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De laatste periode van 2021 is aangebroken. Waar we even konden genieten van relatieve rust, vrijheid, elkaar
ontmoeten en deelnemen aan allerlei activiteiten in de zomer en nazomerperiode (nog steeds levende met aangepaste omgangsregels) heerst er nu weer grote zorg daar waar het de effecten en het verloop van de COVID-pandemie betreft.
COVID-19 beheerst weer het nieuws. De gehele samenleving wordt er mee geconfronteerd. In alle lagen van die
samenleving en binnen alle leeftijdsklassen speelt Corona een rol. In de privésfeer, op school, binnen de werkomgeving en dus ook in ons vrijwilligersleven kunnen we er niet omheen.
In deze laatste KBOV-Nieuwsbrief van 2021 allereerst voor u allen een hart onder de riem. Woorden van troost
ook. Helder is dat ook onze KBOV-vrijwilligers worden getroffen, geraakt door dit alles. In milde of in zwaardere
mate. Juist in de laatste maanden van een kalenderjaar mogen en moeten we reflecteren, stilstaan bij wat er passeerde het afgelopen jaar. Juist in de decembermaand mogen we elkaar gewoon het allerbeste wensen. Nu in 2021
is dat meer dan ooit: gezondheid! En meteen daarachter veerkracht, hoop op betere tijden en alle goeds voor een
nieuw kalenderjaar. En dat alles sámen in een goede (Oranje) harmonie met de ander.
Deze laatste KBOV-Nieuwsbrief van 2021 kijkt terug op de KBOV-activiteiten van de laatste maanden: allereerst
het vertrouwde overzicht van onze KBOV-secretaris. We staan stil bij het verlies van een oud-bestuurder. Maar
ook: een korte impressie van het KBOV-Congres in Noordwijk, 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: deze 4e KBOV-Nieuwsbrief van 2021 is er weer een om even voor te gaan zitten! Veel leesplezier gewenst!

KBOV-informatie
Vergaderingen
Het bestuur van de KBOV heeft in
september en november vergaderd.
Doorgaans is dit een rustige tijd in
het jaar. We blikken terug, kijken
vooruit en denken na over hoe we
optimale ondersteuning kunnen
bieden aan onze leden. Ditmaal
keken we uit naar het congres dat in
Noordwijk zou worden gehouden.
De grote vraag of het door kon gaan
bleef lang in de lucht houden. En
dan blijkt – en alle Oranjeverenigingen weten dat inmiddels – dat
het moeilijk organiseren is in tijden
van onzekerheid. Gelukkig kon het
congres doorgaan en werd het weer
een leuk feest met elkaar. Vanaf deze
plaats grote dank voor de congrescommissie bestaande uit leden van
de Oranjeverenigingen Noordwijk,
Noordwijkerhout, Feestcommissie
De Zilk en bestuursleden van de
Oranjebond. Ook dank voor de enthousiaste en kritische reacties van
aanwezigen op ons congres.
Online-ledenraadpleging
Over de optimale ondersteuning aan
onze leden gesproken: we willen als
Bondsbestuur graag inventariseren
waarmee we als Oranjebond van
dienst zijn of kunnen zijn. Daartoe
komt er zeer binnenkort een online
ledenraadpleging middels een enquête. We hopen van harte dat vele
leden deze enquête invullen opdat
we goed inzicht krijgen in hoe we
van dienst en van betekenis kunnen
zijn.
Prinses Amalia en Koning
Willem-Alexander
Daarnaast hebben we in onze bestuursvergaderingen gesproken over
de 18e verjaardag van Prinses Amalia. Een voor haar persoonlijk, maar
ook een staatsrechtelijk belangrijk
moment. We hebben onze leden opgeroepen om mee te doen aan een video-felicitatie. Van alle inzendingen
die we tot nu toe hebben ontvangen

van de secretaris
dingen. Op dinsdagavond
11 januari 2022 verzorgen we daarom, vanaf
19.45u, een online meeting om met elkaar van gedachten
te wisselen over Koningsdag 2022.
Leden ontvangen daar t.z.t. nog een
uitnodiging met een Zoomlink voor.

