
 

U I T N O D I G I N G  

Bossche Monumentenavond 
 
 
        ’s-Hertogenbosch, 31 juli 2018 
 
Geachte dames en heren, 
 
In het weekend van 8 en 9 september vindt voor de 33e keer de landelijke Open Monumentendag 
plaats. In ’s-Hertogenbosch, dat voor de 32e keer meedoet, is dat met ca. 23.000 bezoekers een van 
de best bezochte evenementen in de gemeente.  
 
Dit jaar hebben de afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de Stichting  
’s-Hertogenbossche Monumentenzorg en de Vereniging ‘Vrienden van de Molens van  
’s-Hertogenbosch’ de handen ineen geslagen. Zij organiseren samen, voorafgaand aan Open 
Monumentendag, voor de eerste keer de ‘Bossche Monumentenavond’. 
 
Monumenten staan volop in de schijnwerpers. Is het niet vanwege restauraties en/of aanpassingen 
aan de moderne tijd of bekritiseerde plaatsing van zonnepanelen op historische daken, dan betreft het 
wel hergebruik van kerkelijke gebouwen. Of, zoals onlangs in ’s-Hertogenbosch, de aanwijzing van 
monumenten uit de recente geschiedenis namelijk het Cementrum. Volop redenen dus hierover met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
 
Wij hopen met een aantrekkelijk en gevarieerd programma, gevuld met bezinning, presentaties, een 
prijsuitreiking en gelardeerd met passend entertainment, een passende aftrap te doen aan de 
vooravond van Open Monumentendag.  
 
De ‘Bossche Monumentenavond’ vindt plaats op dinsdag 4 september in Perron 3 te Rosmalen. 
Bijgaand treft u het programma aan. 
 
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  
 
Dieke Wesselingh, Afdeling Erfgoed gemeente ’s-Hertogenbosch 
Henk van Beers, voorzitter Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg 
Wim Jansen, voorzitter Vereniging ‘Vrienden van de Molens van ‘s-Hertogenbosch’ 
 
Aanmelding 
 
De grote zaal van Perron 3 telt een maximum van 250 plaatsen. Wij verzoeken u zich aan te melden 
via monumenten@s-hertogenbosch.nl onder vermelding van naam, melding van het aantal aanwezige 
personen (maximaal twee pp), en uw e-mailadres. Per omgaande zullen wij u de mogelijkheid van uw 
komst bevestigen. 
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De Bossche Monumentenavond 

 
 
Datum:  dinsdag 4 september 2018 
Locatie: Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1 te Rosmalen 
Presentatie:  Eric Alink, stadschroniqueur van ’s-Hertogenbosch 
 

Programma 
 

19.00 uur Inloop met koffie/thee 

 

19.30 uur Welkom dr. Dieke Wesselingh, hoofd afdeling Erfgoed gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

19.35 uur ‘Van gewoon gebouw naar modern erfgoed: tegenstellingen en uitdagingen’ 

Voordracht door ir. Janneke Bierman, architect en directeur BiermanHenket architecten. 

Het Cementrum, daterend uit 1979, werd onlangs door de gemeenteraad aangewezen als 

gemeentelijk monument. 

 

20.00 uur       Korte film over het Cementrum 

 

20.00 uur Discussie naar aanleiding van de voordracht onder leiding van Eric Alink,  

 stads-chroniqueur 

Het panel bestaat uit:  

- ir. Janneke Bierman, architect-directeur BiermanHenket. 

- dr. Kees Somer, adviseur architectuurhistorie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de regio Midden Zuid. 

- dr. Ronald Glaudemans, bouwhistoricus bij de afdeling Erfgoed van de gemeente  

’s-Hertogenbosch. 

- dr. Wies van Leeuwen, cultuurhistoricus en voormalig beleidsambtenaar cultuurhistorie  

en monumenten bij de Provincie Noord-Brabant, bestuurslid van de Stichting  

’s-Hertogenbossche Monumentenzorg. 

 

20.30 uur  Monumenten op de film 

 Presentatie van filmpjes over Bossche monumenten, op 30 augustus vervaardigd door 

eerstejaars bachelor studenten bouwkunde van Hogeschool Avans. 

 

20.40 uur Pauze  

 

21.05 uur ‘Zeven eeuwen malen voor boer, bakker en burger’, voordracht door René Vogels 

 René Vogels is oud-voorzitter en bestuurslid van de Vereniging ‘Vrienden van de Molens van  



 ‘s-Hertogenbosch’. Hij is ruim 30 jaar molenaar van de standerdmolen in Rosmalen en sinds 

2010 stadsmolenaar. René is tevens medesamensteller van het te presenteren boek ‘De Molens 

van Rosmalen’. 

 

21.20 uur  Presentatie van het boek ‘De Molens van Rosmalen’ door Wim Jansen, voorzitter van de 

Vereniging ‘Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch’ 

 Het boek wordt aangeboden aan de wethouder van o.a. erfgoed, mr. Huib van Olden. 

 

21.25 uur ‘State of the Monument’ door Henk van Beers, voorzitter van de Stichting  

 ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg 

 Een jaarlijkse kritische blik op het monumentenbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Henk 

van Beers was sinds 1970 actief in de lokale politiek. Zo was hij gemeenteraadslid en wethouder 

in Rosmalen en achtereenvolgens burgemeester van Bakel en Milheeze (1992), Laarbeek (1997) 

en Roermond (2002-2012).  

 

21.35 uur Reactie van de wethouder van o.a. erfgoed, mr. Huib van Olden 

 

21.40 uur Cabaretesk optreden, verzorgd door studenten van de Koningstheateracademie te  

’s-Hertogenbosch 

 

21.55 uur  Uitreiking van de monumentenonderscheiding van de Stichting ’s-Hertogenbossche    

Monumentenzorg. Laudatio door Henk van Beers, voorzitter 

Eerdere laureaten waren: 

2013 Peter Verhagen 

2014 Clemens Bolhaar 

2015 Nort Lammers 

2016 Ton Wetzer 

2017 Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel 

 

22.05 uur Einde (in de foyer kunt u napraten onder het genot van een drankje) 

 

 

N.B.: consumpties, m.u.v. de inloop, zijn voor eigen rekening 
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