
  
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
Nu de corona-maatregelen achter ons liggen krijgt het dagelijkse leven zo langzamerhand weer haar 

normale invulling. Ook de Historische Kring Loenen start weer met haar activiteiten. Er staan momenteel 

een paar schitterende lezingen op het programma. Wij verzoeken de deelnemers respect te betrachten 

voor de mensen die graag nog enige afstand willen bewaren. 

Op 14 april ná de Algemene Leden Vergadering zal er een lezing zijn over kasteel Nederhorst in 

Nederhorst den Berg; op 19 mei volgt een lezing van James Kennedy (Hoogleraar Moderne Geschiedenis) 

over de opkomst en betekenis van verenigingen en op zondag 15 mei zal er een lezing zijn over de 

restauratie en verbouwing van het voormalige Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) tot het 

hotel Flora Batava in Breukelen. Al met al kunnen wij onze leden een mooie en interessante start geven 

van deze post-corona periode.  

Meer informatie over deze komende lezingen kunt u verderop lezen in deze nieuwsbrief. 

In verband met een aangepaste planning zal de eerstvolgende Nieuwsbrief 
 pas begin september verschijnen. 

 
 
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 14 APRIL 2022 
Het bestuur nodigt hiermee alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. 
* donderdag 14 april 2022   
* Cultureel centrum ’t Web, Spinnerie 15, Loenen aan de Vecht  
* 19.30 uur  
 

AGENDA 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 september 2021 en het jaarverslag 2021*  
4. Mededelingen van het bestuur 
5. Financieel verslag 2021* en de begroting 2022*; benoeming leden kascommissie 
6. Update beleidsplan  
7. Bestuurswijzigingen 

- Voorzitter: vacature 
- Bert IJpeij (penningmeester): aftredend, herkiesbaar 
- Peter Thiemann (PR): aftredend, niet herkiesbaar 

8. Korte presentatie beeldbank 
9. Rondvraag 
10. Sluiting (rond 20.15 uur) 

 
*De bedoelde stukken zijn ter plekke beschikbaar. Mocht u van tevoren de stukken willen inzien, dan 
kunnen deze vanaf 4 april worden opgevraagd via secretaris Desirée Gerritsen, e-mail: 
wdgerritsen@gmail.com  
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LEZING KASTEEL NEDERHORST 

In aansluiting op de ALV zal Ruth van der Puijl, projectleider van Stadsherstel Amsterdam, een lezing 

geven over de voortgang van het herbestemmingsplan van Stadsherstel Amsterdam en de Harmine 

Wolters Stichting om de woonfunctie terug te brengen in het kasteel.  

Het kasteel Nederhorst den Berg werd gesticht rond 1300 als een eenvoudige, omgrachte woontoren en 

zou tot in het begin van de zeventiende eeuw uitgebreid worden tot een onregelmatig complex. In ca. 

1630-35 herbouwde Gerard van Reede van Nederhorst het kasteel en voorzag het van vier zeshoekige 

hoektorens. In de achttiende eeuw kreeg het terrein zijn huidige opzet. In 1971 brandde het kasteel 

gedeeltelijk af, maar werd weer opgebouwd.  

De afgelopen jaren is het kasteel verhuurd geweest aan verschillende commerciële partijen.  

In het najaar zal de HKL samen met Stadsherstel een excursie organiseren naar het kasteel. 

Locatie: Cultureel centrum ’t Web, Spinnerie 15, Loenen aan de Vecht  
Aanvang lezing: 20:30 uur;   

Toegang is gratis voor leden en voor niet-leden bedraagt de entree € 3,50 incl. consumptie. Indien u ter 

plekke lid wordt, is de toegang gratis. 

 

VOORUITBLIK 

Donderdag 19 mei 2022 Lezing James Kennedy “Opkomst en betekenis van het verenigingsleven in 

Nederland” 

James Kennedy is hoogleraar Moderne geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn bekendste werk is 

Nieuw Babylon in aanbouw, Nederland in de jaren zestig, uit 1995.  

In 2021 schreef hij het essay bij de maand van de geschiedenis: Aan het werk. Zij die hem kennen uit zijn 

columns in het dagblad Trouw, weten dat hij de kunst verstaat om ingewikkelde kwesties helder en 

duidelijk uit te leggen.  

Op 28 april 2022 komt hij voor de HKL een lezing geven over de opkomst en betekenis van het 

verenigingsleven in Nederland – toegespitst op het fenomeen van de Historische Kringen.    

Deze interessante lezing zal plaatvinden in het “Dorpshuis Vreeland”, Fetha 16, 3633 CT Vreeland. 

De aanvang is om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.  

Graag tijdig aanwezig zijn i.v.m. het invullen van de presentielijst waarna een gratis kopje koffie voor u 

klaar staat. 

Toegang voor leden gratis; voor niet-leden € 5,-  

De consumptie in de pauze is voor eigen rekening. 

Aanmelding via de website: www.hkloenen.nl en door het entreegeld over te maken op:  

NL53 RABO 0310 654 017 o.v.v. lezing Kennedy of telefonisch bij G. Hooft van Huysduynen 06-54207470. 

 

Zondag 15 mei 2022 Lezing over de restauratie en verbouwing van het voormalige Nederlands Instituut 

voor Ecologie (NIOO-KNAW) tot het hotel Flora Batava in Nieuwersluis. 
Hotel Flora Batava heeft in 2021 de Bronzen Troffel gewonnen. Deze Bronzen troffel wordt traditioneel 

uitgereikt aan het einde van de Open Monumentendag in Stichtse Vecht.  