zullen we een mooie filmische presentatie maken die we aan Hare Koninklijke Hoogheid zullen aanbieden
op 7 december.
Daarnaast verzoekt de KBOV kerken
en gemeenten in het gehele Koninkrijk der Nederlanden op om van 9.00
tot 9.10 uur ’s ochtends de kerkklokken te luiden. De KBOV doet ook
een om te vlaggen met de Nederlandse driekleur en oranje wimpel
voor de jarige Prinses van Oranje
én als teken van verbondenheid met
elkaar.
Het bestuur heeft ook gesproken
over het 10-jarig ambtsjubileum
van Koning Willem-Alexander. We
willen daar graag bij stilstaan. Het is
vooralsnog bij een eerst brainstorm
gebleven, wordt vervolgd.
Koningsdag 2022
Uiteraard hebben we ook over Koningsdag 2022 gesproken. We weten
dat vele Oranjeverenigingen en –
stichtingen al bezig zijn met de voorbereidingen. Weer of - beter gezegd
– nog steeds is er die onzekerheid.
Het virus is nog niet weg en nu bezig
met een flinke opmars, hoe zich dat
gaat ontwikkelen is nog heel onduidelijk en dat maakt plannen maken
zo onzeker. We hopen van harte
dat we een ‘normale’ Koningsdag
kunnen vieren en dat Oranjeverenigingen en -stichtingen als vanouds
kunnen uitpakken. Toch is het verstandig om rekening te houden met
meerdere scenario’s in de voorberei-

Statuten m.b.t Wet bestuur
toezicht rechtspersonen
(WBTR)
De oproep om voorbeeldstatuten waarin
de WBTR verwerkt is,
heeft een voorbeeld opgeleverd. Wie
deze wil ontvangen kan deze opvragen bij het secretariaat.
Verzamelaars gezocht
Met enige regelmaat komen er aanbiedingen binnen bij het secretariaat
van boeken, tijdschriften, foto’s en
allerhande oranje-artikelen. Meestal
uit een erfenis. Erfgenamen zoeken
verzamelaars omdat ze deze spullen
niet zomaar weg willen doen. Echter,
er zijn bij ons nauwelijks nog verzamelaars bekend aan wie we deze
aanbiedingen door kunnen sturen.
Bent u of kent u een verzamelaar?
Meld u aan bij het secretariaat en
geef daarbij aan in welke artikelen u
bent geïnteresseerd.
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 nu 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
In Memoriam Ruud van der Linden
Donderdag 18 november 2021 overleed oud-bestuurslid van de KBOV Ruud van der Linden. Rudolf Herman
Louis van der Linden was 69 jaar jong.
Ruud trad in maart 2005 tot het bestuur van de Bond
van Oranjeverenigingen in Nederland. Aanvankelijk als
bestuurslid en notulist en vanaf 2007 tot 2014 als penningmeester. Direct na zijn aantreden in het bestuur
trad hij toe tot de congrescommissie als opvolger van
Heidi van Houten.
Geen vreemde keus om hem te benoemen in deze
commissie, want hij was reeds enkele jaren een trouwe
bezoeker van de Oranjecongressen en in 2004 organiseerde hij mede het Oranjecongres in Ede. Voor het
eerst een eendaags congres en voor het laatst een schaduw programma voor de partners. Zijn eerste congres
was in Oosterhout (2005) en zijn laatste in Nieuw-Vennep (2016).
Hoewel de besprekingen niet altijd volgens plan verliepen zoals gehoopt, was Ruud in deze commissie in zijn
element. Zeker als ceremoniemeester gaf hij blijk over
een brede woordkeus te bezitten met oog voor mensen
en situaties waar hij voor en over sprak. Ook een flinke
dosis humor was hem niet vreemd.
Hoogtepunten waren er vele maar met name het bezoek
van Koningin Beatrix in Markelo (2006), de toekenning
van het Predicaat Koninklijk in Katwijk (2010) en het
bezoek van Koning Willem Alexander in Dordrecht
(2014) brachten voor hem enige stress, maar vooral
veel voldoening. Teleurgesteld was hij toen het aanvankelijk geplande bezoek van de Koning in Lichtenvoorde
(2013) niet door kon gaan.
Waar Ruud beslist niet tegen kon was dat er dingen
werden toegezegd die uiteindelijk in een laat stadium
werden afgeblazen omdat deze toch niet haalbaar bleken. Afspraak is afspraak was zijn stelling.
Het meest genoot Ruud van het contact met mensen
in verband met het werk voor de Oranjebond later de
KBOV. Ik had het voorrecht om veel met hem door het
land te gaan voor het voorbereiden van de congressen,
bezoek aan jubilerende verenigingen, 4 mei herdenking
in Amsterdam, 5 mei viering in Roermond en Breda,
de Nieuwjaarsontvangst van de Koningin in paleis
Noordeinde maar zeker ook de gesprekken met de Al-

