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Ton Koot Penning toegekend aan Camille Oostwegel
Op 2 februari wordt in Château Sint Gerlach de Ton Koot penning uitgereikt aan de
Limburgse restaurateur Camille Oostwegel. De Ton Koot penning is de hoogste
onderscheiding van de Erfgoedvereniging Heemschut voor personen die zich
bijzonder hebben ingezet voor behoud en bescherming van monumenten in
Nederland.
Camille Oostwegel krijgt de prijs vanwege zijn niet aflatende inzet voor erfgoedbehoud en de
voorbeeldfunctie die hij daarmee vervult. Als horeca-ondernemer zette hij zich in voor de
restauratie en herbestemming van zeer vervallen, lastig her te bestemmen monumentaal
erfgoed. Zijn betrokkenheid ontstond in een tijdperk waarin de aandacht voor erfgoed nog
niet zo groot was als nu. De resultaten van zijn werk zijn veelbetekenend voor Limburg en
voor Nederland. Velen kennen de unieke locaties die Oostwegel restaureerde en openstelde
voor publiek. Het bedrijf van Oostwegel, Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants,
bezit drie luxe hotels en 7 restaurants in Zuid-Limburg. Deze zijn alle gevestigd in historische
gebouwen, zoals kastelen, hoeves en kloosters.
De Ton Koot penning wordt sinds 1972 toegekend door het bestuur van Heemschut en is
vernoemd naar de toenmalige secretaris van de vereniging. Het ontwerp van de bronzen
legpenning is van de hand van Geurt Brinkgreve. Beiden waren vanaf de jaren ’50 uiterst
betekenisvol in de strijd voor behoud van monumenten tegen de moderniseringsdrang van
gemeentebestuurders in.
De uitreiking van de Ton Koot penning 2012 is een uitreiking ‘nieuwe stijl’. Deze vindt plaats
op de verjaardag van Heemschut. de landelijke particuliere erfgoedvereniging werd opgericht
in Amsterdam op 2 februari 1911 en bestaat dan precies 101 jaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
Voor meer informatie en/of een interview kunt u zich wenden tot Erfgoedvereniging Heemschut. Op
www.heemschut.nl kunt u onder PERS terecht voor persberichten, beeldmateriaal, logo’s en een
overzicht van bedreigd erfgoed waarvoor Heemschut momenteel actie voert. Op www.heemschut.nl
onder Vereniging vindt u meer informatie over de Ton Kootpenning.
Voor meer infomatie:
Bond Heemschut
Karel Loeff, directeur
T 020 - 622 52 92 / 06 - 21 81 23 23
E loeff@heemschut.nl
W www.heemschut.nl
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam

