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’s-Hertogenbosch zoekt
een nieuwe burgemeester
1. Wat verwachten we van de nieuwe burgemeester?
Geef je mening! Dit kan op 2 manieren:

Wist
je
dat?

• 6-26 februari
Vul de vragenlijst in op
www.s-hertogenbosch.nl/nieuweburgemeester

Invullen kan ook
op papier
(zie achterzijde).

• 20 februari
Vertel het ons bij de bijeenkomst
‘Informeren & Ontmoeten’
¬ Meld je aan via
gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl

Dit gebruiken
we voor:

2. Vacature
omschrijving

3. Kandidaten
solliciteren bij de
gemeenteraad

4. Gemeenteraad kiest
kandidaat in juli

CV

Vacature
burgemeester
Wij zoeken een...

CV

CV

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

5. Nieuwe
burgemeester
begint in
oktober
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Vragenlijst nieuwe
burgemeester
U kunt deze vragenlijst tot en met 26 februari invullen. Dit kan op www.s-hertogenbosch.nl/nieuweburgemeester. Kunt u niet
op internet? Vul dan deze papieren vragenlijst in en stuur ‘m op naar: Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Afdeling Onderzoek
Antwoordnummer 31, 5200 WB te ’s-Hertogenbosch. Een postzegel is niet nodig.
In deze korte vragenlijst kunt u aangeven welke eigenschappen u belangrijk vindt voor onze nieuwe burgemeester.
Sommige eigenschappen zijn zo voor de hand liggend dat ze niet voorkomen in deze vragenlijst. Zo moet een burgemeester
integer, stressbestendig en onafhankelijk zijn en staat hij of zij boven de partijen.

Wat vindt u de belangrijkste eigenschappen waarover
de nieuwe burgemeester dient te beschikken?
(kies maximaal 5 eigenschappen)
1.

Wat zijn in de hiervoor genoemde eigenschappen,
de 3 belangrijkste eigenschappen? (geef met het
keuzenummer uit de lijst de rangorde van 1 t/m 3
hieronder aan)

Weet tegenstellingen te verkleinen in plaats van vergroten

2.

Gaat makkelijk met allerlei mensen om en begeeft zich veel
onder de inwoners van ‘s-Hertogenbosch en in de wijken

1.
2.
3.

3.

Weet ondernemers, investeerders en creatieve mensen te
interesseren in ‘s-Hertogenbosch

Zijn er eigenschappen die ontbreken die u graag bij de
top 3 zou hebben willen toevoegen?

4.

Heeft een frisse blik voor nieuwe ideeën

5.

Heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring

6.

Ziet functie als een roeping en niet als een springplank

7.

Is betrokken bij de stad, de inwoners en de ondernemers

8.

Is daadkrachtig en neemt liever het voortouw dan
af te wachten

9.

Heeft veel contacten o.a. in Europa, Den Haag en
bij de provincie en weet daardoor nieuwe kansen
voor ‘s-Hertogenbosch te scheppen

10.

Is een doener die er voor zorgt dat dingen gebeuren

11.

Kan verschillende mensen en belangen combineren en is op
zoek naar gemeenschappelijke doelen

12.

Stelt zich niet op de voorgrond en zorgt er op de achtergrond
voor dat de zaken soepel verlopen

13.

Voelt zich thuis bij de Brabantse en Bossche aard

14.

Zet ‘s-Hertogenbosch op de kaart

15.

Kan aan iedereen zijn ideeën en de feiten op een begrijpelijke
manier overbrengen

Nee
Ja, namelijk:

Hartelijk dank voor het invullen.
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Informatie uit uw gemeente
Raadslid
Bert van Gelder

Als raadslid neem je namens de inwoners van
’s-Hertogenbosch beslissingen. Hoe is het om
raadslid te zijn? En waar zet ieder raadslid zich
voor in? Deze week komt Bert van Gelder (Bosch
Belang) aan het woord.
De gemeenteraad is inmiddels ruim twee jaar aan de slag. Hoe
kijk je terug op die tijd?
Je doet dingen met elkaar, voor elkaar. Dingen voor elkaar
krijgen lukt je niet alleen. We krijgen een steeds mooiere stad.
Een stad waar het goed wonen is en met mooie natuur. Veilig,
comfortabel en leuk.
Wat wil je nog bereiken?
Op dit moment hebben we een groot tekort aan woningen.
Er zijn heel veel woningzoekenden. Dat is een probleem dat in
het hele land voorkomt. Een moeilijk punt, maar er is wat licht
aan de horizon.

