
Apeldoorn is een unieke stad vanwege haar 
historische - en culturele banden met het 
Huis van Oranje en Paleis Het Loo
 
De Stichting Koninklijk Apeldoorn is 
opgericht in 1999 en bestaat uit een aantal 
enthousiaste vrijwilligers. Stichting Koninklijk 
Apeldoorn streeft er naar deze unieke band 
en daardoor het bijzondere karakter van 
onze stad onder brede belangstelling te 
brengen van de inwoners van Apeldoorn.
 
Stichting Koninklijk Apeldoorn wil dit 
doel bereiken door: 

•  de organisatie van een jaarlijkse 
 themalezing 
•  het zelfstandig organiseren van 
 publieks evenementen
•  het samenwerken met andere instellingen 

en het mede organiseren van culturele 
en maatschappelijke activiteiten

• het uitbrengen van diverse publicaties

U ontvangt dan naast de digitale nieuwsbrief ook 
korting op de toegangsprijs van onze activiteiten

 
Verdere informatie vindt u op website  

www.koninklijkapeldoorn.nl
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Lezingen

Jaarlijks
Stichting Koninklijk Apeldoorn organiseert 
jaarlijks een themalezing met muzikale 
omlijsting en/of theatrale aanvulling in 
de Balzaal van Paleis Het Loo of elders.

Samenwerking

Waar mogelijk zoekt Stichting Koninklijk 
Apeldoorn aansluiting bij andere instellingen 
in Apeldoorn of in de regio of werkt daarmee 
nauw samen als het gaat om de organisatie 
van grootschalige evenementen. Zo bestaat 
er een goede samenwerking met het 
opleidings instituut van de Koninklijke 
Marechaussee. In voorkomend geval geeft 
een van de muziekkorpsen van de KMAR 
een concert of zorgt voor de muzikale 
ondersteuning bij een historische optocht 
of lezing. De stichting is partner van het 
Erfgoedplatform Apeldoorn.

  Voor € 20.- per jaar wordt u 
donateur van SKA. 



Historische optocht over koning-stadhouder 
Willem III, 300 jaar na zijn overlijden. Samen 
met koningin Mary Stuart II waren zij de 
bouwers van Paleis Het Loo. Thematische 
fietstochten en wandelingen. Locatietheater 
“Val van Paard” in de tuin van het paleis.

“De eeuw van Juliana” een historische 
optocht tijdens Koninginnedag in aanwezig-
heid van de koninklijke familie. 

“De viering van 200 jaar Koninkrijk in  
Apeldoorn” een aandeel werd geleverd 
in deze grote nationale herdenking. 
Het “grand defilé” werd rechtstreeks 
op TV uitgezonden.

Standbeelden van koning-stadhouder 
Willem III en Mary Stuart II treft men in 
Nederland nauwelijks aan. Stichting Koninklijk 
Apeldoorn gaf beeldhouwer Eric Claus de 
opdracht nieuwe beelden te maken van 
beide legendarische vorsten. Deze werden 
aangeboden aan Paleis Het Loo en in 2018 
geplaatst in het entreegebouw van het paleis.

Wetenschappelijk 
symposium in Paleis 
Het Loo. De hernieuwde 
aandacht voor koning-
stadhouder Willem III 
was aanleiding om het 
grote belang van deze 
Oranjetelg voor de ont-
wikkeling van de parle-
mentaire democratie in 
West-Europa tijdens een 
symposium te bena-
drukken. De opvoering 
van een monoloog over 
Mary Stuart door actrice 
Annemarie de Bruijn. 

Grote historische optocht n.a.v. het intreknemen 
in Paleis Het Loo door koning Lodewijk  
Napoleon in 1806. Locatietheater “Broederlief”. 

2002 2006 2009

201420172018

Gerealiseerde projecten


