoorn! Volg daarom de website www.KO55.nl
Volg ook onze eigen digitale KBOV-kanalen voor meer informatie in de loop van de tijd!

Vanuit het bestuur...
Nieuw bestuurslid Jasper van Zuuren stelt zich
voor
Op de Algemene Ledenvergadering in 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur als algemeen lid en regiovertegenwoordiger voor Oost-Brabant en Limburg. Ik zal mijn
best doen om het gedachtengoed van de KBOV volop
uit te dragen en daarmee alle Oranjecomités in de regio
te ondersteunen. Sinds mijn veertiende heb ik allerlei
vrijwilligersfuncties gehad bij de plaatselijke voetbalvereniging, de carnavalsvereniging, de begraafplaats en natuurlijk het Oranjecomité in Son en Breugel. In dit dorp

ben ik getogen sinds ik er op tweejarige leeftijd kwam
wonen. Nu woon ik er nog altijd met vrouw en kinderen.
Vrijwilligerswerk is mij niet vreemd en ik wil de positieve kanten daarvan graag overdragen aan anderen. Dat
doe ik nu lokaal, maar ik wil het op grotere schaal ook
gaan doen. Vandaar dat ik me beschikbaar stelde voor
het bestuur van de KBOV en ik ben ervan overtuigd dat
ik ervaring van Koningsdag en andere evenementen kan
meenemen hierbij. In het dagelijks leven ben ik Commercial Operations Leader voor Europa in een bedrijf
dat wereldwijd zo’n 9.000 werknemers heeft en vooral
de grote industrie voorziet van producten voor water- en
procesbehandelingen. Vrijwilligerswerk is echter voor
mij van onschatbare waarde. Hopelijk ontmoeten we elkaar snel in onze regio en kan ik bijdragen aan een nog
mooiere lokale Koningsdag.

Micha bezoekt Koninklijk Amsterdam
(Twee jaar ná zijn inzending voor ‘Vertel het de Koning’)
Een project in Coronatijd
In 2020 deed de KBOV een oproep; kinderen en jongeren werden gevraagd hun ervaringen, verhalen en
vragen die te maken hadden met de Coronapandemie

op papier te zetten. Dat
mocht via een tekening, of
via een brief, gericht aan
onze Majesteit. Het project
kreeg de titel ‘Vertel het de
Koning’. Via ouders, scholen, buitenschoolse opvang,
verenigingen uit binnenén buitenland kwamen de
prachtigste verhalen en tekeningen binnen bij de redactie van de website
www.vertelhetdekoning.nl vallend onder de KBOV. Alle
bijdragen vonden de weg naar deze website, maar na
verloop van tijd werd besloten om een selectie van dat
alles op te nemen in een boek. Eenmalige uitgave, uniek,
passend bij deze tijd.
Boek ’Vertel het de Koning’
Ook Micha was één van hen. Zijn bijdrage werd uitgekozen om in het boek geplaatst te worden. Een hele eer
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natuurlijk. Maar toen ging er iets mis… Omdat er sprake
was van twee bijdrages van twee Micha’s liep een en
ander verkeerd. En zó viel de Micha uit dit artikeltje buiten de boot. Heel vervelend, vooral voor Micha. Want ja,
hij had zich er zó op verheugd…
Oplossing…
De redactie trok zich dit aan en zocht naar een oplossing. Uitkomst? In samenspraak met vaste KBOV-partner
het Koninklijk Paleis Amsterdam én het Amsterdam
Museum werd een ‘dagje uit’ aangeboden aan Micha,
zijn ouders, broertjes en zusje. Iedereen in het gezin in
Apeldoorn was enthousiast. En het kwam ook nog eens
mooi uit, want er stond een spreekbeurt op de rol over
de Gouden Koets binnen de context van vandaag de dag.
Toevallig was de Gouden Koets op dat moment goed te
bezichtigen in het Amsterdam Museum. En ook nog eens
met een directe link naar de KBOV, want voorzitter Pieter Verhoeve was in de aanloop naar deze tentoonstelling
betrokken via de klankbordgroep Gouden Koets waarvoor hij was uitgenodigd. Bezie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=2kHEIKKYo4Y
https://www.ewmagazine.nl/ewpodium/achtergrond/2021/07/
de-gouden-koets-van-trots-volksgeschenk-tot-nationaal-ongemak-831911/

