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Jaarverslag 2019 Stichting Het Witte Kasteel 
 
 
Inleiding 
 
Het Witte Kasteel is een Rijksmonument met een landgoedstatus en is  
onderdeel deel van een historische Buitenplaats, die in 2013 in eigendom  
is overgedragen door familie De Pundert aan de Stichting Het Witte Kasteel.  
 

 Doelstelling van de Stichting Het Witte Kasteel 

- Het restaureren en onderhouden van Het Witte Kasteel te Loon op Zand. 

- Het versterken van de kwaliteit en belevingswaarde van het dorpsbeeld.  

- Het dienen van cultureel, sociaal en maatschappelijk belang. 

- Het aantrekken van toerisme. 

 

De Stichting Het Witte Kasteel heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling). 

De baten van de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel staan geheel ten dienste van 

het in stand houden van het cultureel erfgoed.  

 

Bestuur  

Voorzitter: Francine Broos  

Secretaris/penningmeester: Wim Luijendijk     

Algemeen bestuurslid: Edzard Gelderman   

 

Beloningsbeleid bestuur 

Het bestuur zet haar capaciteiten pro deo in en de bestuursleden ontvangen dus geen 

financiële vergoeding of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte 

onkosten als bestuurslid. 

                                                                       

Accountantsbureau  

Accountantskantoor Van Boekel accountants en adviseurs 

 

De doelstelling van Stichting Het Witte Kasteel wordt ondersteund door: 

- Subsidies 

- Sponsoren 

- Vrienden van Het Witte Kasteel  

- Vrijwilligers 

- Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel 

 

Ontvangen subsidies 2019  

- Gemeente Loon op Zand, instandhoudingssubsidie € 40.000,-    

 

Rabobankactie “Spek de clubkas 2019” 

- Ontvangen € 606,29 

 

Aanvragen subsidies voor 2020 

- Gemeente Loon op Zand, instandhoudingssubsidie € 30.000,-  
- Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, onderhoudssubsidie (SIM-regeling) € 7.678,- 
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Vrijwilligers 

De Stichting wordt door + 60 enthousiaste vrijwilligers ondersteund.  

De vrijwilligers zijn ingedeeld in groepen, zoals: 

- loodgietersgroep 

- tuingroep                           

- technische groep 

- schildersgroep  

- ondersteuningsgroep voor culturele activiteiten 

- ondersteuningsgroep voor het schrijven en maken van de nieuwsbrieven van het 

kasteel. 

Iedere groep heeft een vakkundige begeleider, die aangestuurd wordt door coördinator Piet 

Broos.  

De vrijwilligerscommissie bestaat uit 6 leden, met als voorzitter Doret Bax. 

Voor de vrijwilligers worden ter waardering voor al hun activiteiten regelmatig activiteiten 

georganiseerd. Zij ontvangen ook uitnodigingen voor alle openingen van tentoonstellingen 

en overige activiteiten op Het Witte Kasteel. 

 

Werkzaamheden verricht door de vrijwilligers in 2019 

Algehele reparatiewerkzaamheden en onderhoud van de gebouwen en het algeheel 

onderhoud van de lanen, tuinen en grachten rond het kasteel. 

 

De lanen  

De lanen worden regelmatig provisorisch door de vrijwilligers hersteld. Dat is nodig 

vanwege de vele kuilen die regelmatig in het wegdek van het verharde pad ontstaan. 

Het is zwaar werk voor de vrijwilligers en het bestuur streeft naar een definitieve oplossing 

om te laan te kunnen verharden.       

 

Lantaarnpaal 

Er is een extra lantaarnpaal geplaatst door de vrijwilligers bij de ingang van de laan  

(de paal is aangeschaft door de stichting, de kop is gesponsord door Lightronics uit 

Waalwijk). 

 

Grondspots  

Er zijn twee grondspots geplaatst door de vrijwilligers onder de vlaggen bij de entree. 

 

Theehuis is getransformeerd naar vakantiehuis  

Graafwerkzaamheden t.b.v. de riolering voor Het Theehuis hebben plaats gevonden onder 

toezicht van Bas Aarts, historicus, in overleg met Stefan Molenaar, archeologisch adviseur 

van de gemeente Loon op Zand. Diverse andere werkzaamheden ter ondersteuning van de 

aannemer zijn door vrijwilligers van Het Witte Kasteel verricht: de schilderwerken binnen en 

het monteren van de houten vloer. 

 

Ondersteuning culturele evenementen 

De vrijwilligers ondersteunen de culturele evenementen door middel van het houden van 

toezicht, ontvangen van de gasten et cetera.  