gemeen Secretarissen van de regerende Vorst. Ook het
uitreiken van penningen was voor hem, evenals voor
de ontvangers een feest. Ruud was een graag geziene
gast om zijn warme woorden en spontaniteit maar ook
om zijn persoonlijkheid. Hij zat niet in het bestuur om
belangrijk te zijn of alleen maar hopen om dicht bij het
Koningshuis te zijn, het ging hem vooral om de hardwerkende vrijwilligers te laten zien en voelen dat het
bestuur van de KBOV hier waardering voor had.
Mede door inspanningen van het bestuur van de KBOV
mocht Ruud zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
noemen.
In de vele uren samen hadden wij het niet alleen over
de KBOV en deelden wij vreugde en verdriet en dat
schepte een band. En nog steeds was er oprechte belangstelling en meeleven ook als hij het zelf moeilijk
had, zeker de laatste jaren. Dit gold niet alleen voor mij
maar voor veel oud maar ook huidige bestuursleden
waar Ruud mee heeft mogen werken.
Met het overlijden van Ruud verliest niet alleen zijn
familie een betrokken, belangstellende, broer, zwager
en oom maar verliest ook de Oranjebeweging in Nederland een markante persoonlijkheid.
Theo M. Slagboom
(Ambassadeur, voormalig secretaris KBOV)

KBOV-wetenswaardigheden
Jaarboek
Eind 2021 valt traditiegetrouw weer het KBOV-Jaarboek op de mat bij de secretariaten van de bij de KBOV
aangesloten Oranjeverenigingen, stichtingen etc. Eén
fysiek exemplaar per organisatie, tegelijkertijd digitaal
een PDF-versie. Deze versie van het Jaarboek kan dan
naadloos worden doorgestuurd naar álle bestuursleden
van betreffende organisatie. Op deze manier kan én elke
vereniging of stichting (desgewenst) de fysieke exemplaren archiveren, én heeft iedereen privé een digitale
versie. Geluiden uit het Oranje veld geven aan dat de
KBOV-vrijwilligers het prettig vinden een PDF-versie in
bezit te hebben.
Het KBOV-Jaarboek editie 2021 bevat weer vele interessante artikelen, weetjes en boekverslagen. Vaste columns
en rubrieken waaronder die van ‘Jong Oranje’. Dit jaar
gevuld met vijf kinderboeken rond het thema ‘Oranje’.
Voor elke leeftijd wat wils. Boeken bedoeld voor kinderen om zélf te lezen, of om uit voor te laten lezen door
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vaders, moeders, opa’s en oma’s. Ofwel: een oproep aan
de KBOV-vrijwilligers om naar de boekwinkel of bibliotheek te stappen, om in de donkere dagen op weg naar
2022 (waarin we waarschijnlijk weer meer thuis zullen
zitten) sámen kunnen genieten van mooie (Oranje) verhalen. En o ja: ook heel leuk voor volwassenen! (Aldus
de redactie…)