Schrijf je nu in voor
Zwerfafvaldag 2017
Op zaterdag 25 maart 2017 is de jaarlijkse Zwerfafvaldag. De
inschrijving voor deze 11e editie is nu geopend. Samen met
de bewoners verzamelen we op deze dag zwerfafval in de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Vorig jaar deden er bijna 1000
zeer enthousiaste deelnemers mee. Zet u zich dit jaar
ook in voor een schonere stad? Meld u vóór 5 maart
aan via het digitale aanmeldformulier op
www.s-hertogenbosch.nl/zwerfafvaldag.

Deelname
Je kunt individueel of als vereniging deelnemen aan de
Zwerfafvaldag. De minimum leeftijd voor deelname is
12 jaar. Verenigingen ontvangen voor hun inspanningen een
vergoeding van € 80,- als zij met minimaal 10 deelnemers
meedoen. Elke deelnemer ontvangt daarnaast een vergoeding
van € 7,50. Per vereniging mogen maximaal 30 leden meedoen.
Meer informatie
Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/zwerfafvaldag voor meer
informatie. Hebt u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar
zwerfafvaldag@s-hertogenbosch.nl.

Schulden en
een kort lontje

Door alle stress kreeg Bart af en toe een kort lontje. Daardoor
ging het steeds fout als hij schuldeisers aan de telefoon had.
“Dat kon zo niet verder, want ik had mezelf soms niet in
de hand. Ik besloot om hulp te gaan zoeken, want in mijn
omgeving had ik al genoeg ellende gezien bij mensen die diep
in de schulden waren geraakt. Dat wilde ik beslist voorkomen.”
Bart kreeg Eerste Hulp bij zijn Geldzaken. Het ordenen van
zijn administratie was een belangrijk begin. “Het was een
enorme opluchting om weer overzicht te hebben over mijn
financiële situatie. Dan weet je waar je moet beginnen.
Ik leerde ook om lastige telefoontjes zelf te doen zonder te
ontploffen. Nu ik afspraken heb gemaakt met de schuldeisers
krijg ik weer moed. Ik ben blij dat ik op tijd aan de bel heb
getrokken. Anders was het beslist uit de hand gelopen.

Wat doe je naast je werk als raadslid?
Naast het raadswerk en mijn baan bij een
aluminiumverwerkingsbedrijf ben ik gepassioneerd
natuurliefhebber. Ik trek er graag op uit. Met de auto, de
motor, per fiets en te voet. Uiteraard genieten mijn vrouw
en ik ook van de kleinkinderen. Ik zal maar zeggen: Een
bourgondische levensgenieter!

Van Zuid-Willemsvaart
naar Zuid-Willemspark
Tijdens de Week van het Zuid-Willemspark van 13 tot
en met 17 februari gaan we in gesprek met inwoners en
belanghebbenden. Op twee momenten is er een openbare
inloopsessie:
- woensdag 15 februari van 10.00 tot 12.00 uur;
- donderdag 16 februari van 15.30 tot 17.00 uur.
Locatie: Koudijs Kafé, Tramkade 26.
U bent van harte welkom!

“Van de een op de andere dag moest ik op zoek
naar lege flessen om van het statiegeld een
brood te kunnen kopen.” Bart windt er geen
doekjes om dat hij in een lastig parket terecht
kwam na zijn echtscheiding.
Naast het verdriet en de boosheid moest Bart leren omgaan
met één salaris. “Met ons gezamenlijke inkomen zaten we er
warmpjes bij. We dachten nooit echt na over onze uitgaven.
Nu moest ik alles betalen van één salaris en werd het een
ander verhaal. Bovendien kreeg ik een flinke rekening van de
advocaat. Ik had soms niet eens geld om eten te kopen voor
mijn kinderen. En ik ben nu eenmaal niet zo handig in het
bijhouden van de administratie.”