 

Rondleidingen 

Het Witte Kasteel beschikt over 13 gidsen. Historische rondleidingen zijn zeer in trek. In 

2019 zijn vaak ook de tuinen bij de rondleidingen betrokken. De rondleidingen zijn op 

afspraak te reserveren; zie www.hetwittekasteel.nl. 

 

http://www.hetwittekasteel.nl/
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Note  

Om de rondleidingen interessanter te maken, zou het blootleggen van de funderingen van 

het oude kasteel een mooie aanvulling zijn. Er is echter nog geen mogelijkheid gevonden 

om dat te kunnen realiseren.     

             

Sponsoren  

Het project wordt door sponsoring, of gedeeltelijke sponsoring in de vorm van extra 

kortingen, ondersteund. Dit betreft specifieke projecten. De namen van de sponsoren staan 

vermeld op de website; www.hetwittekasteel.nl. 

 

Opmerkelijke sponsoren in 2019: 

- Van Ditvoorts Slaapwinkel, Tilburg   

- Revystone, Kaatsheuvel 

- XIO, Antwerpen    

- Drukkerij Habé, Tilburg. 

 

Particuliere giften 

Het project wordt door spontane financiële giften en giften in natura door particulieren 

ondersteund. 

 

De Vrienden van Het Witte Kasteel 

De Vrienden van Het Witte Kasteel ondersteunen de doelstelling van Stichting Het Witte 

Kasteel financieel. Zij worden op de hoogte gehouden van de activiteiten op het kasteel en 

eenmaal per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst, zoals: 

-Op 27 oktober 2019 voor een bijzonder ‘event’, georganiseerd door Het Witte Kasteel, 

modehuis IXO  uit Antwerpen en Francine Broos Interieurarchitecten, in samenwerking met 

de dansopleiding van Fontys Hogeschool in Tilburg 

-Op 22 december een kerstontmoeting, met presentatie van de publicatie van een bundel 

verhalen over vroegere bewoners van het kasteel. 

 

Bijzondere aanvullende activiteiten van de Vrienden van Het Witte Kasteel 

Georganiseerd door Peter Haans en Piet Broos: 

Carnaval 

- 5 maart (met gratis toegangskaarten om het controleerbaar te kunnen houden) 

-  Sponsordiners 

- 28 juni, asperge diner  

- 5 september, pizza a’more  

- 18 december, Kerstdiner. 

 

Maatschappelijke en sociale bijdrage van Stichting Het Witte Kasteel 

- Cliënten van Prisma komen onder begeleiding wekelijks helpen in de tuinen. 

- Openstelling van Het Witte Kasteel en tuinen bij bijzondere openbare 

gelegenheden, zoals de viering van Koningsdag, de open monumentendag, de 

ontvangst van Sinterklaas en de Kerstklokkenloop. 

- Het kasteel is ook dit jaar ter beschikking gesteld voor het opnemen van het 

Sinterklaasjournaal van het organiserend comité. 

- Benutting van het kasteel en de tuinen voor velerlei activiteiten, zoals het houden 

van exposities, concerten, yoga in de tuin, kruidenwandelingen en open tuindagen. 

http://www.hetwittekasteel.nl/
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- Medewerking aan activiteiten van de Stichting ‘Make -a- Wish’, die ernstig zieke 

kinderen een bijzondere dag wil bezorgen. Het Witte Kasteel heeft het kasteel in dat 

verband beschikbaar gesteld voor ‘het sprookje van Pukk’ en tegen gereduceerd 

tarief voor de toertocht die de Lionsclub Loon op Zand-Udenhout voor dit doel 

organiseerde. 

- Voor de vrijwilligers is Het Witte Kasteel een hele mooie ontmoetingsplaats.  

 

Met hierboven genoemde activiteiten wordt Het Witte Kasteel door de inwoners van de 

gemeente Loon op Zand veelvuldig benut en omarmd. 

 

Bijdrage aan het toeristisch, recreatieve profiel van de Gemeente Loon op Zand  

Het Witte Kasteel levert een aansprekende bijdrage aan het toeristisch, recreatieve profiel 

van de gemeente: 

- door de restauratie en het onderhoud staat het kasteel weer te stralen; 

- de vakantiehuizen Het Neerhuis en Het Theehuis hebben aantrekkingskracht op 

gasten uit de hele wereld;   

- de georganiseerde activiteiten trekken  bezoekers uit het hele land; 

- Het Witte Kasteel is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het 

Landschapspark Pauwels en wil dat graag verder ontwikkelen. 