KBOV-CONGRES 2021 NOORDWIJK
Op zaterdag 25 september konden veel KBOV-Vrijwilligers elkaar weer ontmoeten. Zij het toch op gepaste afstand, met inachtneming van de basisregels, ná het laten
scannen QR-codes en controles, en met minder mensen
dan we gewend zijn simpelweg omdat de ruimtes zich
niet tot meer leenden.
In zeer korte tijd (klein halfjaar) zijn vragen uitgezet,
en activiteiten ontplooid. Oranje Noordwijk (verenigd
in drie vrijwilligersorganisaties) ging met de congrescommissie samen aan de slag. En iedereen die ooit een
congres (mede) heeft georganiseerd weet dat zoiets een
enorme voorbereiding vraagt in denken, doen en tijd.
Maar hier was toch de insteek: mensen weer de kans
geven elkaar te ontmoeten. Het werd een korte Congresdag met wél alle vaste elementen. Kort maar krachtig.
Oranje weer op de kaart zetten.
Wie alles wil lezen over het KBOV-Congres:
Bezie straks het KBOV-Jaarboek waarin uitgebreid
verslag wordt gedaan.

CONGRESNIEUWS
En zet het vast in uw agenda…
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...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
KBOV-versierselen in corona-tijd
Gedurende het jaar 2020 werd duidelijk
dat veel feestelijke uitreikingen van penningen, oorkondes en draagspelden geen
doorgang konden vinden. Iemand in de
bloemetjes en het spotlight zetten wil je
immers op een goede en adequate manier doen. Veel verenigingen gaven aan dat ze onderscheidingen uitreiken
willen doorschuiven tot betere tijden.
Niettemin: vraag voor uw jubilerende vrijwilligers de
KBOV-versierselen aan.
En graag denken we met u mee over passende mogelijkheden om uw vrijwilliger te feliciteren.
Vrijwilliger zijn voor lange tijd mag je vieren!

ningsdag wordt gecontroleerd of er toch geen commerciële handelaren tussen staan, want dat is natuurlijk niet
de bedoeling.
Inmiddels is Caspar druk als ZZP’er waardoor het voor
hem praktisch onmogelijk is om dit nog te combineren
met zijn vrijwilligersfunctie bij Stichting Oranjefeesten.
Gezien zijn loyaliteit naar de stichting kost het hem
moeite om aan te geven dat hij zijn functie wil neerleggen. “Het is een hele leuke club met hardwerkende
vrijwilligers, en ik wil ze niet in de steek laten. Maar
het kan echt niet meer.” laat Caspar weten. De Stichting
Oranjefeesten bedankt Caspar voor al zijn trouwe en

Aandacht voor...
28 augustus 2021:
afscheid Caspar van Orizande /
Stichting Oranjefeesten Apeldoorn.
(Met dank aan Hans Peters, Secretaris Stichting Oranjefeesten Apeldoorn/Dutch Orange Company voor de volgende
bijdrage)
Op zaterdag 28 augustus heeft Caspar van Orizande
uit handen van Theo Slagboom ambassadeur van de
KBOV de KBOV-oorkonde en legpenning ontvangen
voor de ruim 16 jaar dat hij de Stichting Oranjefeesten
Apeldoorn heeft ondersteund. Caspar is op 12-jarige leeftijd begonnen als vrijwilliger bij Stichting Oranjefeesten.
Zijn moeder werkte met de toenmalige voorzitter: hij en
een vriend werden gevraagd om op Koningsdag 2005
hand- en spandiensten te verlenen. Als bijvoorbeeld ergens op locatie een haspel nodig was, of een artiest naar
zijn plek gebracht moest worden, kwamen zij in actie.
Gezien zijn ondernemende en enthousiaste aanpak is hij
vier jaar later gevraagd om de Kleedjesmarkt te gaan organiseren.
De huidige werkwijze voor het organiseren van de Kleedjesmarkt is door Caspar vanaf 2010 opgezet en uitgewerkt. “Mensen hebben soms geen idee wat er allemaal
achter de schermen moet gebeuren voordat de verkoop
van de vergunningen kan plaatsvinden. Zo moeten de
locaties bezocht en geteld worden, overlegd worden met
de gemeente, iets van 650 vergunningen nummeren, vele
mails beantwoorden, speciale verzoeken moeten in behandeling genomen worden en nog veel meer.” zegt hij
daar zelf over. Begin april vindt de fysieke verkoop van
de kleedjes plaats en de middag/avond voor Koningsdag
worden alle plaatsen op de route genummerd. Op Ko-

