
stichting weeshuisjes  jaarverslag impact 2019  

datum weeshuisje foto activiteit totaal bereik 2019  
# 600.000 
#bezoekers, passanten , 
social media 

dagelijks camping koffietent 
 

 

dagelijks open van 10-17.00 uur  
behalve in het weekend dan zijn we beperkt 
open.https://www.youtube.com/watch?v=M
zmUs8VX9zM 
MISSIE  : Een verweesd 
brugwachtershuisje aan de 
Zuid-Willemsvaart in Den Bosch een 
nieuwe bestemming geven met en voor de 
buurt.  
CREATIE : Onder leiding van Stichting 
Weeshuisjes werd de kracht van de plek en 
de wensen van de omwonenden verkend. 
In co-creatie met de buurt ontstond het 
concept voor De Camping koffietent.  Het 
kleinste koffietentje van de stad met een 
groots ideaal: namelijk ontmoetingsplek te 
zijn van de buurt. Terwijl buurvrouw en 
architecte Anne het voortouw nam in de 
fysieke verbouwing, buurman en vormgever 
Jeroen tekende voor de huisstijl, gaf in 
eerste instantie Olga en later Imke, Peter 
en Laura vorm en richting aan het bouwen 
van een community van Campingbazen.  
ACTIVATIE : Dankzij de inzet van velen 
transformeerde een voormalig 
brugwachtershuisje tot een goedlopend 
koffietentje van en voor de buurt. Sinds 1 
juni 2018 gerund door een netwerk van 
zo’n 100 vrijwillige Campingbazen.  

afgelopen jaar hebben 
we circa 4.500 kopjes 
koffie/thee aan mensen 
uitgeschonken . hebben 
we 537 volgers op eigen 
instagram , 584 volgers 
op eigen facebookpagina 
en een website 
www.campingkoffietent.nl 
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http://www.weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=MzmUs8VX9zM
https://www.youtube.com/watch?v=MzmUs8VX9zM


31 december  camping koffietent 

 

Jongeren initiatief Kameraden 
worden geinterviewd  door In de 
Buurt Den Bosch over hun initiatief 
om jong en oud te verbinden … op 
de Camping. Als de plek die zorgt 
voor overbrugging tussen jong en 
oud. Het leidde tot een 
samenwerking: als er kameraden 
met een ouder iemand naar de 
camping komen, krijgen ze 
voortaan gratis koffie 

2400 mensen 
bereikt via  
social media en 
website 
indebuurt.nl 

2 januari  camping koffietent  

 

Brabants Dagblad publiceert nu 
ook de ingezonden brief van 
Suzanne van Hees over de 
Camping . Net als Erfgoed Stem.  
 

Bereik van 
110.000 mensen 

6 januari  camping koffietent 

 

campingbaas Marije organiseert 
haar tweede editie #Wereldwijd op 
de Camping. Campinggasten 
vertellen hun reisverhalen aan 
onbekende andere 
campinggasten. Het is haar 
afstudeerproject van de HAS 
Betekenisvol Ondernemen. 

50 bezoekers en 
via social media 
een bereik van 400 
mensen 

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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https://indebuurt.nl/denbosch/bosschenaren/bosschenaar-van-de-week/bosschenaar-van-de-week-rob-van-doleweerd-over-de-trend-van-iets-goeds-doen~65366/?utm_source=facebook&utm_medium=facebooktijdlijnpost&fbclid=IwAR1eTUO1Sl0we3H3KZIVR4lDYYBs8lIaHJD_odit2Fr2mMt1rq3hPuKoiUI
https://www.facebook.com/campingkoffietent/videos/313143695961673/
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


7 januari  campingkoffietent  

 

vruchtbare en positieve 
campingevaluatie met de 
campingbazen  
bij campingbaas Hanneke op haar 
woonboot  
 

16 aanwezige 
campingbazen 

14 januari  camping koffietent 

 

Stichting Buddyhulp bedankt de 
camping op social media. Ook de 
buddys en krijgen bij ons een 
gratis koffie als ze met een cliënt 
komen. 

bereik via social 
media 550 mensen  

22 januari  Bossche 
Brugwachtershuisjes 

 

wethouder Mike van der Geldt 
maakte een vlog voor de 
nieuwsbrief over de 
Zuid-Willemspark ontwikkelingen. 
Hij bezocht hiervoor de Camping .  

bereik 10.000 
mensen via de 
website en social 
media van de 
gemeente  

28 januari  camping koffietent 

 

een groep vrouwen start een 
maandelijks samen komen op de 
camping om elkaars verhalen te 
horen en elkaar te ondersteunen 
op ieders unieke pad. met 
campingbaas Neeltje.   

