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Kasteel
kant zich
tegen
tuinen
door Angela van den Dungen
BOSCH. De bestuursraad
Engelen/Bokhoven en de bewoners
van kasteel Leliënhuyze achten het
niet zinnig en verantwoord om aan
de zuidzijde van de Omloop het
tweede gedeelte van de kasteeltuinen aan te leggen. Wethouder Paul
Kagie wil in juni namens de gemeente voor eens en altijd een
punt zetten achter de discussie
over de kasteeltuinen, maar gaf in
de bestuursraadsvergadering ook
aan ‘geen rijdende rechter te zijn’.

DEN

Deelnemers en begeleiders van het Bossche project Kom. In samenwerking met grafisch ontwerper Edwin Vollebergh wordt ‘verhalend servies’ gemaakt. foto Social Label
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Werkwarenhuis is smeltkroes
van verschillende mensen
door Jarry Popelier

E

en smeltkroes van mensen.
Dat wil het Werkwarenhuis
graag zijn. Morgen wordt het
officieel geopend in Den

Bosch.
„We koppelen topontwerpers aan
kwetsbare groepen. Schoolverlaters,
daklozen, mensen met een beperking
of psychische aandoening”, zegt Simone Kramer, die samen met Petra Janssen twee jaar geleden stichting Social
Label begon. „Eigenlijk ontwerpen wij
arbeid. Mensen een stap laten zetten,
dat is het belangrijkste.”
Het Werkwarenhuis is gevestigd in
de voormalige machinekamer van De
Heus/Koudijs aan de Tramkade. Social
Label is in meer steden actief, maar de
producten die daar worden geproduceerd, zijn te zien en te koop in de
showcase in Den Bosch.
In Deventer was bijvoorbeeld een

project waarin oude fietsframes zijn
gerecycled tot bezems. Kramer: „Dat
is niet zomaar een bezem, het is een
designproduct dat echt ergens voor
staat.”
In Den Bosch is het project ‘Kom’
inmiddels van start gegaan. Grafisch
ontwerper Edwin Vollebergh is bij dat
project gekoppeld aan Bossche mensen die op verschillende werkplaatsen
(gefaciliteerd door Cello en
Demarrage/Reinier van Arkel) aan
‘verhalend servies’ werken. Het eindresultaat wordt gepresenteerd op de Dutch Design Week in oktober. „Uiteindelijk willen we dat servies hier natuurlijk gebruiken”, zegt Janssen.
Want de opening van het Werkwarenhuis is slechts een begin. Kramer
en Janssen hebben pas sinds een paar
weken de sleutel van het pand waar
vroeger veevoeder werd geproduceerd.
In de komende jaren moet er een
werkplaats worden gemaakt, naast de
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etalageruimte waar ook een restaurant
zal komen. Maar wanneer dat precies allemaal zal gebeuren is nog niet duidelijk. „We zitten hier sowieso de komende tien jaar, dus we hebben de tijd”,
zegt Kramer. „De volgende maand hebben we ons eerste publiekscollege, over
solidariteit. Het moet echt een ontmoetingsplek zijn voor alle Bosschenaren.”
Kramer en Janssen wonen allebei in
de omgeving van Den Bosch en hebben
beiden een creatieve achtergrond. Ze
vonden elkaar in hun wens om kunst
en design te integreren in de maatschappij. Kramer: „Dat mensen uit kwetsbare
groepen weer iets toevoegen aan de
maatschappij, is heel goed voor hun eigenwaarde. Je ziet ze opbloeien.”
Wethouder Huib van Olden geeft
morgen het officiële startsein voor het
Werkwarenhuis. Dat is alleen voor genodigden, maar zondagmiddag (13.30
tot 17.00 uur) is er een open huis dat
voor iedereen toegankelijk is.

