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Beste lezer,
De zomervakantie staat voor de deur en voor je zie je onze update in een geheel nieuw
jasje. VOLOP heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten en regelmatig van zich laten
horen in de pers en een aantal leegstaande panden gevuld met initiatieven waar we als
stad trots op mogen zijn! We blijven ook steeds in gesprek met partijen, organisaties en
bestuurders uit de stad, zoals bijvoorbeeld met Hartje Den Bosch en wethouder Kagie,
maar ook met provinciale bestuurders zoals Erik van Merienboer.
Ondertussen blijven nieuwe aanvragen binnenkomen en zoeken we onder andere
ruimte voor: een kindertheater, een initiatief voor jongeren met afstand tot de
arbeidsmarkt, startende ondernemers, een ambachtencluster voor kunst en mode, een
initiatief voor ondernemers in schuldsanering en een etalage voor de prachtige foto's
van IkBenBosch…

Geniet van onderstaande informatie en vooral ook van de zomer, we zien en horen
elkaar weer snel! Tijdens de vakantie vanaf, 24 juli tot 28 augustus, zijn wij bereikbaar
per mail en op afspraak geopend.
Groetjes Maruja, Florence, Yvette en John

Stoa / Arena
Het leek onmogelijk maar het is toch gelukt! Den Bosch heeft sinds begin juni in het centrum
een ambachtencentrum voor leer bedrijven: De Pijp Leer & Ambacht. Vernoemd naar de
oude naam van dit stukje Den Bosch aan het Burgemeester Loeffplein. Dit pand, waar
voorheen Frans van Vliet zat, stond al jaren leeg.

Verschillende startende leerbewerkers werken hier, samen met studenten en straks ook
statushouders. Kartrekker is Rosalie du Quesne van Studio DUQ. Jacquelien Groen de eerste
die aansloot en er volgen meer! Loop er eens binnen, zie hoe leerproducten worden
vervaardigd en ga in gesprek met de makers. Prachtig!

Deze invulling is een samenwerking met eigenaar Aberdeen, BNP voor technisch beheer en
Gapph voor leegstandsbeheer.

Samen

Hart

voor

de

Zaak

In samenwerking met Provincie Noord-Brabant en gedeputeerde Erik van Merrienboer
hebben we een bezoek ter inspiratie georganiseerd waar bestuurders van Brabantse
gemeenten aan deelnamen. Deze 'Inspiratiereis' is onderdeel van het provinciale
leegstandproject

Samen

Hart

voor

de
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Na het welkomstwoord door wethouder Kagie en bestuursleden Rein de Laat en Wieke
Wijnen, hebben we laten zien hoe VOLOP te werk gaat. Daarna kon men ter plekke bij
onze initiatieven in gesprek met makelaars, pandeigenaren, leegstandbeheerder Gapph
en gebruikers. Erik van Merrienboer sloot de middag af met een borrel en fantastische
woorden: “Ik gun iedere Brabantse gemeente een VOLOP!”

Stoa

De laatste exposant in deze etalage was
Kees van der Knaap. Tot en met 9 juli was
zijn werk hier te zien, vanaf 10 juli
exposeert Van der Knaap zijn werk bij
Radio Kootwijk op de Veluwe. Door samen
te werken met VPS hebben kunstenaars uit
de Gruyterfabriek kunnen exposeren en dit
stukje Vughterstraat meer kleur gegeven:
Rozema,

Jeanine Gerlofsma.

Karin

Arena

Eén pand in de passage van de Stoa

Pompen & Verlouw

Judith

/

Schreppers

en

stond nog leeg. Daar hebben we
onze tanden in gezet en uiteindelijk
kregen

we

toestemming

van

Aberdeen om deze unit te vullen en
konden

we

kunstenaarscollectief

KuBra blij maken met deze extra
ruimte. Zaterdag 1 juli was de
opening en zie hier het resultaat!
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14, pop-up

42, De Huiskamer073 heeft er een

galerie Grang de Paul van Sharlon

nieuw initiatief bij: vintagewinkel

Maria ondergaat een wijziging. Een

Retro Kat van Katrien Hensbergen.

deel van de ruimte wordt verhuurd

De Huiskamer073 is een collectief

en de eigenaren compenseren dit

van kunstenaars en ondernemers
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Tropical
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ruimte.
heet

Lights in Dark Days en is vanaf 25

van

juni te zien.

omgetoverd tot een winkel, waar je

de ruimte is door Katrien

terecht kunt voor spullen uit de
jaren 50. Samenwerking met HRS

Makelaars
leegstandsbeheer.

en

Gapph

VOLOP

in

de

pers

We proberen steeds aandacht voor

Lidwien van Noorden is ons

onze initiatieven in de pers te

bestuur met Rein de Laat en Wieke

krijgen. Fijn als dat lukt! Zoals:

Wijnen komen versterken. Lidwien is
tevens ons klankbord, netwerker en
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zet haar kennis in om de juiste



Bezoek Den Bosch

fondsen



Magazine073



Stadsblad

te

werven.

Welkom

Lidwien!
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