Wat kun je vertellen over het werk als raadslid?
We zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Zo proberen we,
met wikken en wegen, dingen voor elkaar te krijgen. Soms
door mensen een duwtje in de goede richting te geven.

Mijn tip als het financieel niet meezit? Wacht niet en vraag
hulp bij je financiële problemen. Zo voorkóm je dat je een kort
lontje krijgt. Dat is ook fijner voor de kinderen.”
Op verzoek van de geïnterviewde hebben we zijn naam
veranderd in Bart.

Eerste Hulp bij Geldzaken
De gemeente wil armoede en schulden onder inwoners
aanpakken. Want zulke problemen geven mensen veel
kopzorgen. Zoiets staat een volwaardige deelname aan
de samenleving in de weg. Dreigen er schulden en wilt
u eens praten over uw financiële situatie? Neem dan
contact met ons op via (073) 615 51 55, want voorkomen
is beter dan genezen.

Op maandag 30 januari gaf landschapsarchitect Peter Lubbers
een presentatie over de eerste schetsen voor het park in
Koudijs Kafé. Kon u er toen niet bij zijn? Bekijk de presentatie
dan terug op www.zuidwillemspark.nl/nieuws.
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Groen licht voor
centrumplan Rosmalen

een belangrijke functie en is gebaat bij een toekomstgericht
centrum. En dus kan de schop nu de grond in.“

Het duurde een tijd maar nu staat niets meer in de weg
om te starten met het centrumplan Rosmalen. De Raad van
State heeft namelijk positief besloten. Dat betekent dat na
20 jaar de werkzaamheden in het centrum van Rosmalen
daadwerkelijk starten.
Wethouder Logister: “Ik ben blij dat we nu eindelijk kunnen
starten. Het centrum van Rosmalen vervult voor veel inwoners

Wat gaat er gebeuren?
De afgelopen twee jaar zijn er al sloopwerkzaamheden,
munitie onderzoek, bodemsaneringen en een archeologisch
onderzoek uitgevoerd. De aannemer start binnenkort met
de werkzaamheden die nodig zijn om het gebied bouwrijp te
maken. De direct omwonenden krijgen hierover persoonlijk
bericht. Als het gebied bouwrijp is, start Foruminvest met de
bouwwerkzaamheden. Zodra de nieuwbouw is gerealiseerd
pakken we ook de openbare ruimte aan.

Verkiezingen leden
Tweede Kamer

Wat u echt moet weten over uw buurt
Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de leden
van Tweede Kamer. Uiterlijk 25 februari worden de stempassen
bezorgd. Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal
binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch stemmen.
Op 2 maart 2017 worden de kandidatenlijsten huis aan
huis bezorgd. In het Stadskantoor en Perron-3 komen ook
kandidatenlijsten in groot schrift en braille ter inzage te
liggen.
Om te stemmen neemt u uw stempas en een identiteitsbewijs
mee. Voor deze verkiezingen mag het identiteitsbewijs 5 jaar
verlopen zijn.
Stemmen door een ander: Volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere
kiezer uit ‘s-Hertogenbosch machtigen dit voor u te doen. Dit
doet u door het invullen van de achterkant van de stempas.
Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag
bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.
Wilt u een kiezer buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch voor u
laten stemmen? Vraag dan via onze website of schriftelijk een
volmachtbewijs aan.

Bekendmakingen over bijvoorbeeld
bestemmingsplannen, vergunningen,
verkeersbesluiten, verordeningen en
beleidsregels vindt u op internet.
Ga naar: overuwbuurt.overheid.nl
Deze informatie vindt u voortaan op:
overuwbuurt.overheid.nl. U ziet daar onder
meer welke vergunningen zijn aangevraagd
of afgegeven. Voor de dakkapel van de buurman,
bijvoorbeeld. Of een feest in de buurt!