hardwerkende inzet en zal hem enorm gaan missen. Het
werk van Caspar is overgenomen door Jari, een jonge en
enthousiaste vrijwilliger.
Theo, nogmaals bedankt voor je bereidheid om de
oorkonde en legpenning uit wilde komen reiken.
Hartelijk dank Caspar, het ga je goed!
Met dank aan KBOV-ambassadeur Theo Slagboom die namens het KBOV-bestuur afreisde naar Apeldoorn om de voor
hem zeer bekende Caspar toe te spreken. Met veel plezier
en mooie woorden waarna de KBOV-versierselen door Theo
Slagboom konden worden overhandigd werd een zomerse
avond nog mooier….

Aandacht voor...
24 september 2021: Hans Janssen /
Oranjevereniging Noordwijkerhout
Hans Janssen is sinds 2016 voorzitter van de
Oranjevereniging Noordwijkerhout. Maar als sinds
1999 bestuurslid en daarna vicevoorzitter. Hans is een
betrokken en sociale man waar nimmer tevergeefs een
beroep wordt gedaan. Bekendstaand om zijn tomeloze

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
energie en legio ideeën om het Oranje gedachtegoed
rond Koningsdag mee vorm te geven. Hij wordt ook wel
‘het gezicht van de Oranjevereniging Noordwijkerhout’
genoemd. Ook op 4 mei is hij motor achter indrukwekkende activiteiten. Creatief in beeld en geluid. Zó
brengt hij het verhaal van 4 mei dichter bij de mensen.
De Oranjevereniging Noordwijkerhout is eigenlijk het
gehele jaar actief. Een kleine opsomming van activiteiten: Midwinter Oranjedrive (verjaardag Prinses Beatrix),
naast de 4 mei herdenking ook de viering van 5 mei,
Koningsdag staat centraal en dan zijn er nog de Oran-

jefeesten. Uniek ook: The Voice of Noordwijkerhout.
Een zeer actieve Oranjevereniging dus met een bevlogen
voorzitter als aanjager, regelaar, initiator én uitvoerder.
Een en ander blijft niet beperkt tot het Oranjegebeuren.
In de gemeente Noordwijk is Hans actief in vele vrijwilligersorganisaties én maatschappelijke gremia. Tijdens
de afgelopen jaren waarin de Coronacrisis voor iedereen
voel- en zichtbaar is geworden zocht Hans Janssen met
succes naar veilige feestelijke (online ook!) alternatieven
om de mensen uit Noordwijk tóch het nodige aan ontspanning te kunnen bieden. Om al deze redenen werd
Hans Janssen dan ook onlangs benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
De KBOV leerde Hans kennen in de voorbereidingstijd
naar het KBOV-Congres 2021 in Noordwijk. En de congrescommissie en het bestuur kunnen niet anders dan
alle beschreven en vernoemde kwaliteiten van Hans onderschrijven. Dankzij Hans toegang tot vele contacten en
vrijwilligers. Mede dankzij hem een mooi KBOV-Congres 2021.
Aan de vooravond van dat KBOV-Congres op 24 september 2021 werd Hans Janssen toegesproken door de
burgemeester van Noordwijk; Wendy Verkleij in lovende
en verdiende termen. Na 22 jaar bestuurslid van de
Oranjevereniging Noordwijkerhout waarvan 5 jaar als

voorzitter tijd voor erkenning vanuit de KBOV. Het werd
een bescheiden kleine bijeenkomst waarbij KBOV-regiovertegenwoordiger Wendy Verkleij Hans toesprak en
de KBOV-versierselen overhandigde.
Hartelijk dank Hans, het ga je goed!