In maart hebben gemeente,
deelnemers en oorspronkelijke tegenstanders de reeds aangelegde
kasteeltuinen aan de noordzijde
geëvalueerd. Tot zover zijn er weinig klachten. ‘Het geheel ziet er
nu netjes uit’, aldus het evaluatieverslag. De deelname van Jenaplanschool Antonius Abt heeft op
zich laten wachten vanwege andere projecten, maar ook deze gaat
nu met leerlingen en ouders aan
de gang met de schoolmoestuin.
Het integrale plan is een lint
van bladen die worden gevormd
door heggen aan de noord- en
zuidzijde van de Omloop. De gemeente wil nu beginnen met de
de zuidzijde. Daar komt echter
geen moestuin, maar bloemrijk
grasland. De aanleg ervan stuit
weer op weerstand bij de bewoners van kasteel Leliënhuyze en
de bestuursraad. „De bestaande situatie (gras) en tweemaal per jaar
maaien is voldoende. Op kosten
voor haagjes zit niemand te wachten en dat past ook niet in een tijd
van bezuinigingen op groenvoorzieningen”, stelt bestuursraadvoorzitter Martin Kroezen. „Het oorspronkelijke ontwerp, parklandschap, heeft nog steeds de voorkeur”, aldus Martin Berens namens de bewoners. „Het geld kan
beter worden besteed aan het onderhoud van de bestaande heesters en bomen, zodat die niet ingeruild hoeven te worden voor fantasieloos gras.” Bewoners van Kasteel Leliënhuyze hebben officieel
bezwaar gemaakt bij de gemeente.

‘Overschot’ verloochent Cromvoirtse roots nooit
door Kees van der Zandt
CROMVOIRT. ‘Are you ready for lo-

ving me?’ klinkt uit de zaal van
Het Wapen van Cromvoirt in het
gelijknamige kerkdorp. De hit van
René Froger wordt echter niet vertolkt door de Amsterdamse volkszanger, maar door twintig enthousiaste muzikanten van D’n Overschot. De Cromvoirtse blaaskapel
en carnavalsclub beschikt over
een groot en erg gevarieerd repertoire.
De club werd in 1982 opgericht
door Marianne Cales, de toenmalige eigenaresse van Het Wapen,
en viert dat carnavaleske jubileum van 3 x 11 jaar met een kapellenfestival begin juni.
Zes muzikanten maken al van-

af het begin deel uit van D’n
Overschot. „We waren het restant van een niet meer bestaande
carnavalsclub. Vandaar dat wij kozen voor de naam D’n Overschot”, herinnert baritonspeelster Dianne Versantvoort zich in
de pauze van de repetitie. „In de
beginjaren bestond de club nog
louter uit leden uit Cromvoirt en
traden we alleen maar in eigen
dorp op in de aanloop naar en tijdens carnaval.”
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Muzikale niveau van D’n
Overschot ging de afgelopen
33 jaar flink omhoog. ‘Met
dank aan Jos van Zandbeek’

Inmiddels heeft D’n Overschot ook muzikanten uit plaatsen als Vught, Helvoirt en Drunen, en treedt de kapel met plezier en succes op in en buiten de
regio. „We hebben de laatste jaren onder meer opgetreden bij
het presentatieconcert van de
Knolderapen in Vught, de Oeteldonkse opwèrmer ‘Feessie’ in
Hotel Central, een bedrijfsfeest
van Ballast Nedam voor honderden bezoekers in Utrecht, een festival in stadion Woudestein in
Rotterdam, en op vele braderieën
en dorpsfeesten”, zegt Huub Bergman, voorzitter van D’n Overschot. „Maar we zullen onze
Cromvoirtse roots nooit verloochenen. Want optredens in het eigen dorp gaan altijd voor.”
Het muzikale niveau van D’n

Overschot ging de afgelopen 33
jaar flink omhoog. „Met dank aan
Jos van Zandbeek, die sinds tien
jaar onze muzikale leider is”, zegt
Versantvoort. „Want Jos is een
rasmuzikant, die ook dirigent is
van kapellen als Veni Vidi Vici en
de Knolderapen. Dankzij zijn engelengeduld met ons is iedere
muzikant boven zichzelf uitgestegen. We hadden nooit verwacht
dat we ons huidige niveau zouden kunnen halen.”

D’n Overschot houdt zaterdag 6 juni
ter gelegenheid van het 33-jarig bestaan in Het wapen van Cromvoirt in
Cromvoirt een kapellenfestival,
m.m.v. De Knoestjes, De Boeren Soulstampers, De Feestbende, De Knolderapen en De Maystro’s. Aanvang
19.30 uur. Toegang gratis.
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