VAN DER LAAN
stichting
Programma

Excursie Vriendenkring Van der Laan Stichting
Zaterdag 27 september 2014 naar Heusden en Drunen

10.00 – 10.25 uur

Ontvangst met een kopje koffie/thee in Café-restaurant Centraal,
Vismarkt 9-9a te Heusden.

10.30 – 11.15 uur

Bezoek aan de Sint Catharinakerk in Heusden, Hertogin Johanna van
Brabantstraat 13.
Bossche School fase 1*, architect Nico van der Laan, bouwjaar 1949,
toren 1960.
Toelichting door Hans van der Laan, Bart Beaard (bestuurslid Heem
kundekring) en Anton van Spijk (koster van de kerk en bestuurslid Heemkundekring).
Het is een unieke kans om deze kerk te bezoeken, omdat deze binnenkort
wordt onttrokken aan de eredienst en zal worden gesloten.

11.30 – 11.45 uur

Bezichtiging van de Haventoren, bouwjaar 1987.
Toelichting door Hans van der Laan, architect van dit gebouw.
Op de aanwezige restanten van een donjon op de noordoostelijke hoek
van de 14e eeuwse stenen stadsmuren is de haventoren verrezen, ten
dienste van de jachthaven.

12.00 – 12.45 uur

Bezoek aan het voormalig gemeentehuis van Heusden (nu streekarchief
en Bureau voor Toerisme)
Bossche School fase 1*, architect Nico van der Laan.
Toelichting door Hans van der Laan, Bart Beaard (bestuurslid Heemkundekring) en Anton van Spijk (bestuurslid Heemkundekring).

12.45 – 13.45 uur

Terug naar de geparkeerde auto’s en op weg naar Drunen.
Lunch in Restaurant ‘Plein 13’, Raadhuisplein 13, 5151 JH Drunen

13.45 – 14.30/14.45 uur

15.00 – 15.30 uur

± 15.30

Bezoek aan het gemeentehuis in Drunen.
Ontvangst door wethouder Wim van Engeland, (o.a. Monumenten en
Archeologie).
Bossche School fase 2*, architect Jan de Jong.
Toelichting door Hilde de Haan en Bart Beaard.
Bezoek aan de Aula algemene begraafplaats aan de Akkerlaan, waar we
worden ontvangen door Ad Vermeulen, beheerder van de begraafplaats.
Bossche School fase 2*, architect Jan de Jong.
Toelichting door Hilde de Haan.
Afsluitend drankje in Plein 13 te Drunen.

* Bossche School fase 1: D
 e vormentaal van het ontwerp is gebaseerd op de
neoromaanse stijl en de Delftse School.
* Bossche School fase 2: D
 e vormentaal van het ontwerp is elementair en
fundamenteel.
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Bereikbaarheid en parkeren

Heusden
OV	Vanaf ’s-Hertogenbosch rijden er ieder half uur (Veolia)bussen naar
Heusden (reistijd ± half uur).
Auto	Parkeren (gratis): vóór je Heusden-vesting inrijdt, hoek Vesting
straat-Steenstraat. 10 minuten lopen.
Drunen
+ 10 minuten rijden van Heusden naar Drunen.
Parkeren achter het Raadhuis of Raadhuisplein. (Blauwe parkeerschijf
meenemen).
Degenen die met OV zijn gekomen kunnen instappen bij de deelnemers
met eigen vervoer.

Kosten

Inschrijving

De kosten voor deelname aan de excursie, incl. koffie, thee, lunch en
aperitief: - Vrienden en bestuursleden: € 20,–
- Introducés: € 25,–
Opgave van deelneming graag vóór woensdag 24 september onder vermelding van naam, adres en het aantal deelnemers bij: info@uw3dhuis.nl
Schriftelijke opgave:
Ruud van Putten, Willemslaan 1a, 1406 LS Bussum, Telefoon: 06 23236263

Betaling

Betaling graag vooraf op bankrekeningnummer NL10Rabo0135675618
ten name van Vrienden Van der Laan Stichting te Amersfoort, onder
vermelding van “Vriendenexcursie 2014”.
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