
 
 

stichting weeshuisjes io 
groeidocument 
start sept 2018 

 

datum weeshuisje foto activiteit bereik 

dagelijks camping koffietent  

 

dagelijks open van 
10-17.30 uur  
behalve in het weekend 
dan zijn we beperkt open. 

#bezoekers, passanten , 
social media 

1 sept camping koffietent 

 

DTV Den Bosch filmpje, 
de stem van de stad 

1900 mensen keken dit 
filmpje  

2 sept  anthoniebrughuisje 

 

Bouwen aan Den bosch 
interviewt Patrick 
Lijdsman over zijn project 
Stroomafwaarts in het 
brugwachtershuisje aan 
de Anthoniebrug 

online bereik naar 
schatting 3.500 mensen 

1 

http://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/dtv-den-bosch-de-stem-van-de-stad
https://www.bouwenaandenbosch.nl/blog/stroomafwaarts-culturele-activiteiten-in-een-brugwachtershuisje?fbclid=IwAR3PrBU2P0d14__2N_iEua4NMY0hOR6CMrj33n0wVLKcspnxPNiyqslhuR0


4 sept  camping koffietent  

 

directeur BHIC  Rene 
Bastiaanse vlogt als 
buurman over camping 
koffietent  

628 bereikte mensen via 
facebook 

5 sept  bossche 
brugwachtershuisjes  

 

interview met Ed Hupkes 
Kring Vrienden van Den 
Bosch  voor hun 
maandblad in Bossche 
Kringen , ook online op 
blz 20-21 van de sept 
2018 uitgave. 

oplage 2.500 plus online 
bereik van 5.000 
mensen 

7 sept  camping koffietent  

 
 
 

Laurens ter Voorst 
interviewde me voor het 
huis aan huisblad 
wijkgericht werken . 
bijzonder toevalligheid 
dat tijdens interview 
burgemeester Mikkers 
spontaan langs kwam en 
een bijzondere 
ontmoeting had met een 
andere campinggast. 

oplage 10.000  
we kregen ook nog 100 
exemplaren om uit te 
delen. 

2 

http://www.campingkoffietent.nl/events-en-nieuws/hoe-denken-de-buren-over-ons
http://www.campingkoffietent.nl/events-en-nieuws/hoe-denken-de-buren-over-ons
http://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/n-i-e-u-w-b-r-u-i-s-e-n-d-l-e-v-e-n
https://en.calameo.com/read/0041750585364f953d03c


8 sept  camping koffietent  

 

 

oogstfeest als dank voor 
de inzet van iedereen 
voor Bossche 
Brugwachtershuisjes 
2018 - touwtrekwedstrijd/ 
vegan foodtruck - lange 
tafel - gitaar - 65 man 
lange tafel - 
aanwezigheid 
gemeenteambtenaren en 
architect van 
zuidwillemspark 
  

besloten feest 
bereik 125 mensen 
uitgenodigd - 65 gasten 
aan tafel 

16 sept camping koffietent  

 

campingbaas veerle runt 
de tent en haalt 235 euro 
op met de verkoop van 
zelfgebakken lekkers 
voor haar goede doel 
(actie tegen 
kindhuwelijken van Plan 
Nederland).  

bereik 1.000 mensen op 
social media en 100 
bezoekers ckt 

21 september  Radio Brugwachter en 
Camping koffietent 

 

geïnterviewd door 
communicatiemanager 
Inge Bouwknegt voor 
kwartaal Rabokrant 
Dichterbij  - aandeel in de 
buurt  

oplage 10.000 plus 3 
maanden ook online te 
lezen en naar schatting 
10.000 mensen bereikt 

3 

http://www.campingkoffietent.nl/events-en-nieuws/hoe-vieren-wij-ons-oogstfeest
http://www.campingkoffietent.nl/events-en-nieuws/hoe-campingbaas-veerle-de-camping-gebruikt-voor-te-goede-doel
http://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/laatste-nieuws/rabobank


22-23 sept  Hinthamerbrug 
wachtershuisje 

 

interview ter gelegenheid 
van uitgave atelierroute 
2018 met Elvis Kalthofen 
over hoe hij van een het 
brugwachtershuisje een 
vrijplaats maakte.  

oplage van 2.500 stuks 
voor bezoekers en 
deelnemers atelierroute 

24 sept bossche 
brugwachtershuisjes  

 

Interview met Brabants 
Dagblad . De stad van .. 
 

bereik 73.000 mensen 
via online en krant  

27 sept  camping koffietent  

 

Sociale Veerkracht ( 
Provincie NB)  maakte 
een leuke vlog over de 
camping  

bereik 10.400 mensen 
bekeken de vlog op 
facebook, twitter, 
linkedin en website 
provincie 
 