8 vrouwen 

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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https://www.youtube.com/watch?v=1PhxWYXfloY
https://mailchi.mp/fe39e7404ddd/nieuwsbrief-zuid-willemspark-963009?e=7aaff390bd&fbclid=IwAR1nsLkPYsK9ikGKN3MBru38VsbbwxeVqKd-P5vbcU8QdPNVk_1bWMIsMgY
https://mailchi.mp/fe39e7404ddd/nieuwsbrief-zuid-willemspark-963009?e=7aaff390bd&fbclid=IwAR1nsLkPYsK9ikGKN3MBru38VsbbwxeVqKd-P5vbcU8QdPNVk_1bWMIsMgY
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


28 januari  camping koffietent 

 

Kring Vrienden van Den Bosch 
organiseerde een samenkomst 
van diverse werkgroepen op de 
camping. omdat het onderdeel is 
van het zuid-willemspark in 
wording . ze erkennen  dat t 
kennelijk werkt  “het laten 
ontstaan” - bouwritueel 

9 mannen 

5 februari  camping koffietent 

 

campingbaas Maarten is ook 
bestuurslid van het Vicky Brown 
Huis en schenkt koffie op 5 
februari. op vele plekken in Den 
Bosch wordt dat georganiseerd; 
een jaarlijks terugkerend 
supportmoment  
http://www.vbrownhuis.nl/koffieoch
tend/ 
 
de opbrengst van de koffie ging 
naar het Vicky Brownhuis  

25 bezoekers en  
500 bereikte 
mensen via social 
media  

februari bossche 
brugwachtershuisjes 

 

 

Kring Vrienden van Den Bosch 
organiseerde een tweede 
samenkomst van diverse 
werkgroepen in het 
brugwachtershuisje aan de 
Anthoniebrug , het leidde tot een 
rondleiding  voor gidsen langs de 
brugwachtershuisjes 

20 deelnemers  

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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http://www.vbrownhuis.nl/koffieochtend/?fbclid=IwAR1OQNqHDkWSS4s8kclI-pLOlGqTwm4cgtTGpxLdJ9XMVP3cqlc2Xj7Z5AA
http://www.vbrownhuis.nl/koffieochtend/?fbclid=IwAR1OQNqHDkWSS4s8kclI-pLOlGqTwm4cgtTGpxLdJ9XMVP3cqlc2Xj7Z5AA
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


2 maart camping koffietent  

 

carnaval op de camping, 3 
campingbazen bakken eieren met 
spek voor een antikater ontbijtje  . 
de eieren werden gesponsord door 
de lokale coop. 

50 bezoekers en 
3275 mensen 
bereikt via social 
media ( 15 keer 
gedeeld)  

17 maart  campingkoffietent  

 

mindwalk relaxe start van de 
zondag  georganiseerd door 2 
campingbazen  

10 deelnemers en 
560 mensen 
bereikt via social 
media 

20 maart  radio brugwachter  

 

een podcast over de 
waterschapsverkiezingen Onze jonge 
makers Stan Gonera & Floor Snels zijn 
nieuwsgierig naar de 
Waterschapverkiezingen. "Waarom zouden 
we überhaupt moeten gaan stemmen?" 
vroegen ze zich af. De (onafhankelijke) 
dijkgraaf Lambert Verheijen van 
Waterschap Aa en Maas vroeg Stan en 
Floor een podcast  te maken van hun 
zoektocht. Ze zijn namelijk niet de enigen , 
die "geen idee" hadden. Hiervoor  nodigde 
de dijkgraaf de lijstrekkers van de 7 
politieke partijen uit. Het resultaat hoor je 
hier. Stan en Floor zijn blij met de opdracht. 
"We zijn wijzer geworden. En weten nu ook 
op wie we moeten stemmen."  

via waterschap aa 
en maas en onze 
social media 
hebben 1800 
mensen naar de 
podcast geluisterd 

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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https://youtu.be/TAJA3flZuOs
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


23 maart  camping koffietent  

 

plastic soep actie van 3 jonge 
campingbazen Indra Manou en 
Sophie die eerder geinterviewd 
waren door radio brugwachter en 
graag in actie komen tegen plastic 
soep. Wethouder Mike van Der 
Geld kwam de prijs uitreiken aan 
degene die het meest had 
opgehaald  

30 deelnemers en 
1800 mensen via 
social media 
bereikt 

1 april  brugwachter teus 

 

veel pers aandacht voor de komst 
van brugwachter Teus  
de pop vol verhalen die een jaar 
op de Hendrikbrug in Dordrecht 
heeft gezeten is nu 24/7 te 
begluren in het brugwachtershuisje 
aan de Hinthamerbrug.  Hij schrijft 
bijna dagelijks op Facebook over 
zijn belevenissen. Er is altijd wat te 
zien. Elke maand verandert de 
opstelling in het huisje. En daar 
hoort natuurlijk een verhaal 
bij.Bijzonder te zien is hoeveel 
interactie brugwachter teus 
losmaakt. Mensen passeren de 
brug met een glimlach naar Teus. 
en velen reageren op zijn 
berichten 

