Programma
Vrijdagavond
Ben je van plan om op vrijdag al richting Apeldoorn te komen dan ben je vrijdagavond van harte welkom op
het Zwitsal terrein. Op het terrein van de voormalige Zwitsal fabriek vinden ondernemers een creatieve en
inspirerende plek om hun dromen waar te maken. Wij gaan op bezoek bij enkele van deze ondernemers,
luisteren en kijken naar het productieproces tot eindproduct en proeven ervan!
•
•

•

19:00-20:00 uur bezoek Bosbrand Koffiebranderij (https://www.bosbrandkoffie.nl/ ) +
Puur Smaack Limoncello, ambachtelijke likeurstokerij (https://www.puursmaack.nl/
20:00-21:00 uur Rondleiding Bierbrouwerij Veluwse Schavuyt
De Veluwe heeft zijn eigen ambachtelijke brouwerij waar de Veluwse Schavuyt wordt
gebrouwen (https://www.veluwseschavuyt.nl/brouwerijdevlijt/)
21:00 gezellige Veluwse avond bij Bierbrouwerij Veluwse Schavuyt (incl. 1 gratis consumptie)

Wij verwachten de deelnemers om 19.00 uur op de parkeerplaats van het Zwitsal terrein aan de Vlijtseweg
118 7317 AK Apeldoorn ingang Noord.
De kosten voor deelname bedragen 15 euro per persoon.

Zaterdagochtend Oranje Congres KBOV
Vanaf 09.30 uur zijn jullie welkom bij onze congreslocatie Theater & Concert Orpheus (entree Zuid)
(https://www.orpheus.nl/). Na de registratie en koffie/thee nemen we om 10.00 uur plaats in de Altioszaal
voor het congresdeel van het programma. We hebben een interessant en animerend programma
samengesteld en gaan jullie ook nog op een inspirerende wijze verrassen.
•

10:00 Opening congres
Mevr. Wendy Verkleij-Eimers (congresvoorzitter KBOV)
Dhr. Hans Tuenter (voorzitter Stichting Oranjefeesten Apeldoorn)

•

Congresrede KBOV
Dhr. Pieter Verhoeve (voorzitter KBOV)

•

Veiligheid rondom grootschalige evenementen in het algemeen en Koningsdag in het bijzonder
Dhr. Hubert Bruls (Voorzitter van het Veiligheidsberaad & Burgemeester Nijmegen)
Sinds oktober 2016 is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de
voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en
integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Tijdens de coronacrisis
werd Hubert Bruls in zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad een bekende Nederlander, hij
coördineerde in deze bovenregionale crisissituatie onder andere de samenwerking tussen het Rijk en
de veiligheidsregio’s.
De heer Bruls gaat ons meenemen in zijn visie op veiligheid rondom grootschalige evenementen en
Koningsdag.
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•

Een inkijkje in de wereld van Staatsbezoeken & koninklijke evenementen
Dhr. Bud Rellum (voormalig liaison officer Staatsbezoeken, eindverantwoordelijke voor organisatie van
Staatsbezoeken vanuit Ministerie Buitenlandse Zaken 2014-2018)
Bud Rellum is expert op het gebied van high level internationale bezoeken en evenementen. In zijn
loopbaan heeft hij tal van staatsbezoeken georganiseerd en is hij bij de organisatie van koninklijke
evenementen (waaronder huwelijk Prins van Oranje en mevrouw Zorreguieta) betrokken geweest. Op
zijn eigen humoristische wijze geeft hij een inkijkje in deze voor veel mensen onbekende wereld.

•

Paleis het Loo, verleden & heden
Dhr. Paul Rem (kunsthistoricus, Senior Conservator Paleis Het Loo & host televisieprogramma’s)
Sinds 1993 is Paul Rem werkzaam als conservator van Paleis Het Loo. Naast auteur van
wetenschappelijke en populairwetenschappelijke publicaties is Paul Rem verteller in tv-producties met
historische en kunsthistorische inslag. Hij treedt regelmatig als deskundige op in televisieprogramma’s
en is vaste columnist voor diverse magazines en internetcolumnist van Omroep MAX. Voor de
verbouwing van Paleis het Loo heeft Paul Rem de leden van KBOV al eens uitgenodigd in Apeldoorn, nu
de verbouwing bijna geheel gereed is neemt hij de kans waar om ons een warm welkom te heten en
ons te inspireren over de geschiedenis en het heden van Paleis het Loo.