 

Totaaloverzicht van culturele en sociale en maatschappelijke activiteiten van 

Het Witte Kasteel in 2019 

 

Pauwels wandelingen 2019      

De Pauwels wandelingen worden op de 1e zondag van de maand georganiseerd door  

Carel Govaarts en Piet Broos. Carel Govaarts vertelt bezielend tijdens de wandelingen  

over de historie en de natuur. Het zijn inspirerende, interessante wandelingen.  

De wandelingen zijn gratis en de wandelaars genieten vaak voor de wandeling begint  

van een kopje koffie in café Het Koetshuis en na de wandeling van een heerlijke lunch.  

 

Wandelingen gemaakt in 2019   

6    januari   Huis ter Heide 
3    februari  Bos en Duin   
10  maart  Noorderbos  
7    april   De Brand 
5    mei   Huis ter Heide  
2    juni   Zandlei, Zandkantse Lei 
1    september  Het Loonse Land   
6    oktober   Kraanven, BernseHoef en Duikse Hoef 
3    november  Gebied rond ijsbaan in Kaatsheuvel 
10  december  Land van Kleef, Kerkakker, Hoffmannekes, Suikerberg 
 
Overige activiteiten georganiseerd op Het Witte kasteel 
 
6    januari  Nieuwjaarsbijeenkomst    
26  januari  Openstelling tijdens Top Trouwlocatieroute  
27  januari  Winterwandeling “ Lekker Loons”  
17  februari  Concert D-licious Vocals 
5    maart  Carnaval (georganiseerd door Vrienden van Het Witte Kasteel)  
24  maart  Stinzendag, rondleiding 
7    april  Stinzendag, rondleiding      
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14  april  Open dag Top Trouwlocatie 
21  april  Paasbruch  
27  april  Koningsdag op Het Witte Kasteel 
27  april  Ontvangst Willem ll van Horn op het kasteel, in kader van viering 750- 
                                   jarig bestaan Heerlijkheid/gemeente Loon op Zand 
19  mei  Kunstmarkt KLOZ (Kunstcommissie Loon op Zand) 
1    juni  Koningsschieten Gilde Sint Ambrosius  
23  juni  Yoga in de tuin 
28, 29 en 30 juni Kasteel- en kasteelweidedagen, georganiseerd door de Stichting 750- 
                                   jaar Heerlijkheid/gemeente Loon op Zand                                  
28 juni                        Rondleidingen basisschoolkinderen 
28  juni  Sponsordiner, georganiseerd door de Vrienden van Het Witte Kasteel   
29  juni  Klapstoelenconcert Harmonie Sofia’s Vereeniging 
30  juni  Openluchtmis in de tuin van kasteel en vertrek van Pauwels van    
                                   Haastrecht vanaf kasteelterrein, ter afsluiting van de kasteel- en  
                                   kasteelweidedagen 
1    juli    Stichting Make- a Wish: ontvangst van Pukk t.b.v. een feestelijke dag  
                                   ter verlichting van haar ernstige ziekteperiode                                    
7    juli   Open Tuindagen Midden-Brabant, “Natuurlijk leven en genieten”, 
                                   met Muzemento, koor op de binnenplaats 
18 augustus  Open Tuindagen Midden-Brabant 
8   september  GoodLife Fair “Loon op Zand Natuurlijk”, georganiseerd door de  
                                   Gebiedscommissie Centrum Loon op Zand i.s.m. Witte Kasteel 
8   september  Viering van het 235-jarig jubileum van Gilde St. Ambrosius en 35-jarig 
                                   jubileum van drs. Jan van Riel als Hoofdman van het Gilde,  
                                   alsmede onthulling van door Nanouk Weijnen geschilderde  
                                   portretten van alle Gilde-hoofdmannen vanaf 1784, t.b.v. permanente 
                                   expositie in het kasteel 
15  september  Open Monumentendag 
15  september  Opening tentoonstelling Marie-Jose van Riel-Dekkers (keramiek) en  
                                   Nanouk Weijnen (schilderijen)                               
22  september  Open dag Top Trouwlocatie 
29  september  Tentoonstelling Marie-Jose van Riel Dekkers en Nanouk Weijnen 
5    oktober  Rally van Lionsclub Loon op Zand-Udenhout t.b.v. ‘Make a Wish’ 
6    oktober                 Tentoonstelling Marie-Jose van Riel- Dekkers en Nanouk Weijnen 
20  oktober  Concert “Tango y Canciones”” 
27  oktober                  ‘Event ISSEY MIYAKE’, georganiseerd door Het Witte Kasteel,        
                                   modehuis XSO uit Antwerpen en Francine Broos Interieurarchitecten:  

