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Nieuwsbrief januari 2017

Het Bestuur van de Stcichting Vrienden van het Slot Loevestein
wenst alle Vrienden een goed en gezond 2017 toe!

Het wordt weer een mooi jaar met volop nieuwe activiteiten.

Graag willen wij je er op wijzen dat we elkaar op 19 januari aanstaande alle goeds kunnen toewensen op de gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie vanaf 18.30 uur. Wij kijken naar je uit.
Wij stellen voor:

Huibert & Lean van der Ven: “Wie niet geeft wat hij heeft, is niet waard dat hij leeft!”
In deze eerste nieuwsbrief van het jaar maken we graag kennis met

de twee leenheren Huibert en Lean van der Ven. Geboren en getogen in de achtertuin van Slot Loevesteiu

zijn zij vanuit hun wortels verknocht aan de Bommelerwaard en dus Slot Loevestein. Hun familiebedrijf

Van der Ven heeft zich al sinds 1968 gespecialiseerd in civieltechnische projecten door heel Nederland.

Waarom zijn jullie beiden Leenheer van Slot Loevestein?

Als erkend restauratiebedrijf heeft Van der Ven een sterke binding met geschiedenis. En dus met
Slot Loevestein. Het kasteel is letterlijk onze buurman en onze pa heeft vroeger er nog wel eens
archeologische hulp verleend. Vanuit ons vak zien we het kasteel als een prachtig en duur-

zaam stuk bouwkunst. Vanuit ons hart voelen wij ons zeer verbonden, omdat wij vinden dat dit
unieke historisch erfgoed ons én de toekomstige generaties iets leert over onze roerige
geschiedenis. Het maakt dus wie we nu zijn.

Hoe zien jullie de toekomst voor Slot Loevestein?

In alles gaat het er om hoe je iemand kunt raken en daarmee

aan je te binden. Deze zoektocht naar verbondenheid begint al bij
de jeugd op scholen. Slot Loevestien heeft in zijn geschiedenis

laten zien zich elke keer weer aan te passen aan de tijd en de

rol die het daarin speelde. Van “woonhuis” naar gevangenis tot on-

derdeel van de Hollandse Waterlinie. Wij zien dat er door Ien en
haar medewerkers fantastisch werk wordt geleverd om het kasteel voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Daarbij is de hulp
van de Leenheren meer dan ooit nodig. De “economische bijdrage” die

wij als Vrienden leveren is een geweldige drager van het culturele belang.

Het Bestuur van de Stichting Vrienden is ook blij met jullie als “sleutelmakers”!

Wij zien samen dat er een nieuwe en verfrissende wind waait bij de Vrienden. Er is in een

kleine twee jaar tijd een hoop gebeurd met vele nieuwe Vrienden en activiteiten. Het maken
van de Leenheren sleutels van het kasteel is een bijdrage die we graag doen. Leenheer zijn
is een kwestie van brengen én delen. We genieten van de ongedwongen sfeer

en het aangename gezelschap. Wij zijn trots om leenheer
van Slot Loevestein te zijn en hebben dat ook vermeld

op onze website. Graag leveren wij ons aandeel om Slot
Loeevestein een zonnige toekomst te kunnen geven!
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Terugblik theatrale Leenherenavond 2016

Met theater, muziek, het Hugo de Groot buffet en vooral goed gezelschap

was het een gezellige Leenherenbijeenkomst op zaterdag 12 november 2016!

Het programma werd met gemengde gevoelens ervaren, maar de onderlin-

ge verbondenheid van de Leenvrouwen en Leenheren maakte de avond tot een

genoegelijk samenzijn. Diverse (nieuwe) Leenheren namen hun sleutel van
het kasteel in ontvangst.

In gesprek met Hanneke Laroo van Slot Loevestein:
“Kennismaken met nieuwe Leenheren is een feestje!”

Het mooiste moment van de werkdag is rijden door het Munniken-

land en dan vanuit de verte Loevestein zien opdoemen. Dan realiseer
ik me dat dit beeld al eeuwenlang bestaat en voel ik de geschiedenis.

Eenmaal op kantoor is het gewoon lekker hard aan de slag gaan,
maar wel met een gevoel dat het ergens toe doet. Dat je kunt

bijdragen aan het behoud van het kasteel, de vesting en de
belangrijke verhalen die hier worden verteld.

Dat bijdragen geldt ook voor de Leenheren, letterlijk en figuurlijk. Door de donatie die zij jaarlijks doen kunnen we als museum ontwikkelen en innoveren. Maar er is meer dan geld. De

betrokkenheid en belangeloos Loevestein ondersteunen is een vriendschap die ik ook persoonlijk voel.
Samen met Ien op pad kennismaken met nieuwe Leenheren is voor mij
een feestje. Het is zo leuk om te zien waar zij mee bezig zijn. Vaak

is er een link met de bouw van het kasteel of ligging, soms ook niet.

Maar wat altijd bindt is de gedeelde verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van Slot Loevestein. Zodat toekomstige bezoekers van de plek
kunnen blijven genieten, al rijdend door het Munnikenland.

Weer nieuwe Vrienden

Hartelijk welkom aan alle nieuwe Leenheren namens de Stichting
Vrienden en Slot Lo0evestein. We kijken in vriendschap uit naar
een mooi samenzijn. De nieuwe Leenheren zijn:

Cortex Advocaten - Edwin van Dijk
Aankondiging!
J.C. van Kessel Groep - Adrie van Kessel

Knauf - Rob van Groningen
Mis het niet: zondag 3 juli 15.00 uur de LeenLensen Projectinrichters - Edwin van der Waal
heren Picknick/BBQ. Komt allen in vriendschap,
Ten Brinke Vastgoedontwikkeling - Tonny Gerritsen
ontdek het Munnikenland op de fiets of te voet
Anonieme Leenheer
en geniet aansluitend van een gezellige BBQ. KinVan Hoven & Oomen - Antonie van der Ven
deren zijn ook van harte welkom. Meld je snel
VBI Ontwikkeling - Eduard van der Meer
aan via info@slotloevestein.nl

De fotografie is van Marcel Köppen Fotografie, Hanneke Laroo, Ien Stijns.
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