Van der Laan Dag
vrijdag 20.01.2017
Verkadefabriek
’s-Hertogenbosch

Het bestuur van de Van der Laan Stichting
nodigt u van harte uit voor het bijwonen
van de VAN DER LAAN DAG,
vrijdag 20 JANUARI 2017
van 13.15 uur tot circa 17.30 uur
in de VERKADEFABRIEK
Boschdijkstraat 45
5211 VD ‘s-Hertogenbosch

DEELNAME
De kosten voor deelname bedragen voor Vrienden: € 20,-- p.p. (exclusief winterbuffet)
of € 40,-- p.p. (inclusief winterbuffet).
Partners en introducés zijn van harte welkom: € 25,-- p.p. (excl. winterbuffet)
of € 45,-- p.p. (incl. winterbuffet).
Studenten: € 15,-- p.p. (excl. winterbuffet) of € 35,-- p.p. (incl. winterbuffet).
Het voor u betreffende bedrag over maken op bankrekeningnummer
NL10 Rabo 01356.75.618 (BIC: RaboNL2U)
t.n.v. Vrienden Van der Laan Stichting te Amersfoort
o.v.v. Van der Laan Dag 2017
en de naam van de deelnemer(s).
U kunt zich tot maandag 16 januari 2017 opgeven voor de Van der Laan Dag
door een e-mail te sturen aan: mail@vanderlaanstichting.nl
s.v.p. naam, adres en woonplaats vermelden.
Indien u geen e-mailadres heeft kunt u een briefje
met de gevraagde gegevens sturen aan:
E. Berntsen, secretaris Van der Laan Stichting
De Meerberg 1 6572 CA Berg en Dal

P R O G R A M M A

V A N

D E R

L A A N

13.15 uur

Ontvangst en registratie

14.00 uur

WELKOM EN OPENING

		

Pieter Wetselaar, voorzitter Van der Laan Stichting

		

Babs Rentjes, dagvoorzitter

14.15 uur

ARCHETYPEN VAN DE ARCHITECTUUR

		

– Dom

		

Herman van Bergeijk, architectuurhistoricus, TU Delft

15.00 uur

Gelegenheid voor het stellen van vragen

15.15 uur

‘Ik houd de dingen graag eenvoudig en zoek

		

logische oplossingen’

		

Interview met architect Jan Peterse

15.45 uur

PAUZE

16.15 uur

HET VERNIEUWEN VAN TRADITIES

		

– Het Marianum, van museum naar woning

		

Manou Huijbregts, HP architecten

17.00 uur

Gelegenheid voor het stellen van vragen

17.15 uur

Sluiting en informeel samenzijn met aperitief

18.00 uur

Winterbuffet in het restaurant van de Verkadefabriek

		

(opgave verplicht, via inschrijving & betaling)

Van der Laan en Stonehenge

D A G

VERKADEFABRIEK
Boschdijkstraat 45
5211 VD ‘s-Hertogenbosch

OV-INFORMATIE
De Verkadefabriek ligt op slechts 10 minuten lopen vanaf NS-station ’s-Hertogenbosch.
Verlaat het station aan de centrumzijde. Ga op het plein voor het station (Stationsplein),
vóór de Gouden Draak linksaf (Koninginnelaan).
Volg de Koninginnelaan en de Brugstraat, voorbij het Emmaplein. Voor Kwikfit (Brugplein)
linksaf. Stukje verder rechts staat de Verkadefabriek.

PARKEREN
De Verkadefabriek heeft drie parkeerterreinen rondom het gebouw, achter het pand (P1), aan
de Tramkade (P2) en aan de Veemarktweg (P3).
Deelnemers aan de Van der Laan Dag kunnen voor € 3,50 parkeren op het parkeerterrein van
de Verkadefabriek, toegankelijk via een slagboom. Een parkeerkaart kan worden verkregen bij
de inschrijfbalie van de Van der Laan Dag tegen contante betaling van € 3,50.

Parkeren in de buurt is beperkt mogelijk en er wordt streng gecontroleerd!

van der laan stichting
secretariaat: de meerberg 1 · 6572 ca · berg en dal · 024 663 7419
www.vanderlaanstichting.nl
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