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Stichting Social Label aan de slag
in het Werkwarenhuis Tramkade
Na de officiële opening
van Tramkade op
zaterdag 16 mei vierde
stichting Social Label
vrijdag de start van het
Werkwarenhuis. Dit
project is een van de
pijlers van Tramkade.
Mensen met een
arbeidsbeperking maken
samen met bekende
ontwerpers producten
die in deze winkel
worden verkocht.
door Suzie van Dijk

’s-HERTOGENBOSCH - Tramkade, voorheen het terrein van
veevoederfabriek De Heus,
is zeven jaar geleden aangekocht door de gemeente met
steun van de overheid. Het
mag zich de komende tien
jaar ontwikkelen als een
tijdelijke broedplaats voor
sociale, culturele en economische initiatieven. De
projecten die nu geleidelijk
van start gaan bij Tramkade
sluiten naadloos aan bij de
participatiemaatschappij.
Social Label is een initiatief
van Petra Janssen en Simone Kramer. Beide Bosschenaren werken al geruime
tijd in de kunst- en cultuur-

sector. Ze brengen topontwerpers en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
samen. Voor Kramer is het
beschikbaar stellen van
haar netwerk een van de manieren waarop zij talenten
bij de makers tot bloei laat
komen. Deze mensen vinden door hun beperking of

mensen met
arbeidsbeperking
werken samen met
ontwerpers
psychiatrische aandoening
niet vanzelfsprekend werk.
Kramer glundert als ze er
over vertelt: “Het is voor mij
een noodzaak, a way of life.
We hebben de participatiesamenleving zelf gebouwd,
nu moeten we er met elkaar
vorm aan geven.”
Tentdoek
Zorginstellingen uit heel
Nederland hebben ateliers
waar de makers van Social
Label werken, hun producten worden verkocht bij het
Werkwarenhuis. Meubelontwerper Piet Hein Eek is
al enige tijd betrokken en de
new kid in town is textielontwikkelaar Borre Akkersdijk. Hij gaat van gebruikt
tentdoek iets nieuws maken
met jongeren die uitgeval-

Petra Janssen en Simone Kramer, beiden actief in de kunst- en cultuursector, brengen
topontwerpers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen. Henk van Esch Fotografie

len zijn in het onderwijs.
Akkersdijk vertelt enthousiast: “Ik hoop dat ik ze kan
inspireren om samen iets
te maken, maar wat?” Hij
licht een tipje van de sluier
op: “Misschien wordt het
een soort regenjas.” In oktober tijdens de Dutch Design
Week in Eindhoven wordt
het nieuwe product gepresenteerd.
In zijn speech tijdens de kickoff sprak wethouder Huib
van Olden over “omden-

ken”. Dat houdt volgens de
bestuurder in dat het werk
om mensen heen gebouwd
wordt en dat de gemeente
op het terrein de ruimte
geeft aan allerlei initiatie-

ven. “Het is ook voor het
gemeentebestuur ons leuk,
de mensen loslaten op het
plan. Ik ben benieuwd hoe
het er over een aantal jaren
uitziet”, zei de wethouder.

Werkwarenhuis drie dagen per week open

Werkwarenhuis is gevestigd aan de Tramkade 26 in de
voormalige van veevoederfabriek De Heus. De designcollectie van Social Label is te bewonderen en te koop
in de sociaal- maatschappelijke winkel. De openingstijden zijn woensdag tot en met vrijdag geopend van 10.30
tot 17.00 uur.

Vijfde Bossche
Jumbo open
’s-Hertogenbosch - Supermarkt Jumbo opent vandaag
(woensdag) in winkelcentrum De Helftheuvel haar
vijfde supermarkt in Den
Bosch.
De grootgrutter laat dit bijzondere moment niet onopgemerkt voorbij gaan. Iedereen is uitgenodigd voor de
feestelijke opening om 9.00
uur. De eerste driehonderd
klanten worden verrast met
een mooie bos bloemen. Bovendien krijgen alle klanten
die voor een bedrag vanaf
25 euro boodschappen doen
een ambachtelijke appeltaart mee naar huis. Deze
actie loopt tot en met zondag
14 juni.
Ondernemer Hans van Bergen is trots op de nieuwe
Jumbo: “Dankzij de ombouw kunnen we klanten
nog beter van dienst zijn.
Samen met mijn team kijk
ik er dan ook naar uit om
klanten te laten ervaren wat
de unieke Jumbo formule
inhoudt: de laagste prijs en
de beste service. Verder is
de winkel voorzien van een
eigen ambachtelijke slagerij. Ook kunnen klanten bij
ons terecht voor een lokaal
assortiment, zoals Bossche
bollen van Ton de Groot,
worstenbroodjes en brood
van de warme bakker en
zult en balkenbrij van Van
Iersel. Daarnaast beschikt
de winkel over een Post NL
agentschap en een OV-chip
oplaadpunt. In totaal biedt
de winkel ruim 1200 m2
winkelplezier.”

