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Stichting
Vrienden
van het Slot Loevestein

“Door historie verbonden - Door toekomst gedreven”
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van
het Slot Loevestein wensen wij je een gezond,

voorspoedig en vooral een “vriendschappelijk” 2016 toe!
Natuurlijk kijken wij graag vooruit, maar een terugblik

op een zeer inspirerend en boeiend 2015 is absoluut gepast.
Met veel genoegen informeren wij je graag als Vriend en

Leenheer van het Slot Loevestein met een kleine selectie van

alle initiatieven en evenementen die wij samen in 2016 hebben mogen beleven.

Met nieuw elan hebben we in 2015 samen als Bestuur,
Vrienden, Leenheren en medewerkers een hernieuwde

invulling gegeven aan ons gezamenlijke doel: “Slot Loevestein”.

Er is “in vriendschap” hard gewerkt om onze verbondenheid

en de continuïteit in ondersteuning aan het slot te versterken

als Nederlands historisch erfgoed. Zowel op bestuurlijk niveau,
maar vooral ook op het persoonlijke vlak. En voor 2016 staan er

weer mooie plannen klaar, zoals bijvoorbeeld een eigen Leenheren
Sociëteit.

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van links naar rechts:
Stefan Bergman, Maaike van der Ven, Bert Jan Koekoek en

Nieuwe vrienden

Marcel Fierens. Tom van de Aalst ontbreekt helaas op de foto.

Wat zijn wij als stichting zonder vrienden? Natuurlijk helemaal niets. Het is geweldig
dat we behalve onze zeer gewaardeerde bestaande Leenheren, ook weer volop nieuwe
Leenheren hebben mogen verwelkomen. We kijken uit naar een aangename
kennismaking en de start van een mooie vriendschap met elkaar en met
Slot Loevestein.

De nieuwe Leenheren sinds 2015 zijn:

Voorbergen - Rick Voorbergen

Hovenier Marcel.nl - Marcel Vernooij
Buildsight - Michel van Eekert
Keramia B.V. - Arie de Boo

Wijnkoperij Luuc van Boort - John Merks
Uiterwaarde - Alex J. Kwakernaak

Plastica Plaat B.V. - Marc Snoeren

Burgman Security B.V. - Koos Burgman
Debuut B.V. - Ruud van Rietschoten

Houdstermij Dekker B.V. - André van den Broek

Barske Bestuur en Beleidsadvies - Anton C. Barske

FSV Accountants + Adviseurs - Anthony H.H.E. van Venrooij
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Waar doen we het allemaal voor?

Natuurlijk hebben we met elkaar het doel Slot Loevestein
duurzaam te ondersteunen. Één voorbeeld wat we met

elkaar hebben mogelijk gemaakt, is de overkapping van
het terras met een zonnedoek. Daarnaast zijn we als

stichting bezig om toekomstige ontwikkelingen binnen het museum te ondersteunen.
In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Activiteiten 2015

Het is de wens van het Bestuur van de Stichting Vrienden om
meer contactmomenten met elkaar te hebben gedurende het jaar.

Een mooi startpunt in 2015 was de Leenheren bijeenkomst van 12 maart
en het aangename vervolg met de barbeque op 17 juni. Op een

gezellige en informele manier met elkaar genieten van de bijzondere plek

die Slot Loevestein is. Natuurlijk werd ook de inwendige mens niet vergeten.

De echte klapper was natuurlijk weer de exclusieve Leenherenavond op zaterdag 3 oktober 2015.
Samen met 80 Leenheren en Leenvrouwen werden getrakteerd op een heerlijk diner, met

aansluitend een prachtig klassiek concert van Oostpoort Sinfonietta. Het orkest was verrijkt

met onder andere musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Met recht kunnen we met
elkaar spreken van een prachtige en bijzondere avond.
We kijken vooruit!

Tot nu toe hebben we in deze nieuwsbrief alleen maar teruggeblikt op een kleurrijk jaar.
Maar een nieuwsbrief gaat natuurlijk over nieuws en nieuwe ontwikkelingen voor 2016. Daarom

is het goed te melden dat we voor 18 januari aanstaande een bijzondere nieuwjaarsreceptie

hebben. Deze receptie biedt ons allemaal de gelegenheid uitgebreid kennnis te maken met alle
mensen die bij Slot Loevestein werkzaam zijn, of op enige andere wijze verbonden zijn aan
het kasteel. Dus ook vrijwilligers, de Raad van Toezicht, de Raad van Advies en
natuurlijk alle Leenheren. Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden met ook de

presentatie van onze Leenherensociëteit. Deze sociëteit is een initiatief dat geboren is uit de
wens van diverse Leenheren om een eigen plek te hebben in het slot. Met een flinke
dosis zelfwerkzaamheid is het een prachtige en unieke ruimte geworden.
Daarnaast hebben we voor alle Leenheren een extra verrassing die je als

Leenheer echt niet mag missen!!! Dus als je je nog niet hebt opgegeven
voor de 18e, doe dat dan zo snel mogelijk via info@slotloevestein.nl!
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