Aandacht voor...
12 oktober 2021:
Dick Overeem, scheidend voorzitter
van Vereniging Oranje Sneek
Op dinsdagavond 12 oktober nam Dick Overeem afscheid als voorzitter van de Vereniging Oranje Sneek
na 37 jaar bestuurswerk in deze organisatie. Namens de
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen mocht Bert
Blaauw, bestuurslid en regio vertegenwoordiger Noord,
de Bondsspeld, penning en oorkonde uitreiken aan Dick
Overeem.
Dick Overeem en zijn echtgenote Gerda zijn afkomstige
uit Renswoude en verhuisden begin jaren tachtig naar
Sneek. Begonnen in 1984 als algemeen bestuurslid bij de
Vereniging Oranje Sneek, al snel penningmeester en in
2013 werd Dick voorzitter. Meerdere malen verzorgde
Dick samen met een oranje-collega de kascontrole in
aanloop naar de ALV-vergadering van de KBOV.
De hoogtepunten voor Dick, de Vereniging Oranje Sneek
en deze prachtige Friese stad moeten in ieder geval Koninginnedag 1993 zijn met het bezoek van de Konink-

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
lijke Familie en het Oranje congres in 2012.
Wat karakteriseert Dick? Men noemt hem een organisator, netwerker. Hij had alles graag onder controle getuige
de draaiboeken. Een zeer betrokken man met droge
humor. Kortom de perfecte en klassieke voorzitter die
elke Oranjevereniging zich mag wensen. En u weet elke
Oranjevereniging of –stichting is het cement in de lokale
samenleving!
Voor zijn langdurige inzet voor de Vereniging Oranje
Sneek speciaal en de Oranjebeweging in het algemeen
dankte Bert Blaauw Dick Overeem namens het bestuur
van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hartelijk! Als teken van erkentelijkheid en vanwege deze lange
staat van dienst mocht Dick terecht de Bondspeld en de
daarbij behorende penning en oorkonde ontvangen.
Dick blijft verbonden aan de Vereniging Oranje Sneek,
zijn bestuur benoemde hem tot erevoorzitter.
Hartelijk dank Dick: het ga je goed!

Aandacht voor...
12 november 2021:
Alfred Vollenberg en Wim van Oort /
Oranjevereniging Tiel
Op vrijdagavond 12 november hebben Alfred Vollenberg
en Wim van Oort van regiovertegenwoordiger Harry van
Alphen de penning en oorkonde gekregen voor hun jarenlange verdiensten voor de Oranjevereniging in Tiel.

In de mooie stad Tiel wonen 42000 inwoners, de romeinen woonden er al, we hebben fruit, Flip, fruitcorso, muziekfestivals, markten en een bekend hondje Tiel van de
Franse koning die in 1808 Tiel bezocht. Meer koningen
en prinsessen zijn hier geweest; het gezin van Willem
Alexander aanwezig bij fruitcorso 2010, het bezoek aan
Medel en de Betuwe. Prinses Beatrix was enkele jaren geleden hier bij een kunstatelier.
De Oranjevereniging Tiel bestaat al sinds 1909 en organiseert jaarlijks veel verschillende activiteiten. Afgelopen
jaren waren Alfred Vollenberg en Wim van Oort hierin
drijvende krachten.
Alfred Vollenberg is al meer dan 25 jaar vrijwilliger. Als
jongetje met zijn vader meegekomen naar de kinderspelen op 30 april. De Oranjeverbinding verdween daarna
nooit meer. Alfred staat altijd klaar en is (letterlijk bijna
en figuurlijk) de motor achter het ‘springkussenfeest’.
Alfred en Wim dragen de Tielse gemeenschap een warm
hart toe en samen hebben zij jaren voor kinderfestiviteiten, de stroomvoorziening en onderdak gezorgd.
Wim van Oort is op zijn beurt al 27 jaar actief. Hij bracht
de frisse en jonge sfeer erin, was zeer creatief als er slecht
weer dreigde op eerst Koninginne- en nu Koningsdagen.
Voor de ‘eigen’ Tielse bandjes koestert Wim respect. Het
Oranjeconcert is inmiddels een breed regionaal begrip
geworden.
Beide heren werden toegesproken door Harry van Alphen waarna de KBOV-versierselen werden overhandigd.
Hartelijk dank Alfred en Wim, het ga jullie goed!
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Al vaker heeft de KBOV-Nieuwsbrief
u op de hoogte gebracht van alle vorderingen rondom de vernieuwing &
verbouwing van het prachtige Paleis
Het Loo. En langzamerhand krijgt
een en ander écht vorm. Medio 2022
zal het Paleis opnieuw de deuren
voor u en voor ons weer wijd open
zetten! Maar nu al bruist het op en
rondom het Paleis. We delen het volgende graag met u!

