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Beste vrienden en belangstel lenden in het 
gedachtegoed van Dom Hans van der Laan. 

Locatie  Abdĳ Roosenberg. 
Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster

Op onze jaarlĳkse Van der Laandag zul len wĳ u 
informeren over onze plannen en bieden wĳ een 
inspirerend programma. Verschil lende sprekers zul len 
het thema Tacti l i teit  en Techniek in de Bossche School 
op eigen wĳze duiden. 

Herman van Hooff  is  redacteur en medeauteur van het 
boek ‘Bonte Grĳzen. De kleuren van Wim van Hooff  en 
de Bossche School’.

Saar Meganck  is  architect in Gent en hoofdcoördinator 
theorie aan de Architectuur Academie Maastricht. Saar 
is  medeauteur van het boek ‘Bonte Grĳzen. De kleuren 
van Wim van Hooff  en de Bossche School’. In 2022 is 
Saar gestart  aan haar PhD ‘De bezielde wand. Material i-
teit , textuur en chroma-composit ie in de architectuur ’.

Maarten Fritz  is  restauratiearchitect. Voor Maarten is  
restaureren geen doel op zich, maar één van de vele 
beschikbare middelen om architectuur te maken en te 
herstel len.

Bart Lunenburg  is  mult idiscipl inair  kunstenaar met een 
fascinatie voor architectuur. Bart  was art ist  in residence 
op Buitenplaats Doornburgh en real iseerde daar de 
tentoonstel l ing ‘One to seven, grey to red, three to 
four, tread to thread’.

De Van der Laan Stichting wil  het gedachtegoed van 
Dom Hans Van der Laan behouden, verdiepen en op 
inspirerende wĳze toegankelĳk maken voor jonge 
generaties ontwerpers en andere geïnteresseerden. 
Nadrukkelĳk wil len wĳ op deze dag ook studenten en 
geïnteresseerden uitnodigen die nog geen Vriend zĳn 
van onze Stichting. 

PROGRAMMA:

12.00 / ontvangst
Ontvangst inclusief  broodje

12.30 / Bezoek klooster
Een rondleiding door het klooster.

13.30 / Middagprogramma
welkomswoord door Leo Versteĳlen, 
voorzitter Van der Laan Stichting.
Moderator:  Wil lem Hein Schenk

13.45 / Herman van Hooff
Bonte Grĳzen: De kleuren van Wim van Hooff  
en de Bossche School.

14.15 / Saar Meganck
De bezielde wand. Material i teit , textuur en 
chroma-composit ie in de architectuur.

15.15 / pauze

15.45 / Maarten Fritz
‘Restaureren’, de zorg voor het erfgoed. Hoe 
moet er worden omgegaan met bestaande 
architectuur?

16.30 / Bart  Lunenburg
‘One to seven, grey to red, three to four, 
tread to thread’.
Een gebouw als weefgetouw.

16.45 / vragen en afsluit ing

17.00 / borrel

18.00 / afsluit ing

Kosten:
Studenten:   €20.00
Vrienden:   €30.00
Belangstel lenden: €40.00

Graag aanmelden en betalen voor 
18-03-2023 via:  cvdheiden@home.nl
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Als men zich steeds weer door die 
ruimtes beweegt, gaan ze als een 
ruimtelĳke melodie samenklinken. Hoe 
eenvoudiger uw huis gemeubileerd en 
aangekleed is, des te helderder zul len 
die grondmotieven zich laten ervaren.'

-  Dom Hans van der Laan