In de Vechtkroniek nr. 56, uitgegeven november 2021, staat een uitgebreid artikel over de geschiedenis 

van Agnes Block en haar Vijverhof. 

Hotel Flora Batava ligt op Buitenplaats de Vijverhof. In 1670 kocht Agnes Block een hoeve op 14,5 hectare 

grond en stichtte de buitenplaats de Vijverhof. Agnes liet bij de buitenplaats een oranjerie, boomgaarden, 

sier- en moestuinen, lanen en verschillende vijvers aanleggen. 
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De buitenplaats was in verval geraakt na een lange periode als onderzoeksinstituut van de Koninklijke 

Nederlandse Academie van Wetenschappen dienst te hebben gedaan. In 2019 is er gestart met de 

restauratie van de buitenplaats en de wijziging van de buitenplaats in een hotelfunctie. Met steun van de 

Stichting Erfgoed Parels is het rijksmonument in ere hersteld. Het hele pand is van schoorsteen tot kelder 

onder handen genomen. Ornamenten zijn hersteld, daken zijn gerestaureerd, verflagen zijn verwijderd en 

weer opnieuw aangebracht, alle elektra en installaties zijn verwijderd en vervangen en een nieuwe serre 

is toegevoegd. 

De lezing over de restauratie wordt gegeven door mevrouw Inge van de Ven, eigenaar van Hotel Flora 

Batava.  

U kunt voor deze lezing reserveren via de website: www.hkloenen.nl. Toegang is gratis voor leden. 

Toegang voor niet leden € 3,50. Maximaal 40 personen.  

Locatie: Hotel Flora Batava, zaal Merian, Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis. Zaal open om 14.30 uur, start 

lezing 15:00 uur met aansluitend een wandeling door de tuin. Er is gelegenheid om een drankje te 

consumeren. 

 

HISTORISCH BEELDMATERIAAL 

Beeldbank HK Loenen staat online 

Het is zover! Met een druk op de ‘enter’ knop van de computer opende Willem Mooij officieel de nieuwe 

Beeldbank van de H.K. Loenen. Hierop is ook een deel van de grote collectie historische prentbriefkaarten 

te vinden van deze Loenen-expert bij uitstek. Op de Beeldbank kan iedereen rondneuzen, genieten van 

mooie beelden en op zoek gaan naar personen, gebeurtenissen, straten of adressen. De leden van de 

werkgroep Historisch Beeldmateriaal zijn al jarenlang bezig met het inscannen van foto’s uit particuliere 

archieven. Maarten Bootsma en Matthijs Geuze vonden na een lange speurtocht een geschikte 

Beeldbank, en zij zijn nu, samen met Juliette Jonker en Micha Cluysenaer, bezig met het beschrijven van 

de duizenden foto’s. De eerste honderd zijn nu te zien op de beeldbank, en er zullen regelmatig nieuwe 

bijkomen. Geniet van mooie historische beelden van de vijf kernen van ons werkgebied, Vechtgezichten, 

buitenplaatsen, groepjes kinderen op straat, station Nieuwersluis, schepen op het Merwedekanaal, maar 

ook beelden uit een recenter verleden passeren de revue. Met de zoekfunctie kunt u zoeken op 

bijvoorbeeld uw eigen dorp of straat.  

Weet u informatie over een foto die er niet bij staat? U kunt commentaar geven. En wilt u zelf meedoen 

met het beschrijven van de foto’s (dat kan gewoon achter uw eigen computer), meld het aan 

beeldbank@hkloenen.nl. Kijk voor de beeldbank op de website: www.hkloenen.nl en klik op het kopje 

‘Beeldbank’. Veel kijkplezier!  

 

De Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team komen 

versterken. 
De activiteitengroep van de Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 

interesse en affiniteit hebben in de historie van onze mooie omgeving. 

Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij actief willen meedenken en meewerken aan de 

totstandkoming van activiteiten voor de leden van de Historische Kring Loenen.  

Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over onderwerpen uit ons 

aandachtsgebied. Ook het organiseren en/of voorbereiden van een excursie naar locaties of gebouwen, 

behoort tot het aandachtsgebied van de activiteitengroep. Daarnaast kan het bemensen van onze stand 

tijdens manifestatie(s) zoals Jaarmarkten, historische festivals of Open Monumentendag (OMD) tot de 

activiteiten behoren. Voor meer informatie rond het werk als vrijwilliger bij de activiteitengroep, kan 
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contact worden opgenomen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL (tel. 06-

54207470 ). 

 

AGENDA 

Donderdag 14 april 2022, Cultureel centrum ’t Web, Spinnerie 15, Loenen aan de Vecht 
Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur. Na afloop van de ALV zal rond 20.30 uur de lezing van Ruth 

van der Puijl. 

 

Zondag 15 mei 2022, Lezing over de restauratie en verbouwing van het 

voormalige Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) tot het hotel Flora Batava in 

Nieuwersluis.  Locatie: Hotel Flora Batava, zaal Merian, Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis. 

 

Donderdag 19 mei 2022, Lezing James Kennedy “Opkomst en betekenis van het 

verenigingsleven in Nederland” in het “Dorpshuis Vreeland”, Fetha 16, 3633 CT Vreeland. 
De aanvang is om 20.00 uur, zaal is open om 19.30 uur.   

 

Zaterdag 11 juni 2022, Fietstocht Loenderveen onder leiding van Sander Griffioen.  
Start om 14:00 uur.  

 

Zaterdag en zondag 10 en 11 september Open Monumenten Dag  

met als thema “Duurzaamheid”.   