Het Koninklijk Paleis Amsterdam staat bekend om de
unieke en speciale audiotours voor kinderen en jongeren. Het hele gezin werd een Vipbehandeling aangeboden. En zo kon het gebeuren dat Micha met zijn familie
op pad ging in Amsterdam en even kon stappen in een
‘koninklijke wereld’.
En wie kun je nu beter om een reactie vragen dan Micha
zelf? Zijn moeder Karin ging met Micha in gesprek en
stuurde de redactie van de KBOV de volgende bijdrage…
Micha bezoekt Koninklijk Amsterdam
Ik ben Micha Bosch. Half mei word ik 9 jaar. Ik zit in
groep 5 op basisschool de Diamant. Mijn oudste broer
heet Lucas, hij is 11 en zit in groep 8. Mijn zus heet
Tamar, zij is 10 en zit in groep 7. Mijn jongste broer
Nathan wordt bijna 7 en zit in groep 3. Samen met hen
en onze ouders Allart en Karin wonen wij in Apeldoorn.
Corona
Twee jaar geleden kwam Corona. Via school kwam de
oproep om een brief aan de Koning te schrijven. Dit hebben mijn broers, zus en ik gedaan. Want hoe leuk was
het om de Koning wat te schrijven. En kans te maken
om in een boek te komen. Het was een rare tijd. Opeens
mochten we niet naar school. En konden we geen Koningsdag vieren in Zeeland wat we in de planning hadden. En Koningsspelen ging niet door. We hebben vanuit

school wel hele leuke spelletjes gekregen en dus hebben
we het buiten in de tuin gevierd.
Thuis werken ging best goed. Mijn vader en moeder
werkten ook thuis. ‘s Morgens maakten we ons huiswerk
en ‘s middags speelden we buiten met elkaar en de buurkinderen. Het was heel lekker weer. Ook gingen we elke
dag een rondje om ons huis lopen, we hielden de tijd bij.
We deden ook veel spelletjes met elkaar. Het was leuk
om zoveel samen te doen maar ik was ook blij dat we
weer naar school mochten.
Eind van dat jaar mochten we weer opeens niet naar
school. Wij gingen toen onverwachts lekker een weekje
naar Zeeland naar het vakantiehuisje van opa en oma.
Maar na de vakantie moesten we weer thuiswerken. Dat
was lastig. We kregen net een nieuwe keuken. Gelukkig
konden we bij opa en oma in huis werken. Die thuisquarantaine vond ik irritant. We hadden meer werk te doen.
Ik miste school. Het was niet leuk dat we niet met opa en
oma konden knuffelen, dat we op afstand moesten blijven. We mochten niet mee om boodschappen te doen.
Het was geen lekker buitenspeelweer. Maar in februari
mochten we weer naar school. Dat was leuk. Er was toen
ook ijs en sneeuw, dat vond ik ook erg leuk. We hadden op school wel strenge regels, met handen wassen,
mochten buiten alleen spelen met de eigen klasgenootjes.
Wel hadden we weer een ontbijt voor Pasen. Koningsdag
vierden we in de klas want toen gingen we weer gewoon
naar school. Dat was heel leuk. Er is daarna door Corona
geen lockdown meer geweest maar er waren wel regelmatig momenten dat er kinderen ziek thuis zaten. Hierdoor heb ik ook een paar keer moeten laten testen.
In januari, een dag voordat mijn opa 80 jaar werd, begon
ik wat te snotteren. Op school waren er al veel kinderen
en juffen en meesters ziek. En mijn zelftest was ook positief. En in de dagen erna waren ook mijn moeder, vader,
zus en broers allemaal positief getest. We zijn er een paar
dagen ziek van geweest. Nadat we 10 dagen thuis hadden
gezeten kon ik weer naar school.
Koninklijk Paleis Amsterdam, Oekraïne en het
Amsterdam Museum
Het uitje naar Amsterdam wilden we plannen als de
Gouden Koets er was. Maar het was wachten op het weer
opengaan van musea. Gelukkig gebeurde dit en konden
we nog net voor de voorjaarsvakantie met ons zessen
naar Amsterdam. Op 24 februari 2022 vertrokken we
met de trein vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Eerst
gingen we naar het monument op de Dam. Daarna naar
het Koninklijk Paleis Museum.
We kregen alle zes een apparaat om onze nek en een
koptelefoon op en met de verhalen van Louis zwierven
we door het museum. Het was heel erg leuk omdat die
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jongen heel veel vertelde en omdat het een speurtocht
was waarbij we stickers op een medaille op de juiste plek
moesten plakken. Ik vond het voor kinderen heel leuk.
Aan het eind kregen we alle vier een prijsje, een mooi
potlood met blauw en goud. Toen we buiten kwamen
stonden er veel mensen op het plein. Rusland was met
Oekraïne de oorlog begonnen en deze mensen protesteerden. Ze hadden borden met de vlag van Oekraïne
vast. Nadat we wat hadden gegeten liepen we naar het
Amsterdam Museum waar de Gouden Koets nog stond.
Hier verheugde ik mij erg op want ik heb op school gehoord over de slavernij en ga mijn spreekbeurt binnenkort ook houden over de Gouden Koets. Ik heb heel veel
foto’s gemaakt van de Koets. Ook kreeg ik het boek over
de Gouden Koets. Daarna konden we ook nog naar het
burgerweeshuis om te zien hoe kinderen vroeger leefden.
Tamar had haar spreekbeurt over Anne Frank gehouden
dus speciaal voor haar zijn we nog naar het Anne Frank
huis gelopen. Terug op het plein stonden er nog veel
meer mensen te protesteren.
Weer naar huis…
Na deze volle dag met heel veel indrukken gingen we
met de trein weer naar huis, wat was het geweldig! En
dat omdat het 2 jaar geleden niet goed was gegaan met