2000 volgers op 
Facebook,  
110.000 mensen 
via column in 
Brabants dagblad   
en  

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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https://indebuurt.nl/denbosch/genieten-van/mysteries/mysterie-wie-is-die-man-in-het-brugwachtershuisje-op-de-hinthamerbrug~76193/?utm_source=facebook&utm_medium=facebooktijdlijnpost&fbclid=IwAR3qmUkzV2T6o857R-ljeBtin0vU5Aqbm8zKv_skGc72Gyywg3HWbGtEeuM
https://indebuurt.nl/denbosch/genieten-van/mysteries/mysterie-wie-is-die-man-in-het-brugwachtershuisje-op-de-hinthamerbrug~76193/?utm_source=facebook&utm_medium=facebooktijdlijnpost&fbclid=IwAR3qmUkzV2T6o857R-ljeBtin0vU5Aqbm8zKv_skGc72Gyywg3HWbGtEeuM
https://www.facebook.com/pages/category/Visual-Arts/Brugwachter-Teus-492983474436715/
https://www.bd.nl/opinie/houden-van-een-pop-maar-liever-nog-van-een-echt-mens~a289c191/
https://www.bd.nl/opinie/houden-van-een-pop-maar-liever-nog-van-een-echt-mens~a289c191/
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


18 april  camping koffietent  

  

Studenten van St. Lucas maken 
een film over de lente...en 
maakten ook wat shots van de 
Camping! De fijnste lentespot van 
de stad natuurlijk    

4 studenten 
geneerde hiermee 
een bereik van 900 
mensen via 
schoole en via 
social media  

7 mei  anne pillen overleden 

 

initiatiefnemer uit 2018 op de 
hinthamerbrug is overleden 
https://www.bosschebrugwachters
huisjes.nl/laatste-nieuws/anne-pille
n-overleden 

 

14 mei  camping koffietent  

 

4 initiatiefnemers van uitgestelde 
koffie  Den Bosch hebben ons 
gestimuleerd om meer te 
promoten dat we aan uitgestelde 
koffie doen. dat betekent dat je 
koffie kan betalen voor mensen die 
het moeilijk zelf kunnen betalen. 
De initiatiefnemers namen twee 
mensen van het inloopschip mee, 
Mohammed en Kevin hierdoor 
hebben ze het stereotype beeld 
kunnen veranderen naar een meer 
realistisch beeld  

 

350 mensen lazen 
onze posts  

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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https://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/anne-pillen-overleden
https://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/anne-pillen-overleden
https://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/anne-pillen-overleden
https://www.facebook.com/uitgesteldekoffiedb
https://www.facebook.com/uitgesteldekoffiedb
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


15 mei  ambassade voor de 
volksvlijt 

 

We zijn met trots ambassadeur 
geworden voor paleis van de 
volksvlijt. het woord zegt t al. dat 
schept een band. We steunen het 
volkstheater met de voorstelling 
WIJ in de Verkadefabriek, bij ons 
kon je kortingbonnen ophalen voor 
de  voorstelling en we waren fan. 
wat een  geweldige voorstelling ! 

500 mensen 
hebben gelezen 
dat we 
ambassadeur zijn  

27 mei en 3 juni  bossche 
brugwachtershuisjes 

 

op verzoek heeft Imke een 20 tal 
gidsen van kring vrienden van den 
bosch rondgeleid langs de 
bossche brugwachtershuisjes en 
vertelt over de activiteiten en de 
achtergrond 

20 bezoekers 

1 juni  campingkoffietent  

 

campingkoffietent bestond 1 jaar 
en dat werd gevierd. gratis koffie 
en taart. en veel bezoek van 
trouwe campingbazen 

45 bezoekers 

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


1 juni  bossche 
brugwachtershuisjes  

 

we waren onderdeel van het 
bijzondere communitykunstproject 
van monique broekman : “dat wat 
blijft”  met een bijdrage  van 
brugwachter teus, het trekken van 
het schip door de 
zuidwillemsvaart, en de sleutel van 
vertrouwen  

350 bezoekers en 
4000 mensen die 
de berichten 
hierover zagen op 
social media 

15 juni  campingkoffietent  

 

klusdag met 10 campingbazen 
hebben we de plantjes vernieuwd 
op het dak en eea schoongemaakt 
en een likje verf gegeven 

10 campingbazen 

27 juni  camping koffietent  

 

2 nieuwe initiatiefnemers  Anne en 
Albert krijgen support tijdens voor 
een pilot van een buurtkunstpool 
waar ouderen kunstmaken onder 
begeleiding van een kunstenaar. 
ze winnen met het idee de 
challenge ‘de kunst van 
verbinding’ ...  

