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Innoverende ideeën voor de stad
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ie zondag in de stad rondloopt
Zegt zeer beslist verwonderd
“Ze noemen het Drie-koningen
Maar k zie er Drie-h nderd!”
@EmielBootsma - emiel.bootsma kpnmail.nl
Uniek wandelen in ’s-Hertogenbosch: www.stadswandelingoprijm.nl
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De bladeren van de bomen zijn gevallen en de bloemen zijn uitgebloeid.
De dagen zijn korter en de temperatuur daalt. In het noorden van het land
heeft het zelfs al gesneeuwd. e doen thuis de verwarming aan. Het kan u
niet zijn ontgaan de natuur verandert en het wordt winter. Dat geldt ook
voor de natuur om ons heen. oor de ree n is de bronst voorbij. Kwamen
de reebokken en geiten voor de bronst bij elkaar, nu leven ze weer apart.
Daardoor is het voor de reebokken niet langer noodzakelijk om een territorium of vrouwtjes te verdedigen. Ze hebben hun gewei afgeworpen, en
dat gaat weer opnieuw groeien. De groei van planten is tot stilstand gekomen en voor dieren wordt het voedselaanbod schaarser. Op hun zoektocht naar de beste voedselplaatsen komen de ree n elkaar in de winter
weer tegen en vormen ze groepen. Zo’n groep ree n wordt een sprong
genoemd, die veelal bestaat uit enkele geiten met hun jongen van dit jaar
en van vorig jaar en een of enkele reebokken. Dit winters samenzijn gaat
in het voorjaar weer verloren en dan gaan de ree n ieder weer hun eigen
weg. De winterse samenkomst van ree n is goed te zien in de polder achter het Jeroen Bosch Ziekenhuis, in de Gement. Rijdt u met de auto eens
door de Gement, dan is er een goede kans dat u ze ziet. Zeker als het gesneeuwd heeft, zijn de ree n in de witte velden goed te zien.
Herman van Eijck

Foto: Herman van Eijck

Het IVN is een vereniging die mensen wil stimuleren in het ontdekken van
de natuur om ons heen. Centraal staan de thema’s educatie en bescherming.
Meer informatie over de natuurgebieden rond ’s-Hertogenbosch en over het
IVN: www.ivn-s-hertogenbosch.nl.

’s-HERTOGENBOSCH - Een gouden
ei als icoon voor de stad ’s-Hertogenbosch, een nieuw ontwerp
voor het carré op de Parade en
een stedelijke begraafplaats (Urban Tumulus) in de Casinotuin.
Innoverende ideeën voor de stad
tijdens de pitchavond 7 x 7 van
de BAI. Talentvolle ontwerpers en
creatieven uit de regio kregen onlangs 7 minuten het podium om
hun portfolio te pitchen en hun
idee kenbaar te maken voor de
stad. Architecten, fotografen, kunstenaars en landbouwarchitecten,
op de avond werden verschillende
disciplines vertegenwoordigd die
raakvlakken hebben met ruimtelijk ontwerp. De avond werd afgetrapt door Kirsti Pol van de Conceptenbouwers.
Door Lesha Bosman
“De conceptenbouwers zijn bezig
met de uitvoering van de herontwikkeling van de Mengfabriek”, aldus Kirsti Pol. “Op de begane grond
realiseren we een horecaplint. Het
Koudijs Kafé, een Espressobar, een
restaurant, een kof iebranderij,
een dansschool, een boksschool,
een cap maker en een DJ concept. In
de kelder komt een Muziekschool
met muziekstudio’s en krijgt ook
de Jazzwerkplaats een plek. Zo creeren we bedrijven die elkaar versterken. e willen e perimenten
de ruimte geven in de Mengfabriek.
Zo is het de bedoeling dat er hotelkamers worden gerealiseerd die
unieke slaapgelegenheden bieden
waarbij architecten en vormgevers
aan elkaar worden gekoppeld om
tot vernieuwende slaapruimtes te
komen. Op de bovenste verdieping
komt H IS (Holland rban Innovation Studios) Een verzameling

Start datum

Aantal bijeenkomsten

Bedrag

Opfriscursus
Opfriscursus
Q Spaans Vakantiecursus
Q Spaans Intensieve cursus
Q Diverse niveaus NT2

24 januari
17 januari
25 januari
18 januari
divers

12 x 1½ uur
10 x 75 min
8 x 85 min
10 x 2½ uur
divers

€ 199
€ 144
€ 119
€ 209
va € 174

Thriller schrijven
Loopbaanoriëntatie
NLP voor beginners
SPOENCK
Krachtig communiceren

18 januari
1 februari
2 februari
14 februari
13 februari

12 x 1½ uur
6 x 2 uur
5 x 2¼ uur
6 x 2 uur
4 x 2½ uur

€ 189
€ 159
€ 89
€ 104
€ 89

Kunstgeschiedenis
Filosofie
Literatuur
Opera en Orkest

divers
divers
divers
2 februari

divers
10 x 2 uur
4 x 2 uur
3 x 2 uur

€ 10
€ 139
€ 85
€ 65

Omgaan met de digitale camera
Diverse workshops fotografi e
Bridge voor beginners
Breien en haken is hot
Tekenen voor beginners

divers
divers
26 januari
3 februari
7 februari

5 x 2 uur
divers
20 x 2¼ uur
8 x 2 uur
10 x 3 uur

€ 149
va € 20
€ 189
€ 95
€ 249

Therapeutische wandelingen
Tai Chi

divers
12 januari

divers
14 x 75 min

€ 20
€ 175

Een kleine greep uit onze activiteiten
Q Engels
Q Frans

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Schrijf nu in!
Nieuwsgierig naar wat we nog meer
te bieden hebben? Kijk dan op:
‘s-Hertogenbosch