E-mailservice
Niks missen? U kunt ook via e-mail op de
hoogte blijven. Kijk voor meer informatie op:
www.s-hertogenbosch.nl/bekendmakingen
Hulp nodig?
We helpen u bij het digitaal opzoeken van de
informatie in de Burgerplaza in het Stadskantoor.
U kunt ook terecht bij een wijkplein of bibliotheek.
Leren omgaan met de computer?
Verschillende organisaties verzorgen computertraining.
Neem contact op met een Brede Bossche school bij u in de
buurt, Humanitas computerhuis of de Volksuniversiteit.

Stemmen buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch: Kiezerspas
Wilt u overal in Nederland kunnen stemmen? Regel dan een
kiezerspas. Dit kan via onze website, schriftelijk of persoonlijk
aan de balie.
Stempas kwijt
Stempas niet ontvangen, beschadigd of kwijt? Vraag dan een
vervangende stempas aan. Via onze website, schriftelijk of
persoonlijk.
Aanvragen via de website of schriftelijke aanvragen voor een
volmacht, kiezerspas of vervangende stempas kan tot uiterlijk
10 maart 2017.
Persoonlijk kunt u een kiezerspas of vervangende stempas
regelen tot dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur bij de afdeling
Publieke Dienstverlening. Maak hiervoor op tijd een afspraak.

Wet milieubeheer
Ingediende meldingen op basis van art. 8.40/8.41 Wet milieubeheer, activiteitenbesluit
LOCATIE

AANVRAGER

OMSCHRIJVING

REGISTRATIENR.

-De Krommenhoek 11, 5391 GC Nuland

Restaurant De Blauwe Sluis

veranderen vetput en septic-tank

WB00036285

-Biestkampweg 2, 5249 JV Rosmalen

Vriesekoop Rosmalen B.V.

aanbouw nieuwe koelcel

WB00036276

Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. De
meldingen liggen niet ter inzage. Voor meer informatie neem dan contact op met het

Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

Besluit maatwerk regulier
LOCATIE

AANVRAGER

-Bordeslaan 472, 5223 MX ’s-Hertogenbosch

Lepeltje Liefde - Kok aan huis & Catering maatwerk vetafscheider

WB00036076

-Ertveldweg 41, 521 XA ’s-Hertogenbosch

Kalil Export

WB00036167

Bezwaar/voorlopige voorziening met betrekking tot deze beschikkingen. Binnen zes weken na de
bij verleend, vermelde datum, kunnen belanghebbenden tegen de aangegeven beschikkingen
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12345,
5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Verzoeken tot schorsing of een voorlopige voorziening richt u aan de
voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

OMSCHRIJVING

maatwerk geluid

REGISTRATIENR.

inzage van 13 februari t/m 27 maart 2017. Deze plannen zijn in te zien via:
www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-melding/omgevingsvergunning/
omgevingsvergunning-ter-inzage
U kunt schriftelijk of mondeling binnen die termijn zienswijzen indienen. Als u mondeling
zienswijzen wilt indienen, wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk telefonisch contact
op te nemen met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77 of mail naar:
omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl

De stukken met de aanvragen en eventuele bescheiden liggen gedurende zes weken digitaal ter

Westwal 48
Kennisgeving instemming evaluatieverslag betreffende
uitgevoerde sanering DB079608050
Het college heeft haar instemming verleend aan het
evaluatieverslag naar aanleiding van een uitgevoerde
bodemsanering ter plaatse van Westwal 48. De sanering

behoorde tot een wettelijk aangewezen categorie van
uniforme saneringen zoals vermeld in het Besluit uniforme
saneringen.

begeleiding verzamelde gegevens alsmede de eventuele
afwijkingen welke tijdens de sanering aan het college zijn
gemeld.

Het evaluatieverslag bevat onder meer de vermelding
van de gerealiseerde aspecten van de sanering en het
saneringsresultaat, de in het kader van de milieukundige

Bezwaar/voorlopige voorziening
Tot en met 27 maart 2017 kan door een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar ingesteld worden.

◆ ACTUEEL

Westwal 48 (vervolg)
Bezwaarschriften kunt u richten aan: het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 12345, 5200 GZ
‘s-Hertogenbosch.

www.s-hertogenbosch.nl
Veel informatie, producten en diensten vindt u op
de website. Hier staan alle adressen en
openingstijden. U maakt er ook uw afspraak voor
een bezoek aan de gemeente.
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Verzoeken om schorsing of voorlopige voorziening kunt u
richten aan: de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

verzoek in het Stadskantoor ter inzage gelegd of per mail aan
u verstrekt. Indien u een mondelinge toelichting wenst, belt u
de afdeling Milieu, tel. (073) 615 50 54.