250 mensen 
publiek die 
aanwezig waren 
en 2000 mensen 
bereikt via social 
media. 

30 juni  campingkoffietent  

 

3 campingbazen Kim Job en 
Marije bakken pannenkoeken en 
de opbrengst gaat naar het 
oogstfeest voor alle vrijwillige 
campingbazen  

45 bezoekers en 
860 mensen 
bereikt via social 
media  

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 

9 

https://www.youtube.com/watch?v=H-ZpXXbKLIE&t=386s
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


8 juli  campingkoffietent  

 

actie :een vieze peuk is niet leuk” 
georganiseerd door campingbaas 
Wies nadat ze in maart ontdekte 
dat er zoveel peuken in de 
omgeving te vinden  waren tijdens 
de opschoonactie.  

15 deelnemende 
prikkers en 350 
mensen werden 
bereikt via 
facebook. 

5 juli  campingkoffietent  

 

In het blad 073 is architect Anne 
geinterviewd  oa over haar initiatief 
van camping koffietent .  

via deze huis aan 
huis magazine zijn 
31.000 mensen 
bereikt. en 
daarnaast nog 350 
mensen via social 
media. 

3 aug  camping koffietent  

 

theatermaakster Manon Ossevoort 
was vorig jaar geinterviewd door 
radio brugwachter. Waarna ze een 
boek schreef in het 
brugwachtershuisje in de 
Hinthamerbrug. Ze las voor over 
het boek wat in het najaar uitkomt.  

15 nieuwe 
bezoekers en 1500 
mensen werden 
bereikt via social 
media  
 in het najaar werd 
ze ook nog eens 
geinterviewd door 
het psychologie 
magazine bij 
camping koffietent  

4 aug  campingkoffietent 

 
 

Weeslive  initiatiefnemers lanceren 
nieuw initiatief om miniconcerten 
(van talent die eigen nummers 
zingen)  op video vast te leggen en 
als youtube kanaal te lanceren. In 
de Bossche Brugwachtershuisjes 
https://youtu.be/cRBwUztQWm4 

veel publiciteit ( 
schatting 13.000 
mensen ) via 
Bossche Omroep, 
Dtv Den Bosch  en 
sociale media 
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https://www.073magazine.nl/2019/07/04/je-moet-wel-ergens-doorheen-kunnen-kijken/?fbclid=IwAR0EFIKufldWRGEEkaxlbrd0UPVmKSJasHy7gpuIlKdTxV9j4l3y8oTg0qg
https://indebuurt.nl/denbosch/bosschenaren/bosschenaar-van-de-week/trekkermeisje-manon-ossevoort-reisde-met-haar-traktor~95631/
https://indebuurt.nl/denbosch/bosschenaren/bosschenaar-van-de-week/trekkermeisje-manon-ossevoort-reisde-met-haar-traktor~95631/
https://youtu.be/cRBwUztQWm4?fbclid=IwAR0nvGycozUpSJXhlfPquVNJIJ2gBIPpad_Emrp9puDRGYiRaUqy4hRrZ78
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bosscheomroep.nl%2Freader%2F21143%3Ffbclid%3DIwAR0Bi8OVLg62AO87wlAimcum1E0BOLnGezsYt4PqLQ__oNT9x9MBQiaE7Qc%23p%3D7&h=AT1_BsEUUh3lHGh8MSEKzPazbEXM-_1JSL20FlY-iOnWyb2HGb0O_87VUaXgb17JbG8PNOJhGnOmLpFasOunHgQdNXK_hO7cTIY_R34X5YDkmor7quF_ufKbEahYLGsUlswUau33pqENl3FW0n1q177nUT1hx1c4euNqL4FcGAhZbV2-CivGK1ELIrC-iaZe31A2c_PfxOcov8zFFMR3bDt7DIypV3wDH0-Fo7PVl4T7SOgIbPwd3_OBRlEj9RhMbsUlbY2uFFtPkylp7DhyDYPcwReUFlxqD_4YOucHOdVFlX5RbiM63hgRI7lEObZ1eAYzJ7R4XppwgR20lFhRuz8nXH1Xh3rUrFs-jKUM9bfwGzn5NScAKnJUrlDOBK1oKHpm_bkm7r6DV4dq0-QXxVv2LnOj8qa8_iZsL8lGjhd3Z9J4EvOqaRvVSbL0x-yMWa38RLEnJQXBWRgvlXlJc_Ti-mxGXCkrWNmOa5yXI_fbpVit3rTTJg485maE4VkKaeVYc9nDh5tKtOjfyuUXuS8KcS5I86rHc1p213r7Yd81fC9M7vVIXFg0p9LKA-c2eqqzXPw9T4DZMHDhx32XcEZPFWFmbCNKeqvYjgKeZ4-Oq4PP0uwoEps05xZvbbm4AHwe
https://www.youtube.com/watch?v=cRBwUztQWm4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0nvGycozUpSJXhlfPquVNJIJ2gBIPpad_Emrp9puDRGYiRaUqy4hRrZ78
https://www.klankgat.online/achtergronden/weeslive-filmt-piepkleine-concerten-voor-een-groot-publiek/?fbclid=IwAR1hGFrIq1Sb7I2-687ETZjlLz4zcrNEQE1iJAxg2bAE432CnEz6Oz-YPJo
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


