Verslag VIBA-Café 24 januari 2019 “Afscheid van VIBA EXPO, terugblik door Peter Schmid”
Tijdens het extra VIBA Café op donderdag 24 januari heeft Peter Schmid tijdens een zeer goed
bezochte lezing een terugblik gegeven op de geschiedenis van de VIBA-Vereniging. In deze terugblik
gaf hij een indrukwekkende opsomming van het aantal activiteiten die de vereniging in de afgelopen
42 jaar heeft georganiseerd. Daaronder zijn een groot aantal prijsvragen, workshops, studiedagen,
symposia, conferenties en tentoonstellingen. Tevens benoemde hij alle publicaties en werkgroepen
die de vereniging heeft voortgebracht, evenals de invloed die de vereniging heeft gehad op de
ontwikkeling van het bio-ecologisch bouwen. Hij eindigde met een vooruitblik en deed een aantal
voorstellen voor de verder doorontwikkeling van de VIBA.
Met deze gloedvolle terugblik kwam een einde aan een periode waarbij de VIBA Vereniging zijn
onderkomen had bij de VIBA-Expo in de Gruyter Fabriek in de Den Bosch. Deze locatie was sinds 1982
in gebruik, onder verschillende namen en organisatievormen. Voorafgaand aan de lezing van Peter
Schmid vertelde Adriaan van Mierlo, directeur van de VIBA Expo, waarom de locatie in de
Gruyterfabriek verlaten wordt en wat de VIBA Expo de komende tijd gaat doen. Na afloop van de
lezing heeft de voorzitter van de VIBA-Vereniging Adriaan van Mierlo en Dea van Heugten van de
VIBA-Expo hartelijk bedankt voor de ondersteuning in de afgelopen jaren. Jan van Holstein kreeg
voor zijn verdiensten de VIBA-prijs 2019 uitgereikt.

Uitreiking VIBA prijs 2019 aan Jan van Holstein
Tijdens het VIBA Café van 24 januari is de VIBA-prijs 2019 uitgereikt aan Jan van Holstein. Hij heeft
deze prijs gekregen omdat hij gedurende de gehele periode dat de VIBA-Vereniging in de Gruyter
Fabriek zijn onderkomen had, altijd klaar stond met raad en daad voor de vereniging. Jan
ondersteunde alle bijeenkomsten en was daarbij het gezicht van de vereniging. Ondanks zijn
indrukwekkende kennis van bio-ecologisch bouwen en wonen stelde hij zich altijd zeer bescheiden
op. Jan is in dienst van de VIBA-Expo, maar gaat komende voorjaar met pensioen. Hij is tevens vanaf
heden erelid van de VIBA-Vereniging.