ADVERTORIAL

Natuurlijke oplossing
bij spierpijn en stijfheid

THUIS

in tapijt
en vinyl

Voor een snel herstel op lichaamseigen manier

Stijve spieren bij het opstaan?
Spierpijn in de armen na een
paar uurtjes tuinieren? Of een
stijve nek of schouders na een
lange werkdag? Bijna de helft
van de Nederlanders heeft
regelmatig tot dagelijks last
van spierpijn en stijfheid.
Ernstig? Nee, gelukkig niet.
Vervelend is het wel. Met
name omdat het ons doen
en laten ﬂink kan beïnvloeden.
Wat helpt? De doorbloeding
bevorderen!
Uit onderzoek blijkt dat spierpijn en stijfheid vooral in de rug
(58%), nek (40%) en schouders
(40%) zit. Laat dit nou juist de
lichaamsdelen zijn die we bij bijna
iedere beweging gebruiken. En
dus worden we ook iedere keer
weer geconfronteerd met de pijnlijke, stijve spieren en gewrichten.
Als we lopen, als we ﬁetsen, als
we werken, als we het huishouden doen… continu. Wat helpt?
De doorbloeding bevorderen.
Hierdoor versnelt de afvoer van
afvalstoffen, maar ook de aan-

voer van voedingsstoffen en reparatiestoffen. En dat zorgt ervoor
dat spierweefsel sneller herstelt.

‘Beoordeeld
met een 9,3
door gebruikers’
Hoge concentratie Arnica
montana
Arnica montana (valkruid) staat
al jaren bekend als krachtige, natuurlijke hulp bij het bevorderen
van de doorbloeding. Atrosan
Spier- en Gewrichtsgel van
A.Vogel* is een makkelijk smeerbare, rap intrekkende en snel
pijnstillende gel met maar liefst
50% Arnica montana.
In deze hoge concentratie
zorgt de Arnica voor een snelle stimulering van de lokale
doorbloeding, waardoor uw
lichaam krachtig ondersteund
wordt om zelf aan de slag te
gaan met het herstellen van
de spieren en u sneller weer
soepel bent. Zodat u weer kunt
doen en laten wat u zelf wilt.

A.Vogel Atrosan Spier- en
Gewrichtsgel is verkrijgbaar
in een verpakking van 100
ml bij drogist, apotheek,
supermarkt en gezondheidswinkels. Adviesprijs €9,99.
Meer weten? Bel de
A.Vogel
gezondheidslijn
0900-2464646 of kijk op
avogel.nl
* Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis
van Arnica montana, lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd
op reeds lang bestaand gebruik.
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1. TAPIJT ‘GIER’ (2 KLEUREN)

€ 21,44 per m2 Met GRATIS ondertapijt,
latten en GRATIS gelegd!*
Kwaliteitstapijt met een grove lus, vervaardigd van
uniek kleur- en slijtvast garen.

2. TAPIJT ‘WAALRE’ (33 KLEUREN)
€ 32,25 per m2 GRATIS gelegd!*
Prachtig hoogpolig tapijt van sterk polyamide garen.

3. TAPIJT ‘MOSBACH’ (3 KLEUREN)

Voor de meeneemprijs van € 4,75 per m2!*
Antistatisch tapijt met een compacte lus en vilten rug.

Uw (reclame)drukwerk
verder dan de deurmat!
Met uw (reclame)drukwerk écht opvallen in uw eigen regio?
Verspreid uw boodschap met de huis-aan-huiskranten van Wegener.
Uw drukwerk wordt exclusief verspreid met een beperkt aantal
folders. Hierdoor bent u verzekerd van uitstekende bezorgkwaliteit
en bovendien: optimale aandacht!

Uw dichtstbijzijnde winkel is:

’S-HERTOGENBOSCH

Aartshertogenlaan 1
(naast de Tango)

Meer weten?
www.FolderVerspreidingWegenerMedia.nl
Telefoon: 088 - 013 88 90
E-mail: reclameverspreiding@wegenermedia.nl

BEKIJK OOK ONZE ANDERE ACTIES OP WWW.TAPIJTCENTRUM.NL
* Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op www.tapijtcentrum.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden.