18 juni  bossche 
brugwachtershuisjes  

 

Gemeente honoreert Bossche 
Brugwachtershuisjes met subsidie 
en de omschrijving Bossche 
Stempel 
https://www.bosschebrugwachters
huisjes.nl/laatste-nieuws/bossche-
stempel 

450 mensen lazen 
dit  

20 juni  camping Koffietent  

 

Camping koffietent functioneerde 
voor de bouwers van de Bosch 
Parade als een oplaadpunt met 
koffie en electra en lieve mensen 

80 nieuwe 
bezoekers van de 
Bosch Parade en 
honderden 
instagram volgers  

16 juli  sluismeester Krijn 

 

Sluismeester Krijn trekt in het 
brugwachtershuisje aan de 
Hinthamerbrug. Brugwachter Teus 
is opgepakt en zit in het gevang in 
vught. 

357 mensen volgen 
Krijn op Facebook 
en vele duizenden 
passanten krijgen 
een glimlach als ze 
naar binnen gluren 
en elke maand een 
andere situatie met 
Krijn aantreffen 

17 juli - 18 - 19  juli  camping koffietent  

 

kunstenaar Miek van Dongen 
begeleidt drie dagen lang 
bezoekers die  maken ter plekke, 
met behulp van de zon en het 
water uit de Zuid Willemsvaart, 
een cyanotype-afdruk . 
Een oeroude techniek. 

circa 25 bezoekers 
hebben hebben 
deelgenomen als 
kunstenmakers en 
500 mensen 
betrokken via 
social media. 
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https://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/bossche-stempel
https://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/bossche-stempel
https://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/bossche-stempel
https://www.facebook.com/Sluismeester-Krijn-2249345441779411/
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


25 juli  brugwachter teus  

 

Ashirda Oosterlee wordt 
geinterviewd door dtv den bosch 
en verteld hoe haar kinderen 
onder de indruk zijn van 
brugwachter teus 
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/
de-man-bij-sluis-0 

dtv den bosch  
zorgde dat er 2200 
mensen keken 
naar dit filmpje via 
social media over 
de interactie met 
brugwachter teus 

21 augustus    radiobrugwachter  

 

voor de lage landen lijst 
intervieuwde radio 1 van belgië 
floor en imke ivm hun 
grensoverschrijdend project  

30.000 mensen 
luisterden naar dit 
interview 

6 sept  radio Brugwachter  

 
 

Stan en Floor maken in opdracht 
van het inclusieve park ( Zuid 
Willemspark ) een bijzondere 
boeiende podcast obv interviews. 

1500 mensen 
hebben de podcast 
beluisterd  

11 sept  online anne van damme 
weeslive 

 

video registratie van miniconcert 
van Anne van Damme ging live  

2000 mensen 
hebben deze posts 
gezien en hebben 
ook even 
geluisterd 

19 september  bossche 
brugwachtershuisjes  

 

Wethouder Mike van der Geld 
benoemt Bossche 
Brugwachtershuisjes als de 
gewenste rafelrandjes van de stad. 
“Een mooi voorbeeld zijn de 
brugwachtershuisjes aan de 
Zuid-Willemsvaart, heel 
kleinschalig, reuze interessant” 
Tijdens congres waardenmakers 
https://lnkd.in/e7YwG9h 

200 aanwezigen 
en via social media 
1900 mensen die 
er over lazen  
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https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/de-man-bij-sluis-0
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/de-man-bij-sluis-0
https://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/archives/07-2019
https://soundcloud.com/user-526893106/podcast-het-inclusieve-park?fbclid=IwAR1N_donP3THzLqT6ppKhqxACmuLSxnh83A030Ki7bYchkHByvOUTTXC5FI
https://youtu.be/c4T-HMRd4Uw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=LgaI_yktoM0&feature=emb_title
https://lnkd.in/e7YwG9h
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


23 sept  camping koffietent  

 

op verzoek van de campingbazen van 
camping koffietent heeft d e gemeente 
bij de citadel 15 zitstoelen geplaatst. 
een mooie plek om te picknicken 
vlakbij de camping met een koffie to 
go  
 

 
 

circa 100 
gebruikers en via 
facebook hebben 
er   circa 350 
mensen  naar de 
post hierover 
gekeken. 