 

4 

http://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/elvis-kalthofen.html
https://www.bd.nl/dossier-stadsgezicht-den-bosch/de-stad-van-imke-van-dillen-iedereen-voelt-zich-thuis-bij-de-zondagse-carnavalsmis~af4c15cd/
https://www.bd.nl/dossier-stadsgezicht-den-bosch/de-stad-van-imke-van-dillen-iedereen-voelt-zich-thuis-bij-de-zondagse-carnavalsmis~af4c15cd/
http://www.campingkoffietent.nl/events-en-nieuws/hoe-krijg-je-die-olievlek
https://www.brabant.nl/subsites/sociale-veerkracht/actueel/2018/het-olievlek-effect-van-de-camping-koffietent
https://www.brabant.nl/subsites/sociale-veerkracht/actueel/2018/het-olievlek-effect-van-de-camping-koffietent


28 sept   camping koffietent  

 

Campingbazen Wies 
Peter en Jord halen geld 
op met de Walk to fight 
Cancer bossche bollen 
actie. Per boot werden de 
bollen bij Jan de Groot 
opgehaald . Opbrengst 
120 euro 

3 actieve campingbazen 
en 50 campinggasten en 
online circa 450 mensen 
betrokken via instagram 
en facebook. 

30 september  camping koffietent  

 

campingbaas Olga haalt 
geld op voor de 
vluchtelingen in Kare 
Tepe en schenkt een 
grote theeketel . 
Communitea actie ze 
haalt 300 euro op tijdens 
haar actie op de Camping 

80 campinggasten en via 
social media 400 
mensen bereikt. 

1 oktober  Hinthamerbrug 
brughuisje 

 

van 1 okt- 1 april schrijft 
Manon Ossevoort een 
boek over haar reis per 
tractor naar de zuidpool. 
naar aanleiding van de 
inspirerende podcast bij 
radio brugwachter  

op social media  800 
mensen bereikt 

5 

http://www.bosschebrugwachtershuisjes.nl/manon-ossevoort.html


 1 oktober  camping koffietent 

  

campingbaas Jeroen 
Veldkamp vertelt tijdens 
zijn presentatie op het 
Nationale Koffie congres 
uitgebreid over de 
Camping  

350 facilitymanagers 
luisteren naar deze 
presentatie en 
vervolgens 550 mensen 
via facebook 

16 oktober camping koffietent  

 

Evelien van de Stadsbieb 
leest voor uit Toon 
Tellegen….aan jong en 
oud , tijdens de 
herfstvakantie 

875 mensen bereikt 
online en 20 
campinggasten. 

22 oktober Bossche 
Brugwachtershuisjes 

 

2 studenten kregen de 
opdracht om een poster te 
maken van hun opleiding 
communicatie / grafische 
vormgeving 
"de stad door mijn ogen ". 
Ze kozen voor de leukste 
iconen uit de stad : De 
Bossche 
Brugwachtershuisjes  

opleiding 150 studenten 
en leerkrachten en 
online via facebook 750 
mensen bereikt 

6 



28 oktober  radio brugwachter 

 

Bossche omroep artikel 
over de uitzending met 
Peter Glas  

bereik 100.000 plus 280 
op social media. 

31 oktober  radio brugwachter 

 

gastuitzending 
Waterschap de Dommel 
Floor en Stan interviewen 
Peter Glas ( 
deltacommissaris) , Ilse 
Vermeulen en 
boswachter Janneke de 
Groot. 2 podcasts 

14 bezoekers en 2.500 
mensen bereikt via 
social media. ook via 
waterschap de dommel 
en peter glas. 

1 november  camping koffietent  

 

Samen met campingbaas 
Wies lunch op uitnodiging 
van Henri Swinkels in 
Provinciehuis. In dialoog 
met andere sociale 
veerkracht 
initiatiefnemers uit 
Brabant.  

12 aanwezigen en oa via 
tweet van Henri 
Swinkels bereik van 500 
mensen  

7 

https://youtu.be/24OlfJ_2pdg
https://youtu.be/24OlfJ_2pdg
https://youtu.be/24OlfJ_2pdg
https://youtu.be/N1k9vheb7eE
https://twitter.com/Bouwrituelen/status/1057971496591728640


6 november  camping koffietent  

 

Manify trendwatcher 
Tommie van de Wiel 
noemt ons in het rijtje 
beste koffie in den bosch; 
de kleinste coffee joint 
van Nederland. Dat vond 
Coffeelab ook leuk om te 
horen en deelde het 
nieuws op social media 

bereik 5.000 via social 
media  

6 november  radio brugwachter 

 