Informatie
Het besluit en de daarbij behorende stukken worden op

De gemeente op sociale media

Praat mee! Kijk op www.s-hertogenbosch.nl voor alle links.

e-mail:

gemeente@s-hertogenbosch.nl

telefoon:

(073) 615 51 55

post:

Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

bezoekadres:

Stadskantoor, Wolvenhoek 1

‘s-Hertogenbosch, 12 februari 2017

Sjors Creatief van start

Solos presenteert Connect[ed] in het Werkwarenhuis

’s-HERTOGENBOSCH - Deze week hebben alle basisschoolleerlingen
uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch het ‘Sjors Creatief” boekje ontvangen, bomvol creatieve activiteiten bij meer dan 50 culturele aanbieders
uit de stad. Vanaf maandag 13 februari 15.00 uur kunnen de leerlingen
zich inschrijven voor hun favoriete workshop(s). Aanmelden kan via de
website www.sjorscreatief.nl. Door deelname aan deze creatieve workshops kunnen kinderen kennismaken met kunst en cultuur tegen een
aantrekkelijk tarief (soms zelfs gratis), zonder dat zij direct lid hoeven te worden van een club of vereniging. Voor meer informatie; neem
een kijkje op de website www.sjorscreatief.nl of stuur een mail naar
sjorscreatief@muzerije.nl.

Ruim baan voor de nieuwe generatie!

Nulands Gemengd Koor zoekt nieuwe leden
REGIO - Het Nulands Gemengd Koor is alweer aan het repeteren voor
de uitvoeringen in 2017. De nieuwe dirigent, Marcus de Haard, heeft
samen met de muziekcommissie de nodige muzieknummers uitgezocht
voor de komende periode. Het uitverkochte High Tea concert uit 2015
krijgt in 2017 een opvolger in het themaconcert ‘Europa’. Dit zal op zaterdag 28 oktober plaatsvinden bij Hotel Van der Valk in Nuland. Samen
met de chef-kok van het hotel wordt een muzikaal programma samengesteld, waarbij liedjes gezongen worden uit Europese landen, gecombineerd met een gerecht uit dat land. Het Nulands Gemengd Koor kan
altijd nieuwe leden gebruiken. Wellicht is dit een mooi moment om
eens te komen luisteren tijdens een van de repetities op de maandagavond om 20.00 uur in De Meent? Meer informatie kunt u vinden op
www.hetnulandsgemengdkoor.nl.

Een impressie van Transpicious in 2015

◆ Oetelpedia
De Adjudant is de rechterhand van Prins Amadeiro. Hij zal dus nooit alleen ergens optreden. Zijn aanspreektitel is Mijnheer de Adjudant. Net als
de Prins wordt de Adjudant voor het leven aangesteld, echter als de Prins
aftreedt, doet hij dat ook. Mocht er tijdens de regeerperiode van de Prins
een wisseling plaatsvinden van Adjudant dan zal deze toch aftreden als de
Prins aftreedt. Wat de kleding betreft lijkt het pak van de Adjudant veel op
die van de Prins, hij draagt echter geen prinsenkruis. Maar hij draagt wel
een rood-wit-geel gekleurde sjerp. De huidige Adjudant wordt in zijn rol
Hertog Du Bois van Amstel genoemd.
◆ Oetelpedia (www.oetelpedia.nl) is de digitale encyclopedie van het Oeteldonkse carnaval. De website biedt een schat aan informatie waar u
antwoord vindt op uw vragen.

Z.K.H. Amadeiro XXV en Zijn Adjudant

Foto: Freek Jansen

Foto: Solos/Marcus Peters

’s-HERTOGENBOSCH – Op zondag
19 februari vindt Connect(ed) A
No Fashion Event plaats in het
Werkwarenhuis aan de Tramkade
in ’s-Hertogenbosch. Een vier uur
durend event met live show knippen, mooie outﬁts, shows, bijzondere ﬁlms, lezingen, performances
& meer. Over gender, hergebruik,
vluchtelingen, emancipatie, vrijheid, acceptatie, samenwerken en
de betekeniseconomie door jonge
(mode)ontwerpers, kunstenaars,
haarstylisten, trendwatcher & anderen.