25 sept  weeslive 

 

video registratie van miniconcert Jelle 
verse online op youtube kanaal 
weeslive  

450 mensen 
bekeken de video  

29 september  camping koffietent  

 

oogstfeest voor alle vrijwilligers en 
actieve initiatiefnemers een jaarlijkse 
traditie. We waren ivm de 
werkzaamheden aan de Orthenbrug 
een maand dicht. Dit was een mooie 
gezamenlijke herstart  
  

45 campingbazen 
kwamen mee eten  
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https://www.youtube.com/watch?v=fMQKog86gW8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21mzKfQiMOlCBJoY4HuzCl2bVGMRfgHT80A0AjtGpcAhf6vRUKRx8sxzI
https://youtu.be/qrR9O2L3oqs
https://youtu.be/qrR9O2L3oqs
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


1 oktober  bossche 
brugwachtershuisjes  

 

impact filmpje gemaakt door 
campingbaas Maaike Teernstra over 
de sociale impact van de Bossche 
Brugwachtershuisjes en Stichting 
Weeshuisjes  

inmiddels hebben ruim 
2000 mensen het 
filmpje gezien  

8 oktober  camping koffietent  

 

tijdens de week van de 
toegankelijkheid kregen bezoekers 
koffie voor 1 euro en gratis gebak .  De 
menselijke maat siert deze bijzondere 
ontmoetingsplek. De afmeting maakt 
dat je altijd met elkaar in gesprek gaat. 
Met mensen die je niet zo snel zou 
aanspreken. Het lever altijd een mooie 
ontmoeting op.  En regelmatig vloeien 
daar spontane initiatieven uit voort. Zo 
krijg je gratis koffie als je iemand 
ophaalt uit het verzorgingstehuis  
 

650 mensen hebben 
hierover gelezen via 
social media 

9 oktober  bossche 
brugwachtershuisjes  

 

Stichting Weeshuisje is deze zomer 
geselecteerd door Sterk Brabant voor een 
training zicht op impact met een aantal 
andere brabantse sociale ondernemers.We 
hebben onze verandertheorie in kaart 
gebracht met hulp van coaches . En 
bovenal zicht welke effecten en impact we 
generen 
https://sterkbrabant.nl/portfolio/ster
k-in-beeld-zicht-op-impact/ 
 

20 deelnemers  
en via social media van 
Sterk Brabant is de 
vlog over dit traject 
gedeeld en heeft 
duizenden mensen 
bereikt  
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https://youtu.be/1dCucnAHInU
https://weekvandetoegankelijkheid.nl/evenementen/camping-koffietent/?fbclid=IwAR38iFu3hWtObWWNpCa7zzRGdVflgnjYTHCefXyYMThIvX_Qe8jwTpNCeVs
https://weekvandetoegankelijkheid.nl/evenementen/camping-koffietent/?fbclid=IwAR38iFu3hWtObWWNpCa7zzRGdVflgnjYTHCefXyYMThIvX_Qe8jwTpNCeVs
https://www.weeshuisjes.nl/uploads/5/0/4/8/50482345/23_okt_visualisatie_theory_of_change_-_st__weeshuisjes_d1.pdf
https://sterkbrabant.nl/portfolio/sterk-in-beeld-zicht-op-impact/
https://sterkbrabant.nl/portfolio/sterk-in-beeld-zicht-op-impact/
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


25 oktober  bossche 
brugwachtershuisjes  

 

Gemeente Den Bosch heeft weer 
een nieuwe nieuwsbrief over het 
zuidwillemspark gepubliceerd met 
aandacht voor de activiteiten in de 
bossche brugwachtershuisjes  

bereik 10.000 
mensen via de 
website en social 
media van de 
gemeente  

29 oktober  camping koffietent  

 

officiële route la Fuelta 2020 Den Bosch 
werd fietsend geïntroduceerd en raad eens 
waar 15 augustus 2020 de Fuelta gaat 
starten?? Jawel bij de camping  

3.250 mensen zagen 
het introductiefilmpje 
van de gemeente via 
social media met de 
start bij de Camping 
Koffietent  

4 november  camping koffietent  

 

Familie van Kempen is via een Facebook 
actie  gevonden. Zij verzonden tijdens de 
open monumentendag in 2016 het idee om 
een koffie ontmoetingsplek te realiseren in 
een leeg brugwachtershuisje : veur als het 
thuus ff teveel is, een plek te realiseren 
waar je kan bijkomen. Waar je even rustig 
kan zitten, een kop koffie krijgt 
aangeboden, waar iemand is die naar je 
luistert of met wie je in gesprek kunt gaan. 
Even niets hoeven of moeten, even weg 
van je dagelijkse bezigheden. Geen 
verplichte consumptie, geen serveerster of 
barman die geen tijd heeft, maar alleen de 
bezoeker en de gastvrouw/heer. 