www.volksuniversiteitdenbosch.nl
H avensingel 24

Q

5211 TX ‘s- H ertogenbosch

Q

073 614 11 20

Een eerste impressie van het gouden ei van kunstenares Dorette Sturm

van bedrijven, professionals en
onderwijsinstellingen die zich allemaal bezighouden met de stad in
transitie. Daarnaast zal de succesvolle kunstenaar Ted Nooten zijn
atelier hier krijgen. Op dit moment
zorgen ongeveer 0 zelfstandig
ondernemers al voor veel bedrijvigheid in de Mengfabriek.”
Icoon voor de stad
Lichtkunstenares Dorette Sturm
vindt dat de stad een icoon verdient. “Het idee voor een Gouden ei
is vorig jaar ontstaan”, vertelt Dorette Sturm. “Dat sluit in mijn ogen
prachtig aan bij de stad. De draak
heeft een ei gelegd. Een ei staat
symbool voor groei en vernieuwing
en de draak herbergt de geschiedenis van de stad. Zo wordt heden en
verleden met elkaar verbonden.
Daarnaast verwijst het ei naar Jeronimus Bosch en het gulden vlies.
oor deze avond heb ik een snelle
impressie gemaakt, het moet nog
verder worden uitgewerkt. Op de
hoek van de markt Hinthamerstraat heb ik een strakke glazen gevel voor ogen. Het glazen gebouw
eindigt in het ei dat een eigentijdse
‘kap’ vorm. Ik zie mezelf al in het
ei staan en uitkijken over de stad
van Bosch. Dat lijkt me prachtig.”
Dorette Sturm heeft naast het 21
meter hoge lichtkunstwerk voor
RICOH veel andere lichtkunstwerken gerealiseerd. De beleving van
de toeschouwer staat in haar werken steeds centraal.
Begraafplaats in Casinotuin
Architect Kim erhoeven van Studio Pekka wil de beleving van de
dood in de stad behouden. olgens
haar verplaatsen begraafplaatsen zich steeds verder naar de
rand van steden en wordt de dood
steeds abstracter. Door een nieuwe
vorm van verticaal begraven toe
te passen, een zogenaamde rban
Tumulus, zou er een mogelijkheid
ontstaan om een begraafplaats in
de Casinotuin te realiseren. “ it
onderzoek blijkt dat mensen twee

jaar een herinneringsplek in de
vorm van een begraafplaats nodig
hebben”, vertelt Kim erhoeven.
“Na die tijd gaan nabestaanden
de manier van herdenken op een
andere manier vormgeven. Het
zou dus een tijdelijke herdenkplek
kunnen zijn waar na die periode
weer plek wordt gemaakt voor een
andere overledene. Zo bied je mensen een mooie tijdelijke herdenkplek dicht bij hun eigen woonomgeving.”
Verandering door experiment
Landschapsarchitect Thor Hendriks van Burobol vraagt zich tijdens de avond af of het huidige
carré van De Parade nog de beste
invulling is. Hij is van mening dat
er nu geen recht wordt gedaan aan
alles wat er aan de Parade ligt. De
donkere kastanjebomen ontnemen volgens hem veel zicht op het
gebied. Architect fotograaf Stijn
Poelstra van StijnStijl trakteerde
het publiek op prachtige architectuurfoto’s en onderstreepte het
belang van video in de presentatie van architecten. Architect en
duizendpoot Rolf van Bo meer
gaf de bezoekers een inkijkje in de
verschillende projecten waar hij
mee bezig is. “Architecten wordt
vaak verweten dat ze log en traag
zijn”, aldus Rolf. “Ik bewijs het tegendeel. Naast mijn werk bij Hilberink Bosch Architecten, die op
dit moment onder andere bezig
zijn met de herontwikkeling van
Orthen Links, ben ik betrokken bij
Rezone van ave of Tomorrow en
woon-e perimenteerplek Minitopia. Ik ben ervan overtuigd dat als
je met nieuwe dingen bezig bent,
je nieuwe energie krijgt. Je moet
e perimenteren om verandering
teweeg te brengen. Je merkt dat
ook vanavond.” ilt u op de hoogte gehouden worden wanneer de
volgende avond rondom Bosch
talent wordt georganiseerd, dan
kunt u zich aanmelden voor de
nieuwsbrief via www.bai-s-hertogenbosch.nl.
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Theoloog dr. Eduard
erhoef vertaalde de Koran in het
Nederlands. Hij vertaalde deze in
begrijpelijke taal en bleef toch zoveel mogelijk bij de grondtekst. In
de tweede helft van 2016 kwam er
nog een uitgave bij met een toelichting op de teksten in de Koran. Nu
komt hij naar de Lambertuskerk in
ught om over zijn werk te vertellen. In drie middagbijeenkomsten
zal hij belangrijke Soera’s met u le-

zen en deze bespreken. leert het
genre en de betoogtrant van deze
teksten kennen. Daarnaast zal hij
ook ingaan op de samenhang met
Bijbelteksten. Data donderdagen
12 en 26 januari en februari, van
1 . 0 tot 16. 0 uur. Entree € 7,50,
inclusief kof ie en thee. Gespreksleiding Ds Jan de lieger. Info en
aanmelden bij de.vlieger hetnet.
nl, maar u mag ook spontaan binnen komen lopen.

