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Dag lieve mensen! 
Dit jaar is het zover: een Loo-reünie! Een 
extra bijzondere en feestelijke editie 
omdat het 100 jaar geleden is dat de 
eerste Loo-reünie georganiseerd is. Die 
vond plaats op 23-24 mei 1922 in Kleef, 
dit jaar zijn jullie allemaal uitgenodigd 
voor 25 juni 2022 op Sloss Wissen. In 
2011 was dit ook de locatie van de Loo-
reünie en daar hebben we héle fijne 
herinneringen aan!  
 
Met dat de reünie eens in de 5 jaar 
plaatsvindt, zijn wij ook weer 5 of 10 jaar 
ouder ten opzichte van de laatste keer dat 

Van de voorzitter van de reünie commissie  
we elkaar gezien hebben. (Gelukkig 
komen we in kleinere groepjes wel vaker 
bij elkaar.) We worden niet alleen ouder 
en zullen jammer genoeg sommigen van 
de oudste garde moeten missen. We 
mogen ook een nieuwe generatie 
verwelkomen! Bij de organisatie van deze 
reünie houden we dan ook rekening met 
de aller jongsten in ons midden, zodat die 
met een gerust hart mee kunnen komen. 
Net als de vorige reünies bieden we een 
volledig programma aan met verschillende 
soorten activiteiten naast een uitstekende 
catering. En Sloss Wissen heeft haar 
hotelfunctie uitgebreid, dus naast leuke 
cottages, zijn er ook hotelkamers te 
huren. Wie zal ik de volgende dag bij het 
ontbijt tegen komen?  
 
In deze speciale Loo-kroniek krijgen jullie 
op de volgende pagina’s een terugblik op 
vorige reünies en we blikken vooruit naar 
25 juni. Begin mei versturen we de 
officiële uitnodiging voor deze Loo-reünie 
2022 per post. De deadline voor de 
aanmeldingen is 1 juni 2022. 
 
Ik wens jullie veel plezier met deze Loo-
kroniek en schroom niet om al je ideeën 
en voorpret te delen met elkaar én met 
mijn prachtige team met wie ik samen 
deze Loo-reünie mag organiseren. Waar 
was ik zonder hen geweest? 
 
We hopen jullie allen in goede gezondheid 
te mogen ontmoeten. 
 
De reüniecommissie 2022 

Suzanna van der Sleen - van de Loo 
voorzitter reünie-commissie 2022 
Groningen, 2 maart 2022 
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2011 in Wissen 
Wat was het gisteren een geweldig leuke, 
gezellige en interessante reünie. Hubert, 
Maurits en ik hebben enorm genoten. Van 
de mooie omgeving, de gezellige mensen, 
de interessante lezing en workshops en 
het lekker tafelen. 
Huguette Verheijen-Van de Loo 
 
Onder het genot van een biertje zijn er 
vriendschappen ontstaan tijdens deze 
reünie. Hoogste tijd om ze weer op te 
halen tijdens aanstaande reünies! 
Marieke van de Loo 

2016 in Loo 
Heel hartelijk dank voor de mooie dag in 
Loo. Wij hebben genoten van de 
ontmoeting, de lezing en de excursie naar 
de Loowaard en Havezate. Jullie hebben 
een prachtig evenement georganiseerd en 
ik hoop dat jullie er zelf ook met veel 
plezier op terugkijken. 
Heleen, Pim en Titia 
 
Alles ging in een ontspannen en gezellige 
sfeer en er waren voor alle leeftijden 
mooie activiteiten. Jullie hebben werkelijk 
aan alles gedacht. Heel origineel om van 
alle deelnemers Kramfoto’s te maken, 
want het is dit teken dat ons verbindt. Een 
kram is trouwens bedoeld om te 
verbinden! En dan het vendelzwaaien 
tegen het decor van een Loo-vlag!  
Wat bijzonder en feestelijk. Zelf heb ik de 

eucharistieviering aan het begin van de 
dag met die bijzondere, unieke kelk met 
Loe-wapen heel mooi gevonden. Ik hoorde 
van vele kanten over dit programmapunt 
lovende woorden. 
Richard 
 
Mijn waardering en dank voor de hele 
aangename en informatieve familiereünie. 
Zowel de hele entourage, de logistiek, de 
vormgeving, het entertainment met 
harmonie en schutters, de voortreffelijke 
horeca, de excursies naar de Loowaard, 
de lezing over de burcht, etc., etc. Ik vond 
het de mooiste en beste reünie van alle 
die ik meegemaakt hebt (vanaf 1957 als 
ik me goed herinner). 
Maarten 
 
Höhepunkt für mich war die Führung  
durch Haus Loowaard durch den neuen 
Hausherren Theet van Aalst – gut zu 
wissen, dass dieses Historische Anwesen 
unseres direkten Vorfahrens in guten 
Händen ist! 
Felix 
 
Ik wilde even melden hoe leuk wij die dag 
hebben gevonden, een pluim op de hoed 
van het comité en lof voor de locatie en 
het restaurant, en natuurlijk ook dank aan 
de eigenaar van de Loowaard. 
Fantastische organisatie alom, ook de 
muziek en de vaandeldragers. 
Carla 

Reacties reüniebezoekers 

Loo-reünie’s 
2011 in Slot Wissen 
2016 in Loo 
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Reüniecommissie 2022 
Groningen, 7 maart 2022 
looreunie@gmail.com 

En dan nu een vooruitblik naar 25 juni 
2022; het feestje waarbij we onze 
familiebanden weer aanhalen en we vieren 
dat we sinds 100 jaar in deze brede 
samenhang samenkomen.  
Dat is toch wel uniek! 
 