Wat een goed idee was dat ;) Ze kregen 
daarom gratis koffie aangeboden op de 
camping. 

250 mensen werden 
bereikt via de 
facebookactie 

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 

15 

https://mailchi.mp/49ebcc2555ac/nieuwsbrief-zuid-willemspark-2394005
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
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https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


4 november  radio brugwachter  

 

Podcast : we hebben het hier VRIJ 
goed. Met prachtig historisch materiaal 
van Radio Vrij Den Bosch & 
FlikkerRadio & VrouwenRadio 
onderzoekt Floor Snels ( 22 jaar) hoe 
in de jaren 80 collectief gestreden 
werd voor vrijheid idealen.  

oa over de kraak van een pornoshop 
door de vrouwenbeweging 

Podcast. 

1450 mensen hebben 
hier via social media 
van BHIC - Radio 
VRIJDENBOSCH - 
BABEL en Radio 
Brugwachter naar 
geluisterd  

12  & 19 november  camping koffietent  

 

evaluatie en organisatie opstelling 
campingbazen . twee zinnige 
sessies dankzij de aanwezige 
campingbazen , representanten 
begeleiders en een campinggast.  
 

in totaal 19  

21 november  beursmatch 

 

tijdens de maatschappelijke 
beursvloer wist Stichting 
Weeshuisjes maar liefst 7 matches 
te maken ; accountant, visual, 
websites, drukwerk, advies, filmpje 

200 mensen waren 
aanwezig en 
lazen de 
twitterberichten  

24 november  camping koffietent  

 

gespot voor lekkere koffie ! door 
lokale influencer 

2800 mensen 
bereikt via social 
media  

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 

16 

https://www.youtube.com/watch?v=fMQKog86gW8&feature=youtu.be
https://indebuurt.nl/denbosch/eten-drinken/hier-in-den-bosch-drink-je-de-lekkerste-koffie-volgens-locals~96158/?utm_source=facebook&utm_medium=facebooktijdlijnpost
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


30 november bossche 
brugwachershuisjes  

 

Stichting Weeshuisjes is 
opgenomen in de l okale 
goedendoelengids den bosch ivm 
sociale impact voor buurt/wijk. We 
hebben zelf een donatie 
campagne ontwikkeld om 
Sluismeester Krijn langer onder 
ons te houden. 

een bereik van 
circa 1000 mensen 

2 december  campingkoffietent  

 

campingbaas Annemieke nodigt 
een lokale muzikant uit om muziek 
te maken op de camping  te 
spelen  

4 bezoekers en 
250 mensen 
bekeken de video  

4 december  brugwachter teus  

 

brugwachter teus verlaat de 
hinthamerbrug .  hier komt veel 
pers op af. oa het algemeen 
dagblad  en het brabants dagblad 
en indebuurtdenbosch  en  
sluismeester krijn  blijft gelukkig. 

via landelijke en 
lokale media alsook 
social media lezen 
250.000 mensen 
over het afscheid 
van brugwachter 
teus 

7 december  campingkoffietent 

 

de vrijwillige campingbazen zijn 
verteerd op het vrijwilligersfeest 
van de gemeente .  

10 van de velen 
campingbazen 
waren aanwezig 
op het feest van 
duizenden 
vrijwilligers van 
onze stad. 

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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https://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl/goede-doelen/weeshuisjes/
https://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl/goede-doelen/weeshuisjes/
https://www.weeshuisjes.nl/donatie.html
https://www.weeshuisjes.nl/donatie.html
https://www.facebook.com/DailyPilgrimAnnemieke/videos/1232861603581160/
https://www.facebook.com/DailyPilgrimAnnemieke/videos/1232861603581160/
https://www.ad.nl/dordrecht/teus-is-terug-op-de-prins-hendrikbrug-oh-mensen-wat-heb-ik-verlangd-naar-dordrecht~ae9a192f/?referrer=http://m.facebook.com
https://www.ad.nl/dordrecht/teus-is-terug-op-de-prins-hendrikbrug-oh-mensen-wat-heb-ik-verlangd-naar-dordrecht~ae9a192f/?referrer=http://m.facebook.com
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/brugwachter-teus-en-den-bosch-het-was-nooit-een-echt-goed-huwelijk~af5623ff/?referrer=http://m.facebook.com/
https://indebuurt.nl/denbosch/nieuws/opmerkelijk/wat-jammer-brugwachter-teus-is-weg-uit-den-bosch-en-de-reden-is-verdrietig~97538/
https://www.facebook.com/Sluismeester-Krijn-2249345441779411/
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


