
Uitnodiging familiedag zondag 2 oktober  
 
 
Lieve familieleden, 
 
We zijn blij jullie opnieuw te mogen uitnodigen voor de Van Reekum Familiedag, 
dit jaar op zondag 2 oktober.   
 
Wij gaan de dag doorbrengen in en rond Paleis het Loo. Heel bijzonder is dat het 
Paleis en omringende gebouwen na een jarenlange restauratie dit jaar voor het 
eerst weer toegankelijk is voor publiek.  
 
Het familie-samenzijn kan worden afgewisseld met de bezichtiging van de 
verschillende vertrekken van het Paleis door middel van “Audiotours”. Na de lunch 
bestaat ook de gelegenheid een wandeling in de tuinen te maken. Dit kan onder 
begeleiding van een gids. Gelieve u zich hiervoor aan te melden, in verband met 
de reservering van de gidsen. Er zijn 3 gidsen beschikbaar voor een mooie 
rondleiding door de tuinen, per gids 15 personen, dus maximaal 45 personen 
kunnen hier aan deelnemen. Laat vòòr 11 September weten of u hieraan 
deelneemt. U kunt uiteraard ook zelf een tuinwandeling maken, zonder gids. 
 
Het volledige programma treft u hieronder aan en ook een bijlage over de 
historie van de Paleistuinen is bijgevoegd.  
NB., kunt u een museumjaarkaart of een Vriendenloterij VIP-KAART tonen, dan 
graag want dan scheelt dat ons in de kosten. 
 
Parkeren kan op de parkeerplaats van Paleis het Loo, de ingang is aan de 
Amersfoortseweg, plm. 100 mtr vòòr (of na) de kruising bij de Gedenknaald. De 
parkeerkosten worden vergoed, bij de ontvangst in de groepsontvangstruimte 
wordt u hierover nader geïnformeerd.   
 
Graag willen wij natuurlijk weten wie er allemaal komen op zondag 2 oktober en 
aan welke activiteiten jullie willen meedoen. 
 
Dus willen jullie reageren op dit e-mailbericht met opgave van: 

 Met hoeveel personen komen jullie naar de familiedag, volwassenen en 
kinderen (welke leeftijd) 

 Aan welke activiteiten willen jullie deelnemen 
 Opgave van wensen en/of beperkingen m.b.t. Lunch en Buffet 

 
 Graag jullie reactie uiterlijk zondag 11 september. 

 
Wij zien jullie graag op zondag 2 oktober! 
 
Bestuur en Raad van Toezicht Van Reekum Stichting 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
      Ingang naar groeps  ontvangstruimte 

 
Meer info over het paleis: https://paleishetloo.nl/verhalen 

 

 

 

 

 

 

 



Family Day Invitation Sunday October 2  

 

Dear relatives, 
 
We are pleased to invite you again for the Van Reekum Family Day, this year on 
Sunday 2 October. 
 
We will spend the day in and around Paleis Het Loo. It is very special that the 
Palace and surrounding buildings are open to the public for the first time this 
year after years of restoration. 
 
Family get-togethers can be alternated with a tour of the various rooms of the 
Palace by means of “Audio Tours”. After lunch there is also the opportunity to 
take a walk in the gardens. This can be accompanied by a guide. Please register 
for this, in connection with the reservation of the guides. There are 3 guides 
available for a beautiful tour of the gardens, 15 people per guide, so a maximum 
of 45 people can participate. Let us know before September 11 if you are 
participating. Of course you can also take a garden walk without a guide. 
 
The full program can be found above and an appendix about the history of the 
Palace Gardens is also included.  
NB., you can show a museum annual card or a Vriendenloterij VIP CARD: then 
please, because this will save us in costs.  
 
You can park in the parking lot of Paleis het Loo, the entrance is on the 
Amersfoortseweg, approx. 100 mtr before (or after) the intersection at the 
Memorial (Gedenknaald). The parking costs will be reimbursed, you will be 
informed about this upon arrival in the group reception room. 
 
We would of course like to know who will come on Sunday 2 October and which 
activities you would like to participate in. 
 
So would you please respond to this email stating: 

 How many people will come to the family day, adults and children (what 
age) 

 Which activities would you like to participate in 
 Statement of wishes and/or restrictions with regard to Lunch and Buffet 

 
 Please respond latest by Sunday 11 September. 

 
We look forward to seeing you on Sunday, October 2! 
 
Board and Supervisory Board Van Reekum Foundation 
 
More info about the palace:  https://paleishetloo.nl/verhalen  