Steeds meer jonge Van de(r) Loo's zijn 
betrokken bij het Loo-bestuur, het 
organiseren van deze Loo-reünie, het 
organiseren van de etentjes in 
verschillende steden en nog veel meer. 
Dat is een super leuke ontwikkeling!  

Hulp gevraagd 
Lijkt het jou leuk om ook een bijdrage te 
doen aan aanstaande Loo-reünie? 
Bijvoorbeeld (voor een paar uurtjes) als 
oppas voor de kleintjes, voor het 
begeleiden van een activiteit, of heb je 
zelf nog een idee?  
Meld je dan aan bij Tessa van de Loo  
(+31 6 307 136 89) of 
looreunie@gmail.com.  
Wij kijken uit om dit samen met jou te 
doen! 

Glazen en kaarsen 
Iedere reünie ontvangen alle bezoekers 
een aandenken. We proberen iedere keer 
een origineel aandenken te vinden. Jullie 
gaven echter aan dat jullie de Loo-kaarsen 
en de wijnglazen met het Loo-wapen erg 
leuk vonden. Daarom willen we jullie de 
mogelijkheid geven om de kaarsen en 
wijnglazen na te bestellen. Geef dit aan bij 
je (digitale) inschrijving! 

Vooruitblik op de reünie op 25 juni in slot Wissen 

Wijnglas en kaars 

Stamboom 
Lijkt het jou ook wel tof om zo’n 
stamboom aan jouw muur te hebben? Op 
25 juni kan jij een replica van deze 
prachtige afbeelding kopen. Daarnaast 
onderzoeken we of het mogelijk is om een 
speciale afbeelding te maken van jouw 
deel van de (digitale) stamboom.  
Kom daarvoor op 25 juni naar de Loo-
archief-hoek! 

Kosten voor deelname 
De kosten zullen dit jaar voor de 
volwassenen € 65,= per persoon zijn. 
Deze kosten dekken de horeca voor de 
hele dag.  
Een overnachting kost ongeveer € 125,= 
per kamer.  

Inschrijven 
Begin mei 2022 sturen we iedereen  een 
uitnodiging met instructies omtrent de 
inschrijving, het reserveren van een 
overnachting en de mogelijkheid om 
vooraf je persoonlijke wensen en vragen 
door te geven.  
De deadline voor het inschrijven voor de 
reünie staat op 1 juni 2022. We hopen dat 
jullie deze data in jullie agenda’s noteren 
en dat alle communicatie hieromtrent 
goed zal verlopen. Bij vragen en 
opmerkingen, zoek alsjeblieft contact met 
ons: looreunie@gmail.com!   
Weet dat Janwillem van de Loo en Nicolas 
van de Loo vanuit Duitsland zeer nauw 
betrokken zijn bij de organisatie van deze 
reünie.  

Oude stamboom Van de(r) Loo. 

De Loo-kroniek is een uitgave van de stichting Loo-Archief. De stichting heeft een website: www.loo-archief.nl De stichting is te 
bereiken via de secretaris: secretaris@loo-archief.nl 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de stichting Loo-Archief worden gepubliceerd. Gegevens mogen 
ten behoeve van privé-doeleinden worden gebruikt. 
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de 
eerste Loo-reünie plaatsvond. En vandaag 
hebben we het al over de 18e Loo-reünie.  
Het organiseren van familiebijeenkomsten 
is een van de belangrijke activiteiten 
waarmee aan de doelstelling van de 
stichting Loo-Archief wordt voldaan. Die 
doelstelling luidt namelijk als volgt: “het in 
stand houden en verlevendigen van de 
band tussen familieleden”.  
Naast reünies wordt deze doelstelling 
ingevuld door het uitgeven van Loo-
kronieken en door het behouden, 
uitbreiden en ontsluiten van ons 
familiearchief. 
Alle activiteiten van het Loo-Archief 
worden georganiseerd en uitgevoerd door 
vrijwilligers uit onze familie. Het gaat 
hierbij, zoals gezegd, om het organiseren 
van grote en kleine familiebijeenkomsten, 
maar ook over het opmaken en publiceren 
van Loo-kronieken. Verder is er het up-to-
date houden van de Loo-Archief website 

en de digitale stamboom. En daarnaast 
wordt momenteel hard gewerkt aan het 
digitaliseren van een groot deel van het 
fysieke archief en het inventariseren van 
onze bibliotheek. 
Het Loo-Archief bevat inmiddels een schat 
aan familie historie die nog steeds wordt 
uitgebreid. Het geeft daarmee inzicht in 
ons reusachtige familienetwerk. En om 
“het in stand houden” in de toekomst te 
kunnen garanderen zal ook het 
vrijwilligers netwerk moeten verjongen 
zodat de doelstelling van onze 
familiestichting gecontinueerd kan 
worden.   
 
De komende Loo-reünie biedt de 
mogelijkheid om familiecontacten weer 
aan te halen of uit te breiden maar ook 
om de verschillende facetten van het Loo-
Archief te leren kennen. Maak daar 
gebruik van en neem deel aan deze 18de 
reünie. Ik wens iedereen veel plezier! 

100 jaar Loo-reünie, 
Stichting Loo-Archief en de toekomst 
Dick van de Loo 
voorzitter Stichting Loo-Archief, 
Rotterdam, 2 maart 2022 

Reünie 2011 in  
Slot Wissen 