•

Aansluitend lunch

Zaterdagmiddag Paleis het Loo & Koninklijke wandeltocht Apeldoorn
Na de lunch, rond 13.30 uur, gaan we ons vanuit Theater & Congrescentrum Orpheus verplaatsen naar
Paleis Het Loo (https://paleishetloo.nl/) . Je kunt hierbij gebruik maken van een van de historische bussen
van de Stichting Veteraan Autobussen die zullen pendelen richting Het Loo of je wandelt via de Loolaan
naar de bezoekersingang van Het Loo (ongeveer 1,5 km). Tot 16.30 uur zijn we te gast bij Het Loo en zijn we
in de gelegenheid om het Paleis, de tuinen en het paleispark te bezoeken. Voor een drankje kun je terecht
in een van de restaurants (eigen rekening).
Degene die onlangs het afgelopen jaren verbouwde Paleis Het Loo hebben bezocht of liever op een andere
wijze kennis willen maken met Apeldoorn bieden we de mogelijkheid om onder begeleiding van een van de
gidsen van het Apeldoornse Gidsencollectief Apeldoorn op een andere manier te leren kennen. Na afloop
van de wandeling (ongeveer 1,5 uur) kun je op eigen gelegenheid de binnenstad bezoeken
(https://apeldoornsgidsencollectief.nl/ )

Zaterdag namiddag borrel & dinerbuffet
Om 17.00 uur worden we terugverwacht in Orpheus waar loco-burgemeester Jeroen Joon ons welkom zal
heten onder het genot van een hapje en drankje. Aansluitend gaan wij rond 18.00 uur aan tafel om te
genieten van het dinerbuffet. Het programma eindigt om 20.00 uur.

Zaterdagavond horeca Apeldoornse binnenstad
Wat horeca betreft heeft de Apeldoornse binnenstad meer dan voldoende te bieden.
We stellen voor om collectief een gezellige kroeg te gaan bezoeken waar we onze congreservaringen
kunnen nabespreken en feestelijk met elkaar kunnen netwerken.
Genuttigde consumpties zijn op eigen kosten. Meer informatie volgt.
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Zondag
Apeldoorn kent veel landelijke bekende toeristische attracties waaronder de Apenheul, de Julianatoren,
Binky Kinderparadijs Apeldoorn, Kroondomein het Loo en Paleis Het Loo waar we op zaterdag 1 oktober al
te gast waren. In de goodiebag die je zaterdag na afloop ontvangt tref je van diverse attracties
kortingskaarten of kortingsregelingen aan. Hiervan kun je of direct of in de komende periode gebruik
maken.
GROTE KERK: In de Grote Kerk, tegenover Orpheus, is op zondag om 10.00 uur de wekelijkse kerkdienst. Je
bent er van harte welkom (https://www.grotekerkapeldoorn.nl/).
PARK DE HOGE VELUWE: Op vertoon van je polsbandje en het codewoord Leida KBOV2022 krijg je gratis
toegang tot Park de Hoge Veluwe met gratis gebruik van de aanwezige fietsen
(https://www.hogeveluwe.nl/).
In de bijlage bij deze uitnodiging staan diverse andere activiteiten in en om Apeldoorn die zeker het
bezoeken waard zijn.

Algemeen
Parkeren
Vrijdagavond: op parkeerplaats van het Zwitsal terrein. Ingang Noord Vlijtseweg 118, 7317 AK Apeldoorn
(gratis)
Zaterdag: in de parkeergarage onder Orpheus https://www.apeldoorn.nl/Parkeergarage-orpheus of op de
Loolaan tot de Heuvellaan betaald parkeren en vanaf de Heuvellaan richting het Loo (gratis).
Overnachten
Overnachtingsmogelijkheden in of in de omgeving van Apeldoorn kun je vinden via het menu op
https://www.uitinapeldoorn.nl/
Aanmelden
Gebruik hiervoor het inschrijfformulier bij deze uitnodiging. Stuur dit ingevuld voor 6 augustus naar
kbovcongres2022@gmail.com. Vergeet niet om het inschrijfgeld tijdig over te maken.

Tot ziens in Apeldoorn!
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