                       een mooie synergie van cultuur, dans, mode,  kunst, muziek en  

                       architectuur met een speciale culinaire ondersteuning. Een dansend  

                       ensemble (studenten van Fontys-dansacademie te Tilburg) toonde de  

                       wintercollectie van de Japanse modeontwerper Issey Miyake,  

                       ondersteund door live muziek van de Loonse gitarist Frank Lamm 

                       en gelijktijdige expositie van het werk van Tanya Long uit New York                                                                   

27  oktober  Bijeenkomst Vrienden van het Witte Kasteel vanwege ‘Event Issey  
                                   Miyake’                                                                  
31  oktober  EHBO-workshop voor medewerkers en vrijwilligers van kasteel 
3    november  Tentoonstelling Tanya Long  
10  november  Tentoonstelling Tanya Long 
17  november  Ontvangst en intocht Sint Nicolaas 
17  november  Tentoonstelling Tanya Long 
 
21  november  Vrijwilligers-bedank-bijeenkomst: Mexicaans diner, bereid door  
                                   vrijwilligers                                                                       
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24  november  Open dag als Top Trouwlocatie 
28  november  Beeldvormende raadsvergadering van gemeenteraad gemeente Loon  
                                   op Zand op het kasteel, waarbij een presentatie over de ontwikkeling   
                                   van Het Witte Kasteel één van de twee onderwerpen was 
1    december             Tentoonstelling Tanya Long 
8    december  Tentoonstelling Tanya Long 
8    december  Concert “Tango y Canciones” 
15  december  Kerstklokkenloop 
22  december             Uitgave “Dorpsverhalen over Het Witte Kasteel en haar laatste 

                       adellijke bewoners”,  een project van vrijwilligers van Het Witte  

                       Kasteel. Eindredactie en coördinatie Saar van der Linden. Interviews  

                       Els Coolegem-Jacobs, Ton Kalkers en Jos Olthuis met inwoners die  

                       vertelden uit eigen herinnering over de bewoners van het kasteel in  

                       de periode 1924-1984.   

22 december  Kerstontmoeting, ontvangst vrijwilligers en de Vrienden op het  
Kasteel, uitreiking van het boekje ‘Dorpsverhalen over Het Witte                  
Kasteel en haar laatste adellijke bewoners’, daarna kerstsfeer op de 
binnenplaats en openstelling voor de dorpsbewoners   

     
Openstelling van het Landgoed 

Voor de inwoners van de Gemeente Loon op Zand en voor toeristen staan de poorten van 

het landgoed alle zondagen open. Men kan de tuinen bezoeken en gebruik maken van café 

Het Koetshuis. Gezien het beperkt aantal vaste personeelsleden en het feit dat de 

instandhouding afhankelijk is van bruiloften en partijen, is het vooralsnog niet mogelijk om 

de poorten meer dagen in de week voor het publiek te openen. Er kan wel een afspraak 

gemaakt worden voor een rondleiding.  

 

De dorpsbewoners en anderen mogen wel dagelijks gebruik maken van de doorgangslaan 

Kasteellaan/Ecliptica.    

    

Bruikleen 

Schilderijen in bruikleen:  

- Gemeente Loon op Zand. 

- Heemkundekring Loon op ’t Sandt. 

- Miriam Slaats. 

- Schilderij van de familie Verheijen. 

 

Bijzondere nieuwe aanwinsten 

      -    Inrichting van Het Theehuis op het kasteelterrein als vakantieverblijf.  

 

 

 

Loon op Zand, april 2020 

 

Francine Broos 

Wim Luijendijk 

Edzard Gelderman. 
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Jaarverslag 2019 Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel  

 
Inleiding 

 

Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is in het leven geroepen om de doelstelling van 

Stichting Het Witte Kasteel, ‘het behoud van het cultureel erfgoed’, te kunnen behalen. 

Alle financiële positieve resultaten van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel zijn bestemd 

voor de vaste lasten en het onderhoud van het landgoed. 

 

De Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verzorgt daartoe commerciële activiteiten op het 

landgoed, met name de verhuur van het kasteel als locatie voor huwelijken, condoleances, 

viering verjaardagen en jubilea, bedrijfsbijeenkomsten en rondleidingen, de verhuur van de 

twee vakantieverblijven Het Neerhuis en het Theehuis en de exploitatie van Het Koetshuis 

als ‘zondagscafé’. 

