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an bet nieuwe Kindenpeelkasteel dat in Maaspoon verrijst.
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e buitenkant van
an-kleuren voor

osschenaar Sander Hof
man (30) heeft een histo
risch noviteitje bedacht.
Op zijn site www.tele

tijd.nl heeft hij inmiddels 21 afbeel
dingen staan van historische plek
ken in Den Bosch zoals de Uilen
burg en de Sint-Jan. Van elke histo
rische foto heeft Hofman ëen actu
ele foto gemaakt vanuit dezelfde
hoek als de oude, vergeelde plaat.
Ret beeld verspringt om de zoveel
seconden van oud nan nieuw en
terug.
,,Zo flits jè in dè tijd van mid naar
nieuw ofomgekeerd. In een bijbe
horende tekst kun je een verhaal
tje lezen over de plek, toen en nu.
1k heb er nu 21 online staan. Maar
dat wil ik verder uitbouwen”, zo
meldt Hofinan.
Ondanks zijn jonge leeftijd is de
communicatiemanager bij ASML
in Veldhoven hevig geInteresseerd
in de Bossche geschiedenis. Vorig
jaar volgde hij een cursus Boschlo
gie. ,,Tijdens presentatjes van de
cursus Boschlogie kwamen veel
oude foto’s aan bod. Mij leek het
leuk daar vooral ook dezelfde
plaats anno 2012 bij te zien. Tele
tijd dus. Vandaar de naam van de
site.”
Hofinan zegt komende zomer
(link verder te werken aan zijn tele
tijdsite. ,,lk wil er historisch verant
woorde teksten bij hebben. Van-

daar dat ik vaak in het Stadsarchief
‘s-Hertogenbosch of het BHIC in
de Citadel zoek naar goede infor
made. Dat kost we! wat tijd, als je
het goed wilt doen. Maar de site
zal groeien, dat is zeker. 1k denk er
zeli~ over na omop termijn ook in
terieurs te gaan doen van histori
sche panden. Maar eerst de buiten
kant van ml van gebouwen maar
eens op een nj. Een van de volgen
de grotere dingen om uit te zoe
ken zijn bijvoorbeeld de 0€ Gruy
terfàbriek of de Verkadefabriek”
Multimedia is voor Hofinan, die
opgroeide met twee ouders die ge
schiedenis studeerden, helemaal
zijn ding. ,,Ik heb vlak vOOr carna
vat ook een app bedacht voor op
de iPhone. Die heet ‘Zangbuuks
ke’. Daarop staan tientailen tek
sten van Bossche carnavaisliedjes
Dan kun je meezingen als je ze
niet kent. Volgend jaar met carna
val zal ik die verder verversen met
actuele Bossche liedjes.”
De ASML-man wit dit najaar de
cursus Boschlogie deel twee vol
gen. ,,Wellicht dat ik later nog eens
een hisrorische rondleiding op de
iPhone zet, zodat je als toerist ook
zonder gids op pad kunt door de
stad om at die fraaje historie van
dichtbij te bewonderen. Want
Den Bosch is heel mooi en heeft
op dat gebied veel te bieden aan
toeristen en dagjesmensen.”
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B~aIve kin erdagop~$ig bedieq
KMderspeeIkas~j oolç ouders die
bt~pschootse opvang 20 ken
voor bun kinderen.
Inmidcjels hoort ook het.peuter
speelzaalweth van Okidoki tot de
werkzaamheden van Klnderspeel
kasteel.
Voor de Maaspoort vomit Kinder
speelkasteel samen met dc basis
schofen Bron en Merljjn bet Kind
centrum Maaspoort.
Dc nieuwbouw vlakbij de scholen
is ontworpen door architect Cees
Gunneweg.
Kinderspeelkasteel huurt straks dit
nieuwe gebouw van de gemeente,
Den Bosch heeft voor een duur
zaam gebouw gekozen met onder
meer een sedumdak,
Als energiebron worth gebruik ge
maakt van warmte~koud~opsfag
(WKo).
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Sander Hofman Iaat op zijn site teletijd.nI oud en nieuw afwisselen en be
schrijft de historie v~n Rncc.-ka


