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“Door historie verbonden - Door toekomst gedreven”
De zomer en dus de vakantietijd is aangebroken. Als

Bestuur van de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein
hebben we de afgelopen periode niet stil gezeten. Er zijn
een aantal belangrijke besluiten en acties ingezet om Slot
Loevestein, en iedereen die het kasteel een warm hart
toedraagt, met elkaar te verbinden.

Loevestein is Nederland en wij ...

Wij zijn
Loevestein.

Loevestein is Nederland en wij ...

Wij zijn
Loevestein.

Aanvraag Slot Loevestein Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020
In de BIS-aanvraag voor 2017-2020 van Slot Loevestein voor

het Ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur, heeft
het kasteel gekozen voor een radicale transformatie.

Slot Loevestein wil maximaal investeren in een nieuwe toekomst en neemt daarbij belanghebbenden
en de Vrienden mee. In het nieuwe plan worden gedurfde keuzes gemaakt om de inhoud,

de duurzame ontwikkeling en de samenhang van het museum te versterken. De Leenheren en
Leenvrouwen zijn door de toekomst gedreven en steunen het slot hierin.

Vrijheid en onderworpenheid, macht en onmacht, recht en onrecht, liefde en strijd. Zomaar een

paar woorden waarmee de geschiedenis van Slot Loevestein geschetst kan worden en de geschiedenis
van ons hele land. Het is een verhaal over de ontwikkeling van onderworpenheid en willekeur

tot onze huidige rechtsstaat en persoonlijke vrijheden. Een verhaal over de waarden die de kern

van ons moderne bestaan vormen. Waarden gebaseerd op het humanistisch denken van de 16e
en 17e eeuw. Hugo de Groot, humanist en een van de grootste rechtsdenkers ooit, was een

principieel man in de traditie van Erasmus. Hij stond voor een innerlijk Christendom, liefde,
vrijheid en verdraagzaamheid; hij stond voor tolerantie. Hoe ironisch is het feit dat

Hugo de Groot opgesloten zat in een slot dat ooit bedoeld was om vijanden buiten te houden?
Loevestein -

burcht van vrijheid en begrenzing - is het tijdloze symbool van een land waar

de westerse wortels van veel van onze vermeende universele waarden liggen. Een land dat het recht

van de sterkste inruilde voor vrijheid, rechtszekerheid en tolerantie. Een land waar je leven wilt.
Loevestein is Nederland en wij . . .

Wij zijn Loevestein.

Door historie verbonden - Door toekomst gedreven
www.slotloevestein.nl/vrienden

Escape Room op Slot Loevestein
Mede dankzij de Stichting Vrienden wordt een Escape Room op Slot

Loevestein gerealiseerd. Een betere locatie is haast niet denkbaar.

Op de plaats waar de meest spectaculaire gevangenisontsnapping uit de

Nederlandse geschiedenis plaatsvond. Een spannend, uitdagend en onvoorspelbaar ontsnappingsspel. De Escape Room is het eerste onderdeel van de nieuwe presentatie over Hugo de Groot.
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Twee bijzondere evenementen

renav

Kasteelwijnproeverij. Precieze datum in september of

oktober volgt nog. Tijdens deze bijzondere avond kunt u,

onder de vakkundige begeleiding van onze Leenheer John

Merks van Wijnkooperij Luuc van Boort, kennismaken met

bijzondere kasteelwijnen. Natuurlijk wordt er behalve aan

de wijn ook aan de “spijs” gedacht.

Ten tweede, op 11 november, vindt de exclusieve Leenheren-

avond 2017 plaats. Voor deze avond is het Bestuur in

samenwerking met de activiteitencommissie hard bezig om er

een bijzondere avond van te maken. De verdere invulling en
uitnodiging volgt. Noteer het alvast in uw agenda!

Arctic Challenge Tour 2017 Team Kei-Goed voor Slot Loevestein
Leenheer Atse Blei heeft samen met (zeil)vriend en navigator

Thomas Wilkes deelgenomen aan de 15e Arctic Challenge Tour 2017
van 14 januari tot 22 januari. Deze monstertocht vanuit starten finishplaats Zaltbommel richting de Noordkaap,

is in extreme winterse omstandigheden door het Team Kei-Goed
tot een goed einde gebracht. Het team heeft voor het goede
doel Slot Loevestein 5.500 euro (!) bij elkaar gereden.

Een fantastische prestatie en een prachtige bijdrage voor Slot Loevestein en de
Stichting Vrienden. Hartelijk dank!
Nieuwe Leenheren en Leenvrouwen

In de Raad van Advies van de Stichting Vrienden zitten de burgemeesters van Gorinchem,

Woudrichem en Zaltbommel. Er hebben zich twee wijzigingen voorgedaan. Burgemeester Albert
van den Bosch van Zaltbommel is opgevolgd door tijdelijk burgemeester Peter Rehwinkel.
Tijdelijk burgemeester Govert Veldhuijzen is opgevolgd door de nieuwe burgemeester Reinie
Melissant-Briene van Gorinchem.

Ondanks dat de wervingscommissie nog niet echt opgestart is,

kunnen we weer nieuwe Leenheren voor Slot Loevestein verwelkomen.

Heel veel dank voor jullie commitment. De nieuwe Leenheren zijn:
Gemeente Maasdriel - Henny van Kooten
Fraanje Groep - John Fraanje

G.A. van Dijk en Zoon Beheer BV - Piet van Dijk
J. Manhave Onderlangs BV - John Manhave

De fotografie is van Marcel Köppen Fotografie, Hanneke Laroo, Arctic Challenge, Epic Escape.
Concept, ontwerp, teksten en productie Stefan Bergman van Monto Media.
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