 

Bestuur  

Voorzitter: Francine Broos  

Secretaris/penningmeester: Wim Luijendijk  

Algemeen bestuurslid: Edzard Gelderman   

 

Beloningsbeleid bestuur 

Ook voor deze stichting geldt dat het bestuur haar capaciteiten pro deo inzet; de 

bestuursleden ontvangen dus geen financiële vergoeding of andere beloning voor de 

verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten als bestuurslid. 

 

Personeel Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel 

1 personeelslid 32 uur per week – per 1 april 2014 

1 personeelslid 32 uur per week – per 1 maart 2015 

1 personeelslid 32 uur per week – per 1 december 2017 

Overige benodigde personeelsleden via payroll- en uitzendbureaus. 

Eén van de personeelsleden heeft een groot gedeelte van 2019 niet kunnen werken 

vanwege arbeidsongeschiktheid. 

 

Beloningsbeleid personeel 

Salaris volgens Horeca CAO. 

 

Activiteiten Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel 

- Bruiloften/huwelijksvoltrekkingen 

- Condoleances 

- Vergaderingen 

- Personeelsfeesten 

- Concerten 

- Viering verjaardagen en jubilea  

- Verhuur voor fotoshoots 

- Verhuur vakantiehuizen  

- Ondersteuning culturele activiteiten 
 

Vakantiewoning Het Neerhuis 
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In Het Neerhuis hebben al veel nationale en internationale gasten gelogeerd, zoals uit New-

York, London, IJsland, Finland, Australië en China. 

Uit de referenties blijkt dat de gasten zeer enthousiast zijn over de locatie en de 

gastvrijheid. De gasten van Booking.com waardeerden de vakantiewoning in 2019 met 9.8   

De contacten met de enthousiaste vrijwilligers die op het Landgoed aan het werk zijn, 

ervaren de gasten als een grote meerwaarde.  

 

Vakantiewonig Het Theehuis 

Het Theehuis is in 2019 getransformeerd naar vakantiehuis. 

Op 25 september heeft een bruidspaar uit Amsterdam als eerste gasten gebruik gemaakt 

van Het Theehuis.     

Helaas hebben we Het Theehuis pas na het hoogseizoen in kunnen zetten. 

De eerste reacties van de gasten zijn zeer positief. 

 

Toekomstvisie 
Stichting Exploitatie heeft nog vele mogelijkheden om de doelstelling te behalen.  

Het uitbreiden van de naamsbekendheid heeft nog steeds grote prioriteit.  

Om de adviezen van “Van Osch communicatie en advies” verder uit te kunnen laten werken 

en uit te kunnen voeren, is er meer financiële ondersteuning nodig (de eerste 

werkzaamheden zijn in 2017, 2018 en 2019 door een particulier gesponsord). 

 

Om de kunnen concurreren met gelijkwaardige locaties is er grote behoefte aan nieuwe 

(professionele) brochures, nieuw drukwerk en mogelijkheden tot adverteren.  

 

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden die de economische basis structureel kunnen 

versterken zoals: 

- Meer comfortabele terrasstoelen.   

- Een kleine speeltuin zodat kleine kinderen veilig kunnen spelen. 

- Een gedeelte van de bovenverdieping van Het Wagenhuis transformeren naar  

vakantielocatie.  

- De entree aan de Kasteellaan aantrekkelijk maken, de bezoekers rijden nu vaak 

aan de ingang voorbij, met als gevolg onnodige verkeersbewegingen in het dorp. 

- Het verharden van de toegangslaan. 

- De inrichting van het kasteel versterken, nog aantrekkelijker maken. 

- De keukens in Het Koetshuis en Het Witte Kasteel professionaliseren.  

- Een goede bewegwijzering naar Het Witte Kasteel realiseren.  

Voor het realiseren van bovenstaande doelen zullen er door het bestuur financiële 

middelen moeten worden gevonden. 

 

Het bestuur is iedereen die tot heden een bijdrage heeft geleverd aan het behoud van Het 

Witte Kasteel, zeer erkentelijk: De vele gasten, de gemeente Loon op Zand, de vrijwilligers, 

het personeel van de Stichting Exploitatie, Vrienden en sponsoren en alle anderen die op 

wat voor manier een warm hart hebben voor Het Witte Kasteel.  

 

 

Loon op Zand, april 2020  

          

Francine Broos                        Wim Luijendijk 

Edzard Gelderman. 

                                

 