Paleis Het Loo nodigt u graag uit
voor de volgende lunchlezing op 10
december voor Vrienden van Het
Loo. [https://www.paleishetloo.nl/organisatie/steun-paleis-het-loo/vrienden/]
Deze lezing gaat over koninklijke
serviezen van de Oranje-Nassau ’s.
Van 12.30 tot 13.30u kunt u live via
een YouTube livestream luisteren
naar conservator Kristin Duysters
over de geschiedenis van feestelijk

Het Koninklijk Paleis Amsterdam blijft een paleis wat tot
de verbeelding spreekt. Op de Facebookpagina van het
Paleis (https://www.facebook.com/paleisamsterdam) komen
per week foto’s voorbij van prachtige ruimtes met een
deskundige en interessante uitleg. De website van het
paleis (www.paleisamsterdam.nl) vult dit alles aan met informatie over bezoekmogelijkheden, komende tentoonstellingen.
In het KBOV-Jaarboek van 2021 (met de kerst digitaal
en fysiek verkrijgbaar) een prachtig artikel waarin een
terugblik op 2021 waarin het ‘verleden met het hedendaagse’ in het Paleis bij elkaar komt!

dineren aan het hof. Bent u benieuwd naar het verhaal? Meld u
dan gratis aan als introducé en kijk
de lezing live vanaf de zolder van
het Stallencomplex of kijk de lezing
op een later tijdstip terug. Aanmelden: https://www.paleishetloo.nl/organisatie/steun-paleis-het-loo/vrienden/
lunchlezing/?mc_cid=e1aa920c39&mc_
eid=3a13f41574

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. Op vele locaties is het nodige te zien en
te doen. Flexibel buigen de locaties mee op de golf van
COVID-mogelijkheden en beperkingen. Maar de kalender met activiteiten tot eind 2021 en ver tot in 2022 is
al goed gevuld. Bezoek eens: www.skbl.nl/agenda en plan
voor u zelf alleen of samen met anderen iets voor in de
toekomst!
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Speciale aandacht voor
het AMSTERDAM MUSEUM
en de tentoonstelling
DE GOUDEN KOETS
Na een restauratie van ruim vijf jaar is de Gouden Koets
voor het eerst voor publiek te zien in het Amsterdam
Museum. Daarmee keert de koets tijdelijk terug naar de
stad die hem in 1898 aan koningin Wilhelmina schonk,
Amsterdam. Bezoekers kunnen de koets in alle rust van
heel dichtbij bekijken in een glazen behuizing op de binnenplaats van het museum.
In zes museumzalen rondom de binnenplaats geven
honderden cultuurhistorische objecten, schilderijen,

Oranjesnuisterijen, kledingstukken, spotprenten, foto’s,
bewegende beelden en hedendaagse kunstwerken een
veelzijdig beeld van de geschiedenis en het gebruik van
de Gouden Koets en de discussies uit verleden en heden
over dit iconische voertuig. De bezoeker ontmoet de
bedenkers, bouwers, toeschouwers, demonstranten, nazaten van de mensen die op de koets staan afgebeeld en
natuurlijk de gebruikers: de Oranjes.
De tentoonstelling De Gouden Koets is te zien tot en met
27 februari 2022 in het Amsterdam Museum.
Voor meer informatie, tickets en verdieping bezoekt u
www.goudenkoets.nl en www.amsterdammuseum.nl.
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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
Financiën
Frank de Buck (penningmeester)
penningmeester@oranjebond.nl
Wijzigingen adressering ledenbestand
ledenadministratie.oranjebond@kpnmail.nl
Jaarboek / Nieuwsbrief
Sylvia Hörmann (PR)
syh@planet.nl
Foto’s: ©Foto’s in opdracht / beheer KBOV.
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