de plaatsing van mijn brief aan de Koning. Dit was misschien nog wel leuker......
Groeten van Micha Bosch.
Als moeder van Micha voeg ik graag het volgende toe:
namens ons zessen hartelijk dank voor de gastvrijheid
van de twee musea en een bijzonder woord van dank aan
mevrouw Sylvia Hörmann-Vorst van de KBOV voor het
regelen van deze onvergetelijke dag en de bijzondere gesprekken.
Eind goed al goed…
Het verhaal van Micha is meteen een prachtige evaluatie
en daarmee slotsom van het boek ‘Vertel het de Koning’.
Dank Micha voor je indrukwekkende verhaal! Het dagje
uit was verdiend en gegund. De KBOV dankt het Koninklijk Paleis Amsterdam en het Amsterdam Museum
bijzonder voor het mede realiseren van dit unieke dagje
uit. Hartelijk dank!

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
KBOV-versierselen in corona-tijd
met iets meer mogelijkheden
De afgelopen maanden gaven de Corona
maatregelen iets meer mogelijkheden
om bij elkaar te komen en dus ook om
(langverwachte) onderscheidingen uit te
reiken. Hierbij een (niet compleet) overzicht van de onderscheidingen uitgereikt in het eerste kwartaal van dit
jaar. Eventueel ontbrekende onderscheidingen volgen in
de volgende nieuwsbrief.

delijk voor de zeskamp en daar kwamen de allegorische
optocht en nog weer later ook de Ouderenmiddag bij.’
Jan Nijenhuis werd geprezen om zijn creativiteit en handigheid; ‘Menig zeskampspel kwam niet alleen uit jouw
brein naar werd ook eigenhandig door jou gemaakt.’
Jan liet na afloop weten dat de vereniging altijd ‘zijn’
vereniging is geweest en dat ook zal blijven; ‘Ik blijf beschikbaar voor hand- en spandiensten waar dat nodig is.
Zo blijf ik in principe de houten vogels maken voor het
jaarlijkse Koningschieten en het vogelgooien tijdens de
Septemberfeesten. Hartelijk dank Jan, het ga je goed!

