且与丧九且D
丵乍

• S
丠

12

2016

两乃两 乂 丠 丵乓

中

丽

van het Slot Loevestein

乜

november

Stichting
Vrienden

乒

L 两丼

九且•
丠久

Nieuwsbrief juni 2016

“Door historie verbonden - Door toekomst gedreven”
Het jaar 2016 is alweer halverwege. De welverdiende

vakanties komen er aan. Nog even en we mogen in november
samen gaan genieten van een prachtige Leenherenavond.

Er is hard gewerkt aan het verder verstevigen van de

relatie tussen de Stichting Vrienden en het Slot Loevestein.

Het beleidsplan van de Vrienden is in grote lijnen afgestemd op het beleidsplan van Slot

Loevestein om zo voor de komende jaren op een goede en dienstbare wijze de kracht van het
kasteel verder te kunnen ondersteunen. In een interview met

directeur Ien Stijns licht zij dit onder andere toe. In deze nieuwsbrief verwelkomen we natuurlijk ook weer met veel plezier nieuwe

leenheren. Geweldig om te zien met hoeveel enthousiasme men zich

langdurig wil verbinden aan Slot Loevestein. Maar wat is het om
Leenheer te zijn? Bert Jan Koekoek van Wienerberger is Leenheer
van het eerste uur. Hij en u allen hebben
een bijzondere band met elkaar én met
Slot Loevestein!

In gesprek met directeur Slot ~Loevestein:
Ien Stijns - “Samen deel uitmaken van een
		

geschiedenis die een toekomst heeft”.

‘Ik ben trouw aan deze bijzondere plek en al bijna twintig jaar behept met het Loevestein

virus.’ Zo omschrijft Ien haar directeurschap. Daarbij gaat het vooral om het bewaken van
de balans tussen het zakelijk runnen van een museum en recht doen aan historisch en
inhoudelijk erfgoed. Dat vraagt ook om de hulp van “Vrienden”, die helpen onze doelstellingen

mede mogelijk te maken. Dat was de reden waarom we in 2003 met het initiatief gekomen zijn
van het duurzaam verbinden van Leenvrouwen en Leenheren aan Slot Loevestein. Zij zijn

onze ambassadeurs en maken het mede mogelijk om Slot Loevestein inhoudelijk verder te ontwikkelen. De Vrienden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de Middeleeuwen-presentatie
in 2000, de Erfenis van Hugo de Groot in 2004 en 1001 Bommen en Granaten in 2014. Dit is

maar een beperkte weerspiegeling van het commitment van onze Vrienden en de steun in zowel
financiële als inhoudelijke zin.

In 2021 is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot uit Slot Loevestein ontsnapte. In 2019

hebben we het Arminius jaar en in 2018 staat de Geuzenleider Herman de Ruyter centraal.
Daarnaast willen we het bijzondere gebied Munnikenland waarin het slot staat meer op de
kaart zetten. Natuurlijk hebben we de ambitie om Slot Loevestein een plaats van blijvende

herinnering te laten zijn en willen we mensen boeien en binden. Mochten we de komende

vier jaar alle plannen willen realiseren, dan is er tussen de 2 en 3 miljoen Euro nodig. De
update van de presentatie van de Erfenis van Hugo de Groot bedraagt al ongeveer 1 tot 1,5

miljoen Euro. Om deze fondsen te werven, ondersteunt de Stichting Vrienden ons financieel in

het maken van een “bidboek”, dat onze plannen visualiseert. Dat is echt nodig om fondsen aan
je te binden.

Slot Loevestein heeft mij inhoudelijk verrijkt met warmte en passie en ik

hoop van ganse harte dat we samen met de Leenvrouwen en Leenheren dit voor

iedereen die op Slot Loevestein komt, mogelijk kunnen blijven maken!

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

Wij stellen voor:
Een Leenheer van het eerste uur ‘Wienerberger’ - algemeen directeur Bert Jan Koekoek
Bert Jan, wie of wat is Wienerberger?

Wienerberger is een in Oostenrijk gevestigd bedrijf dat in 1819 is opgericht.
In 1996 kocht de groep een 10-tal fabrieken in Nederland. Na diverse

overnames en reorganisatie van marktvolumes bestaat het Nederlandse bedrijf
vandaag uit 16 fabrieken die gevelbakstenen, dakpannen en straatbakstenen maken, die onder de respectievelijke de merknamen Terca, Koramic en
Wienerberger verkocht worden. ‘De kracht van keramiek, de wereld van
Wienerberger’ is vanuit de positie van marktleider onze claim.
Waarom is Wienerberger al sinds 2003 Leenheer?

Leenheer zijn we om diverse redenen. Allereerst

willen wij bijdragen om belangrijk historisch erfgoed in
stand te houden. Het is belangrijk om aan

volgende generaties door te geven hoe het huidige Nederland is ontstaan.
Het verhaal over Loevestein – verdedigingswerk, staatsgevangenis en

onderdeel van de Hollandse Waterlinie – moet verteld worden. Verder is

Loevestein voor ons een plaats waar wij bijeenkomsten plannen met klanten en
medewerkers. Iedereen is altijd onder de indruk en de sfeer is eigenlijk altijd
ongedwongen. Een prachtige omgeving om zaken te doen. Natuurlijk is

Loevestein daarnaast natuurlijk ook nog een geweldig baksteen monument!
Hoe belangrijk zijn de uiterwaarden bij Loevestein voor Wienerberger?

Met name dan voor de kleiwinning. Een groot deel is nu ontgraven en overgedragen aan Staatsbosbeheer voor natuurontwikkeling. In de direct aansluitende Gandelwaard (aan de kant van

Woudrichem) zijn we een aantal jaren geleden een nieuwe winning opgestart waar we nog vele
jaren uit zullen tichelen (klei afgraven).

Bert Jan Koekoek: “Slot Loevestein ligt mij na aan het hart.”
Weer nieuwe Vrienden

De afgelopen maanden hebben zich weer nieuwe Leenheren aan Slot Loevestein

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

Quasar - Arjens van Gammeren

Wienerberger - Bert Jan Koekoek (2e Leenheerschap)

Hitachi Data Systems - Frans van Rijn

Veris Bouwmaterialen Groep - Andries Baks

Alpha Group of Companies - Remco de Munck

Aankondiging!

Mis het niet: zondag 3 juli 15.00 uur de Leenheren Picknick/BBQ. Komt allen in vriend-

schap, ontdek het Munnikenland op de fiets of te voet en geniet aansluitend van een gezellige
BBQ. Kinderen zijn ook van harte welkom. Meld je snel aan via info@slotloevestein.nl

De fotografie is van Marcel Köppen Fotografie, Hanneke Laroo, Ien Stijns
Concept, ontwerp, teksten en productie Stefan Bergman Monto Media
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