12 december  campingkoffietent  

 

Imke gaf weer gastcollege over 
bouwrituelen op de camping,een 
inspirerend college in de opleiding 
tot Celebrant aan de  
#UVH  in het állerkleinste 
brugwachtershuisje in Den Bosch. 
een leuke plek voor ontmoeting 
waar van alles gebeurt. “Mooi 
initiatief van#ImkevanDillen. Een 
prachtig voorbeeld van wat je kunt 
doen met ons erfgoed. De mooie 
dingen in het leven. “ 

via linkedin van de 
deelnemers en 
facebook zijn er 
1600 mensen 
bereikt over dit 
initiatief op de 
camping  

19 december  camping koffietent  

 

campingbaas Annemieke 
organiseerde een pelgrimstocht 
van 1 dag vanuit de 
campingkoffietent  

9 deelnemers en 
via facebook en 
linkedin 600 
mensen bereikt 
over het initiatief 
vanuit de camping. 

20 december  camping koffietent  

 
 

buurtkoor herrie kwam weer 
christmas carrols zingen op de 
camping.  

30 bezoekers en 
via facebook 450 
mensen bereikt 

weeshuisjes.nl Youtube  bosschebrugwachtershuisjes.nl Facebook - Insta - Youtube campingkoffietent.nl Facebook - Insta  radiobrugwachter.nl YouTube - Facebook - Insta  
weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6611006918754398208&keywords=%23UVH&originTrackingId=Dv9qBKMuSNq%2FvLf20HHRVQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6611006918754398208&keywords=%23UVH&originTrackingId=Dv9qBKMuSNq%2FvLf20HHRVQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6611006918754398208&keywords=%23ImkevanDillen&originTrackingId=Dv9qBKMuSNq%2FvLf20HHRVQ%3D%3D
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU


24-26 december  campingkoffietent  

 

diverse campingbazen werden 
tijdens de kerstdagen herbergier 
op de camping. Ze deelden gratis 
koffie uit en zelfgemaakt lekkers. 
bij het vuurtje 

60 bezoekers en 
via social media 
950 mensen 
bereikt 

23-31 december  sluismeester krijn  

 

Een nieuwe initiatiefneemster 
buurtgenoot Laura Pijnenborgh 
bedacht een warme kerstactie bij 
het brugwachtershuisje op de 
Hinthamerbrug. Mensen hingen 
gebruikte  jassen  over de brug. 
onder toeziend oog van 
Sluismeester Krijn  . Bedoeld voor 
mensen die een geschonken jas 
goed kunnen gebruiken. Een 
enorm succes waar de pers ook 
bovenop zat. Via Bossche 
Omroep , Omroep Brabant en RTL 
Nieuws  

550.000 mensen 
hebben dit nieuws 
bekeken via de 
pers en de social 
media 
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weeslive Youtube - Facebook zicht op impact - bekijk hier de video 
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https://www.facebook.com/Sluismeester-Krijn-2249345441779411/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dit-is-waarom-al-die-jassen-aan-de-bossche-hinthamerbrug-hangen~a00899e5/?fbclid=IwAR1G9GeeTjjPjSqUIZqgPTNCbFQ0S4CJquIV_5Ht3IJoWU8SeyWIuR7KcJs
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dit-is-waarom-al-die-jassen-aan-de-bossche-hinthamerbrug-hangen~a00899e5/?fbclid=IwAR1G9GeeTjjPjSqUIZqgPTNCbFQ0S4CJquIV_5Ht3IJoWU8SeyWIuR7KcJs
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3127888/Brug-vol-jassen-voor-een-warme-kerst-in-Den-Bosch?fbclid=IwAR10d8y9NFSLgQdY_daQwS1m8wFfrlhDJX0117Md05jPeDTzoyl6aEaPSSc
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4966321/actie-warme-winterjas-kerst-den-bosch-brug
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4966321/actie-warme-winterjas-kerst-den-bosch-brug
http://weeshuisjes.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A?view_as=subscriber
http://bosschebrugwachtershuisjes.nl/
https://www.facebook.com/Bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.instagram.com/bosschebrugwachtershuisjes/
https://www.youtube.com/results?search_query=bouwrituelen
http://campingkoffietent.nl/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/
https://www.instagram.com/campingkoffietent/
http://radiobrugwachter.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCFOUhD8KqBSpQdXfwc8py8Q
https://www.facebook.com/radiobrugwachter/
https://www.instagram.com/radiobrugwachter/
https://www.youtube.com/channel/UCISpHEwTEt7PBbEcU7hhe1A
https://www.facebook.com/Weeslive-115961529779592/
https://youtu.be/1dCucnAHInU

