Update derde kwartaal 2017

Beste lezer,
VOLOP Den Bosch heeft het afgelopen kwartaal, ondanks de zomervakantie,
niet stil gezeten. In deze update laten we u zien welke nieuwe intiatieven zijn
geplaatst, hoe we onze aanpak verder ontwikkelen en geven u een beeld van
de 10 initiatieven die op dit moment open zijn. Als u meer informatie wilt, op
zoek bent naar samenwerking, of ideeën heeft die u wilt delen, dan horen we
het graag. Dit werk doen we niet alleen, deze resultaten bereik je door het
samen te doen. En dat doen we dus in Den Bosch!
Veel leesplezier namens VOLOP Den Bosch,
Maruja, Florence, John en Yvette.

De Pijp, leer en ambacht
Zaterdag 16 september was het dan zover. De officiële opening van De Pijp, leer &
ambacht in de passage van de Arena aan het Burgemeester Loeffplein. Rosalie en
Jacqueline zochten al enige tijd naar een plek om hun droom, een leer en
ambachtencentrum te verwezenlijken. Een plek waar mensen kunnen zien hoe
producten zoals tassen worden vervaardigd en waar men de makers kan
ontmoeten. En nu is het eindelijk zover! Wethouder Kagie klopte met een hamer
het eerste gat in een stuk leer en De Pijp, leer & ambacht was officieel een feit!
Deze invulling is een samenwerking met eigenaar Aberdeen, BNP voor technisch
beheer en Gapph voor leegstandsbeheer.

Gewoon Goed
Will Hoeben van De Winkel Die Werkt is toe aan een volgende stap en wilde zijn
mooie initiatief graag uitbreiden met pop-up meubelwinkel Gewoon Goed.
Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen en vervaardigen hier
meubels op onder begeleiding van vaklui. BIM kwam met de oplossing: drie units
aan de Christiaan Huygensweg, die ze zeker tot het eind van het jaar mogen
gebruiken. We zijn trots dat het gelukt is zo'n goed initiatief aan ruimte te helpen.
Loop er eens binnen en laat je verrassen!
Deze invulling is een samenwerking met BIM.

Extra ruimte voor KuBra
Tegenover de Kunstwinkel in de
passage van de Arena opende
KuBra op 1 juli officieel haar
deuren met de start van de
eerste expositie. KuBra heeft
deze nieuwe ruimte
omgetoverd tot een warme,
ruime expositieruimte waar het
werk van eerste vijf kunstenaars
vol passie en van hoge kwaliteit,
volledig tot haar recht kwam.
Ook nieuwe exposities zijn zeker
een bezoek waard!
Deze invulling is een
samenwerking met eigenaar

Kerstfair in de passage Arena
Van 20 t/m 24 december
organiseren onze initiatieven
Kubra, Kleurraak en de Pijp, leer
& ambacht, een kerstfair. Deze
ondernemers hebben deze
‘verborgen’ passage nieuw
leven in geblazen en speciaal
voor de feestdagen doen ze

Aberdeen, BNP voor technisch
beheer en Gapph voor
leegstandsbeheer.

SROI
De Social Return On Investment (SROI)
is een methodiek om het
maatschappelijk rendement te
berekenen. VOLOP maakt impact op
zowel sociaal, maatschappelijk,
cultureel als economisch gebied. Maar
welke waarde kunnen we daaraan
koppelen? Samen met lector Marleen
Janssen Groensbeek van Avans
Hogeschool kijken we naar de
mogelijkheden om studenten van de
richting Economie en Accountancy
deze SROI voor VOLOP te laten
berekenen. Op dit moment worden
studenten geselecteerd. Dat wordt
interessant!

daar nog een schepje bovenop.
Er zijn kraampjes met kunst,
muziek, ambachten, exposities
en leuke workshops! Daarnaast
doen ze ook mee met de
kunstmarkt die de
ondernemersvereniging
organiseert op 16 en 17
december!

Grang de Paul Art
In de pop-up galerie Grang de
Paul Art van Sharlon Maria aan
de Handelskade 12-14, is
recentelijk de nieuwste
expositie The power of the
essence of religions van start
gegaan. Wat is religie eigenlijk?

Is het de machtige wet die men
hanteert op aarde? Of is religie
en geloven een
onderbuikgevoel? Waar respect
voor het universum
uitgangspunt is? Gebaseerd op
deze vragen zijn diverse
prachtige werken te zien van
zeven kunstenaars. Kunstenaars
zijn aanwezig om uitleg te geven
over hun werken.

