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Aan Leden en vrienden van de  
Napoleontische Associatie der Nederlanden 
 

Betreft: Uitnodiging voor NAN-activiteit in samenwerking met Slot Heeswijck te 
Heeswijk-Dinther zondag 9 januari 2022 

 

Ede, 15 december 2021, 

 

Geachte Leden, Beste Vrienden,  

Met groot genoegen kan ik jullie meedelen dat wij een uitnodiging hebben ontvangen 
van de organisatie van Heeswijk Liberé en de directie van Kasteel Heeswijk om een 
NAN-activiteit, te houden op zondag 9 januari 2022. 

Als de coronasituatie het toelaat en er voldoende aanmeldingen zijn wordt per 31 
december definitief besloten of het event doorgaat of niet.  

Omdat wij allen popelen om weer de wei of de salon in te mogen, bevelen wij als 
NAN, deze mogelijkheid van harte bij jullie aan. 

Het event is uitdrukkelijk geen traditionele exercitie zoals in Loevestein. De 
uitnodiging zien wij als openingsactiviteit van de campagne 2022 voor alle NAN-leden 
ongeacht hun uitbeelding.  

Wij zien het ook als een prachtige mogelijkheid om ons voor te bereiden op het 
komende Winterbivak in februari.  

Korpscheftaken Eindhoven heeft een vergunning afgegeven onder de voorwaarde dat 
er alleen bij exercitie en als demonstratie geschoten mag worden. Veldslag of 
schermutselingen zijn niet toegestaan.    

Wij vragen aan alle verenigingen die willen komen om in de geest van Nijkerk 
scenario’s te maken die gebaseerd zijn op de eigen uitbeelding. Liefst samen met 
andere verenigingen als “sparringpartner”.  

Militaire verenigingen maken gebruik van de wei (formeel: “de Moestuin”) naast het 
kasteel. Dat is de bivaklocatie van Heeswijk Liberé. Burgerverenigingen zijn  
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uitgenodigd gebruik te maken van de Ridderzaal en de Wapenzaal in het “Hoge 
Kasteel”. 

Praktische Informatie:  

De locatie is toegankelijk vanaf zondag 9.00u. in de ochtend tot uiterlijk 17.00u 
(coronagrens). 
Adres: Kasteel 4, 5473 VA Heeswijk-Dinther 
 
Weideterrein/Moestuin: Alleen luifels mogen worden opgezet. (Dus geen tenten). Er is 
een watertappunt. Toiletten zijn toegankelijk in het Koetshuis.  

Kampvuren mogen alleen op vuurschalen gemaakt worden. Er mag absoluut niet 
gegraven of zoden afgestoken worden. Het hout moet door de verenigingen zelf 
worden meegbracht en is niet beschikbaar via het kasteel.  

Er mag slechts voor oefendoeleinden op twee plaatsen geschoten worden: Een 
aangewezen plek op de weide/moestuin en voor demonstraties aan het publiek op het 
gazon van de kasteeltuin tussen het Lage Kasteel en het Hoge Kasteel.   

Catering:  

Voor re-enactors is er in het Koetshuis (bij het “Lage Kasteel”) bij de eerste poort 
links een ruime verwarmde ruimte ingericht waar de hele dag gratis koffie, thee, soep, 
broodjes en koek voor de deelnemers beschikbaar is.    

Het restaurant van het kasteel “De Barones” is geopend, maar men moet hier het 
genuttigde afrekenen.  

Er is ruime parkeergelegenheid bij het kasteel.  

Aanmelden:  

Willen jullie via info@nanweb.org aangeven met hoeveel leden jullie komen, met 
hoeveel wapens en hoeveel luifels? Bij voldoende inschrijvingen wordt per 30 
december besloten of het event doorgaat of niet. De sluitingsdatum voor inschrijving 
is 30 december. Uiteraard als de Corona-situatie dat toelaat.  
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Corona-Richtlijnen bij het event:  

Het event is te omschrijven als een open event met doorstroming. Toegang is alleen 
mogelijk met een QR-code en ID én een mondkapje.  

Onze insteek is om re-enactors en publiek zoveel mogelijk op afstand van elkaar te 
houden. Dat moet natuurlijk vanwege Corona, maar uiteraard ook vanwege de 
veiligheid, omdat er geschoten mag worden.  

Controle op Corona vindt plaats bij toegangshek naar de weide/moestuin en de ingang 
van het “Hoge Kasteel”.  

Re-enactors worden bij aankomst bij de weide en het kasteel, eenmalig gecontroleerd 
op QR-code en ID. Daarnaast neemt elke re-enactor zijn/haar mondkapje mee.  

Na deze controle kan men onbelemmerd, het weide-terrein af of het kasteel in en uit. 
(Je kunt dus op twee plekken éénmalig gecontroleerd worden.).  

Groepen die demonstraties geven of hun scenario spelen, hoeven geen mondkapje te 
dragen zolang zij “in actie” zijn.  

Burgerverenigingen maken gebruik van de zalen in het “Hoge Kasteel” namelijk de 
Ridder- en Wapenzaal. Bij het verrichten van de uitbeelding zijn geen mondkapjes 
vereist.  

Mondkapjesplicht geldt als men in het kasteel, het toilet of restaurant wil bezoeken.  
Dit geldt ook voor het toilet in het koetshuis. De verblijfsruimte in het koetshuis is 
ruim genoeg om voldoende afstand te houden.  
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Tot slot: 

Ben je grieperig of voel je je niet lekker? Blijf thuis.  Opkomst is niet verplicht, voel je 
je bezwaard om te komen? Blijf svp thuis.  

Nadere informatie: Bij info@nanweb.org of secretaris: secretary@nanweb.org  

Wij hopen op een mooie opkomst, wij zijn er allemaal aan toe, 
Vriendelijke groet, mede namens het NAN-bestuur en Heeswijk Liberé 
 

Wim Muijrers 

Secretaris NAN 
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