Interview (Stan, Floor en 
ik) door Ruud Geven . 
samen luisteren in het 
duister oa naar onze 
podcast. nieuw Bosch 
platform in Maria 
Paviljoen: Hoorwerk  

60 deelnemers en via 
Bieb / RUW en onze 
social media een bereik 
van 1.800 mensen 

12 november camping koffietent  

 

bijdrage aan congres 
Provincie Noord Brabant 
over sociale veerkracht 
STerk Brabant met pitch 
op podium over camping 
koffietent 

bereik 400 deelnemers 
van het congres, plus 
bericht over onze 
camping op twitter en 
facebook door 1100 
mensen gezien  

15 november   

 

pitch voor toekenning 
bijdrage Participatietafel 
Water in Utrecht . We 
waren 1 van de 13 
prachtige projecten i.h.k.v. 
klimaatadaptatie die 
subsidie mogen ontvangen 

50  aanwezigen  

8 

https://www.manify.nl/beste-koffie-drinken-den-bosch/
https://duurzaamdoor.instantmagazine.com/publicaties/participatietafel-water#!/projecten
https://duurzaamdoor.instantmagazine.com/publicaties/participatietafel-water#!/projecten


18 november  camping koffietent  

 

sinterklaasintocht met 
chocomel actie op de 
camping 

50 bezoekers en via 
social media 300 
mensen bereikt 

13 december camping koffietent 

 

Oud burgemeester Ton 
Rombouts genoot van 
een spontaan mini 
concertje op de camping. 
Van een van onze 
campinggasten Jan van 
der Eerden. Ook vond 
terplekke een soort van 
verzoening plaats tussen 
beide heren. 

6 campinggasten 
aanwezig en 242 
mensen zagen het 
filmpje op facebook 

17 december  camping koffietent  

 

campingbaas Wies staat 
op de zeepkist te 
vertellen over de camping 
tijdens de drukbezochte 
MINC bijeenkomst in de 
Verkadefabriek . We zijn 
met vele campingbazen 
aanwezig. 
 

300 mensen  
en op facebook ook circa 
300 mensen bereikt 

9 

https://www.facebook.com/campingkoffietent/videos/313143695961673/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/videos/313143695961673/
https://www.facebook.com/campingkoffietent/videos/313143695961673/


17 dec camping koffietent  

 

Ingezonden brief van 
culturele antroploog 
Susanne van Hees over 
de Camping wordt 
gepubliceerd door 
Stadsblad  

oplage 76.000 

17 december  camping koffietent  

 

Bewoners van het 
nabijgelegen 
Havenkwartier hadden 
tijdens de kerstborrel  de 
camping als goed doel 
geïntroduceerd. naast 
een financiële bijdrage 
van 209 euro kregen we 
ook alle hapjes die over 
waren, nieuwe 
campinggasten en een 
taartbakker erbij 

120 bewoners  

19 december  camping koffietent 

 

Lesgegeven over 
bouwrituelen oa in 
camping koffietent. 
Celebranten opleiding 
Universiteit voor 
Humanistiek.  

18 deelnemers en op 
social media positieve 
feedback dat leidde tot 
bereik 1.000 mensen 

10 

https://www.stadsbladdenbosch.nl/nieuws/ingezonden/590418/ingezonden-in-de-tussentijd-het-brugwachtershuisje-


19 dec camping koffietent  

 

buurtkoor Herrie kwamen 
een hele avond 
kerstliedjes zingen. 
Samen met d 
ecampinggasten. dit trok 
veel bekijks  
 
 

100 bezoekers en via 
social media een bereik 
van 700 mensen  

24-26 dec camping koffietent  

 

herberg open kerstactie: 
3 dagen 10-19 uur gratis 
eten en drinken , vuurkorf 
, gluwein, soep. trok 
enorm veel nieuwe 
mensen naar de camping  

500 bezoekers en via 
social media 2000 
mensen bereikt 

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. 

2400 mensen bereikt via  
social media en website 
indebuurt.nl 

11 

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


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 

7 januari  campingkoffietent  

 

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

16 aanwezige 
campingbazen 

12 

https://www.facebook.com/campingkoffietent/videos/313143695961673/


14 januari  camping koffietent 

 

Stichting Buddyhulp 
bedankt de camping op 
social media. Ze krijgen 
bij ons een gratis koffie 
als ze met een client 
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 

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” - 

9 mannen 

13 

https://www.youtube.com/watch?v=1PhxWYXfloY
https://mailchi.mp/fe39e7404ddd/nieuwsbrief-zuid-willemspark-963009?e=7aaff390bd&fbclid=IwAR1nsLkPYsK9ikGKN3MBru38VsbbwxeVqKd-P5vbcU8QdPNVk_1bWMIsMgY


bouwritueel 
 

 

14 