Aandacht voor...

Aandacht voor...

23 maart 2022:
afscheid Jan Nijenhuis /
Oranjevereniging Ruurlo
Na 29 jaar nam Jan Nijenhuis afscheid als bestuurslid. Voor zijn enorme inzet kende de
Oranjevereniging hem het erelidmaatschap toe en werd
hem door Jilske de Bruin de bronzen legpenning van de
KBOV uitgereikt. Voorzitter Ineke Nijen Es bedankte Jan
voor zijn grote inzet en betekenis voor de vereniging; ‘Jij
hebt zo ontzettend veel binnen Oranjevereniging Ruurlo
gedaan en de vereniging mee helpen uitbouwen tot wat
er nu staat. Je was in de beginjaren al medeverantwoor-

5 april 2022:
Gijs Bol, Wim Burger en Arie Noordergraaf / Oranjevereniging Stolwijk
Op 5 april was het feest tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging in Stolwijk. Op
deze speciale avond namen Gijs Bol en Wim Burger na
vele jaren trouwe dienst afscheid van het bestuur van
Oranjevereniging Stolwijk.
Wim Burger (79) werd op 30 januari 1980 in het Oranjebestuur gekozen. Wim heeft dus ruim 42 jaar in het
bestuur deelgenomen. Wim heeft veel betekent voor de
Oranjevereniging. Zijn vroegere winkel aan de Populierenlaan 2 in Stolwijk was de ideale uitvalsbasis voor de
vereniging op Koningsdag en tijdens andere activiteiten. Als dank voor zijn jarenlange inzet werd Wim door
voorzitter Willar Vonk benoemd tot erelid van de Oranjevereniging Stolwijk. Ook ontving Wim uit handen van
Pieter Verhoeve een bronzen legpenning, draagspeld en
oorkonde.
Gijs Bol (64) is sinds 26 maart 1996 lid geworden van
het Oranjebestuur. Hij is 26 jaar als bestuurder aan de
Oranjevereniging Stolwijk verbonden geweest, waarvan
25 jaar als secretaris. Gijs coördineerde en regisseerde
alle activiteiten rondom Koningsdag en 4 en 5 mei. Hij
was een van de drijvende krachten achter de vereniging. Als secretaris was hij de vaste rots in de branding
waar iedereen blind op kon vertrouwen. Als dank werd
ook Gijs door de voorzitter benoemd tot erelid van de
Oranjevereniging. En ook Gijs ontving een bronzen legpenning, draagspeld en oorkonde van de Koninklijke
Bond van Oranje Verenigingen uit handen van Pieter
Verhoeve.
Ook Arie Noordergraaf (67) werd door Pieter Verhoeve
in het zonnetje gezet. Arie heeft in 2021 afscheid genomen na 20 jaar lid te zijn geweest van het bestuur van de
Oranjevereniging. In 2021 heeft hij ook de legpenning,
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draagspeld en oorkonde van de Bond ontvangen en is hij
reeds benoemd tot erelid van de Oranjevereniging. Maar
vanwege Corona, was de vergadering in 2021 digitaal, en
de voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen nam nu de gelegenheid om Arie alsnog persoonlijk te bedanken voor zijn inzet voor de Stolwijkse
Oranjevereniging.
De vereniging zal beide heren enorm gaan missen. Het
bestuur gaat haar best doen om de “erfenis” die de heren
achterlaten waardig voort te zetten en verder uit te bouwen tot een nog mooiere vereniging. Hartelijk dank Gijs,
Wim en Arie, het ga jullie goed!
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ORANJE PARTNERS

Van onze partners ontvingen we weer mooie berichten die we graag met u delen…

Paleis Het Loo is vanaf 15 april weer
open voor bezoekers. Het paleis is
duurzaam gerenoveerd, de interieurs
zijn gerestaureerd en de vertrekken
heringericht. Wat is nieuw? De paleisroutes en audioverhalen brengen
het paleis en de bewoners tot leven:
van Willem en Mary tot Wilhelmina.
Via de app luistert u audioverhalen,
bekijkt u extra weetjes of navigeert u
over het terrein.
In het onderhuis komt u met een introductiefilm en de presentatie ‘Sporen uit het verleden’ alles te weten
over de geschiedenis van Paleis Het
Loo. Van geliefd tot leeggeplunderd
zomerverblijf, van bewoond paleis
tot museum. Met de heropening van
het paleis eindigt de eerste fase van
de Vernieuwing & Verbouwing. De

tweede fase wordt volgend voorjaar
afgerond met de oplevering van de
ondergrondse uitbreiding onder het