De Huiskamer073
Dit initiatief aan de Pastoor de
Kroonstraat 42 bestaat 1,5 jaar
en dat is zaterdag 7 oktober
gevierd. Wat hebben deze
kanjers van dit lege pand een
warme plek weten te maken!
Volop ruimte voor creativiteit
waaronder, workshops met glas
en linodruk, poëzieavonden en
natuurlijk de wisselhoek met
steeds andere kleine exposities.
Atelier4Hoog, Zig Zag, Knip je
Hip
Kartrekker van al deze
maatschappelijke initiatieven is
Gonny Sierig. Haar passie is
naast het zelfredzaam maken
van mensen als het gaat om het
herstellen van kleding, ook
mensen uit hun isolement te
halen. Haar initiatieven worden
druk bezocht door diverse
mensen met een kleine beurs;
alleenstaande, vluchtelingen,

werklozen en 20-ers! In juli
bestonden deze initiatieven 2
jaar! Locaties: Muzerije en
Zuiderparkweg 496. Lees hier
het artikel uit het Brabant
Dagblad.

Samen Hart voor de Zaak
VOLOP is nauw betrokken bij
Samen Hart voor de Zaak
waarbij we op zoek zijn naar een
gezamenlijke aanpak van
leegstand in Noord-Brabant.
Deze tweede conferentie zat vol
ontmoetingen en gesprekken
met centrummanagers,
bestuurders en
ondernemers. Gedeputeerde
Erik Van
Merrienboer concludeerde aan
het eind van de bijeenkomst: "Er
zijn goede ontwikkelingen in
veel binnensteden, maar stap
niet in de valkuil dat het vanzelf
wel goed komt”! Daar weten wij
als VOLOP Den Bosch alles van!
Wij kiezen ervoor alle energie te
organiseren en bundelen.
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KuBra
In Galerie KuBra, gelegen aan
het Burgemeester Loeffplein 64
in ’s-Hertogenbosch, gaat op 13
oktober de nieuwe expositie
Verborgen Emoties van start
met op zondag 15 oktober om
15.00 uur de feestelijke
vernissage. De bezoekers weten
steeds vaker de weg te vinden
naar de voetgangerspassage van
parkeergarage De Tolbrug, waar
kunst en ambachten steeds
meer toegankelijk zijn voor het
publiek. De expositie loopt van
13 oktober tot 12 november
2017.
Vier kunstenaars uit Brabant
Kim Verhoef (’sHertogenbosch), Mabel Mulder
(Best), Marion Timmermans
(Waalwijk) en Corrie Overweg
(Valkenswaard) tonen hun
verborgen emoties middels
digitale schilderijen en foto’s,
olieverfschilderijen, stenen en
keramische sculpturen en
beelden van gerecycled
materiaal.

21Conceptstore
Op 15 oktober bestaat
21Conceptstore van Myrthe Vial
1 jaar en dat wordt zaterdag 14
oktober gevierd met taart en
hapjes in de winkel en een
cadeautje bij iedere aankoop. Je
kunt dan ook de ontwerpers van
de artikelen uit de winkel aan
de Hinthamerstraat
137 ontmoeten.

Kleurraak, Burgemeester Loeffplein 65-66
Anne van den Heuvel van initiatief Kleurraak werkt al geruime tijd aan prachtige
portretten van knopen tijdens haar project Gespreksstof waaraan iedereen wordt
uitgenodigd terplekke mee te werken. Wij waren getuigen van de vorderingen van
dit prachtige kunstwerk. Zie hier het resultaat… maar beter nog; ga met eigen ogen
zien hoe dit werk tot stand is gekomen.

Nieuwe koers en BrabantAdvies
Er hebben ons voldoende signalen bereikt dat er ook elders in Brabant behoefte is
aan een degelijke aanpak van leegstaande winkelpanden. VOLOP slaat haar
vleugels uit en gaat ook andere gemeenten benaderen. Voorbereidingen worden
getroffen en op 7 september hebben we kennis gemaakt met directeur
BrabantAdvies, Leo Dubbeldam en Sjors Willems van de Provinciale Raad voor
leefomgeving. BrabantAdvies is het belangrijkste adviesorgaan van de provincie.
Een gesprek dat zeker een vervolg gaat krijgen.
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