Connect(ed) . Tijdens Connect(ed)
zijn de deelnemers live aan het
werk. Ze laten zien wat hen bezighoudt, verbindt en inspireert door
wat er om hen heen en in de wereld gebeurt. En maken daarmee
onderdeel uit van de overgangsperiode naar de betekeniseconomie;
een wereldwijde beweging richting een nieuwe economie waarin het niet meer alleen draait om
geld, maar om mensen en respect
voor de aarde. In die zin heeft dit
nieuwe event wezenlijk meer diepgang dan Transpicious.”

Door Astrid Berkhout

De nieuwe generatie
Treffend is de presentatie van Lieke Dols over ‘The new generation
of world shapers’: “In de huidige
maatschappij is niets meer een
vast gegeven. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en voelen
sneller dan ooit. We bevinden ons
in een transitie tijdperk; een overgang van oude naar nieuwe systemen. In een tijd met meer vragen
dan antwoorden, meer keuzes dan
beslissingen en meer kansen dan
uren in een dag verlegt men de
focus op wat echt belangrijk is in
het bestaan. ‘The New Generation
of World Shapers’ daagt bestaande systemen uit en durft met een
grote dosis lef te experimenteren.
Aanpakkers die samen het nieuwe
tijdperk vormgeven door basale
thema’s te belichten.” Er is ook aandacht voor een ander soort overgang. In de ilm ‘’Jordy in Transitland’ staat Jordy aan de vooravond
van haar fysieke transitie; ze staat

Connect(ed) is ontwikkeld door
Solos in samenwerking met Gitte
Broekmeulen, Lotte Gielens, Lieke
Dols, Jeske de Korte van Kinki kappers Den Bosch en een aantal jonge
(mode)ontwerpers, kunstenaars,
hairstylisten, een trendwatcher &
anderen. “Het is ontstaat uit het
project Transpicious, dat in 2015
plaatsvond”, vertellen Marjoes Corsten en Marcus Peters van Solos.
“We belichten in Connect(ed) echter andere onderwerpen. In 2016
hebben we een brainstorm gehouden met een aantal jonge mensen,
waaronder deelnemers van Transpicious en Kinki Kappers. Daarbij
ging het over waar iedereen mee
bezig was en wat hen raakte in de
wereld om hen heen. Uiteindelijk
hebben we ervoor gekozen een
aantal onderwerpen die daarbij
naar voren kwamen, nader te belichten tijdens een volgend event:

op het punt een vrouw te worden.
Een modern, rauw sprookje als
poëtisch protest tegen de huidige
hokjesgeest. Jody Rouwenhorst is
live aanwezig en vertelt haar persoonlijke verhaal.
Alles ‘on stage’
“Er is geen backstage. Het is een
dynamisch geheel, overal in het
Werkwarenhuis gebeurt iets. Het
publiek is overal bij en kan op een
vanzelfsprekende manier met de
ontwerpers en kunstenaars en hun
werk in contact kan komen. Hun
ideeën en producten zijn te zien,
te horen, te voelen en te koop.”
Een aantal onderdelen van het
programma; show knippen ‘on stage’ door Kinki kappers, Precious
Plastic by Silvan Vasilda, A Ddress
transition van Debora Dax (met
13 ontwerpen voor de iets oudere transgender), prachtige out its
van Isabell Schulz ( ietsbanden getransformeerd), Bente Libochant
maakt nieuwe kleding en objecten
van oude kleding en Charlotte Rem
presenteert Experiment: Foodinstallatie. Dj’s Neuss en Youssef zorgen voor de muzikale omlijsting.
◆ Connect(ed) vindt op zondag
19 februari plaats van 14.00 tot
18.00 uur. Entree 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur
en online via shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/connected
(plus transactie- en servicekosten). Actuele informatie is te
vinden op www.facebook.com/
events/234857170302660