De stichting Kastelen (historische)
Buitenplaatsen en Landgoederen
laat via de website www.skbl.nl en
de bijbehorende andere social-media kanalen de bezoekers regelmatig meegenieten van al
het historische erfgoed wat ons land rijk is. Ook op deze
locaties is te merken dat de beperkingen opgeheven zijn
en is de kalender goed gevuld. Bezoek eens: www.skbl.nl/
agenda en plan uw bezoek!

Al meer dan 200 jaar is het Koninklijk Paleis Amsterdam één van de
residenties van het Nederlandse
staatshoofd. Het Paleis is het officiële ontvangstpaleis
van Koning Willem-Alexander. Daarnaast is het zoveel
mogelijk opengesteld voor bezoekers. Vanaf 16 april
is het Paleis weer open voor bezoek, dan opent ook de
tentoonstelling ‘Moraalmeesters. Wijze lessen van het
Stadspaleis’. In deze tentoonstelling ‘Moraalmeesters.
Wijze lessen van het Stadspaleis’ zetten schilderijen van
Ferdinand Bol, Govert Flink en Jacob de Wit u aan het
denken. Het Koninklijk Paleis werd vanaf 1648 gebouwd

voorplein. Kaarten zijn te verkrijgen
via https://paleishetloo.nl/bezoek/tickets

als stadhuis van Amsterdam. De paleiszalen waren oorspronkelijk het domein van burgemeesters, raadsleden,
rechters en vele anderen. In hun kantoren hingen schilderijen boven de schoorsteenmantels, gemaakt door
bekende en minder bekende meester-schilders. Deze
‘schoorsteenstukken’ waren niet alleen voor de sier. Elk
verhaal - uit de Bijbel of de Griekse of Romeinse oudheid – laat met een wijze les zien hoe een ambtenaar zich
moet gedragen. De wijze lessen van de schoorsteenstukken zijn toegespitst op het leven in de zeventiende eeuw.
Maar ook voor ons bieden ze stof tot nadenken. In de
galerijen zijn interviews te zien met twaalf personen die
gevraagd zijn om vanuit hun expertise en achtergrond na
te denken over vragen die uit vier schoorsteenstukken
voortkomen. Zo komen onder andere Job Cohen, Frans
Bauduin en Guity Mohebbi aan het woord. Een aanrader!
Kaarten kunt u reserveren via https://www.paleisamsterdam.
nl/moraalmeesters/

©Foto’s: PHL – Karin Bosch – van Vessem (Mischa) –
mevr. D. Merelis-Broer (Stolwijk) – Sylvia Hörmann-Vorst
KBOV-NB 1 / 2022 © KBOV-redactie
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OPROEP
Bereikbaarheidsgegevens KBOV
Bondsbureau en secretariaat:
Dick Steenks (secretaris)
Adres: Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge
secretariaat@oranjebond.nl
06 20846118
Financiën
Frank de Buck (penningmeester)
penningmeester@oranjebond.nl
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Wijzigingen adressering ledenbestand
ledenadministratie.oranjebond@kpnmail.nl
Nieuwsbrief
Jilske de Bruin
debruin@oranjebond.nl
Foto’s: ©Foto’s in opdracht / beheer KBOV.

De redactie heeft zich ingespannen rechthebbenden van afbeeldingen
te achterhalen en te duiden. Mocht u menen dat de redactie onterecht
afbeeldingen heeft gebruikt, dan verzoeken wij u contact op te nemen
met het secretariaat van de KBOV. © KBOV 2022
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Leuker in oranje!
Wij breien alles, behalve sokken - De Reuver breifabriek
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