's-Hertogenbosch, 26 juni 2020
SOCH heeft bijgedragen aan ‘Bossche Zomer’ door horecaondernemers die nu weinig tot geen mogelijkheden
hebben de kans te bieden om op de Parade per toerbeurt een week te exploiteren. Daarnaast is het bestuur
enthousiast over het unieke plan om op het dak van de Wolvenhoekgarage een open lucht presentaties te
houden. Het zou fantastisch zijn als retailondernemers zich zouden aansluiten met bijvoorbeeld workshops,
combinatietickets (zijn gratis) of arrangementen. Doe mee!

Wolvenhoek

Gedurende de 'Bossche Zomer' wordt er een prachtige rooftop bar gerealiseerd op parkeergarage de
Wolvenhoek.
De afgelopen weken zijn we met een aantal Bossche horecaondernemers vol enthousiasme aan de slag gegaan
om een nieuwe “highlight” toe te voegen aan de binnenstad.
Deze plek beslaat 750 m2 in de open lucht met een voorziening voor eten en drinken met plaats voor 250
bezoekers in de Covid19 opstelling.
Daarnaast staat er een podium voor akoestische optredens/presentaties en nog meer creatieve ideeën.
Een grote overkapping tegen de regen staat er niet, dit ivm piekbelasting van het dak. Wel zorgen wij voor veel
schaduw plaatst, en het briesje op het dak is heerlijk!
Een toiletvoorziening is voorhanden en alles gebeurd veilig volgens de RIVM norm en de noodverordening.
Zin om samen op het dak iets te ondernemen?
Stuur dan een mail naar ruud@p79.nl en dan gaan we samen kijken naar wat er allemaal wel mogelijk is deze
zomer!

Parade

We hebben een rare periode achter ons liggen wat voor jullie veel onzekerheden heeft meegebracht en nog
steeds brengt. Als bestuur van Bourgondisch ’s-Hertogenbosch hebben we eerder dit jaar ons evenement in
September af moeten blazen. We zijn dan ook zeer verheugd dat we toch een iets kunnen doen voor onze stad
en haar ondernemers. Wij zullen van 4 juli t/m 30 augustus op de Parade zorgdragen voor een Bourgondische
Bossche Zomer.
Als bestuur zijn wij door Stichting Bossche Zomer gevraagd om de organisatie op ons te nemen van het ‘kwartier
binnenstad’. Wij stoppen hier graag onze tijd, expertise en energie in. Er zal een open paviljoen geplaatst worden
met bar en keuken en ruimte voor 175 zitplaatsen. Alles uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
Iedere week neemt een andere restaurateur samen met twee café’s het horecagedeelte op zich. Dit zijn allen
horecaondernemers met weinig binnen en/of buitenruimte. Tevens worden er vier jeu de boules-banen geplaatst.
Door sponsoring en bijdragen van diverse partijen is het mogelijk om zonder investering voor de ondernemers dit
neer te zetten en wordt het paviljoen turn-key voor ze opgeleverd. Ook SOCH is partner in deze.
We weten dat ook jullie een zware tijd doormaken en willen derhalve ook jullie als detaillisten graag in de
gelegenheid stellen om gebruik te maken van de mogelijkheid om tijdelijk op de Parade, bij het paviljoen, een
klein verkooppunt te exploiteren. Afhankelijk van de aanvragen zullen we samen bekijken voor welke periode en
voor hoe lang. Enkele van jullie hebben zich op voorhand al bij ons gemeld en we denken dat er zeker meer
animo zal zijn.
Mocht je interesse hebben neem dan even contact met ons op via: secretariaat@bourgondisch-sh.nl
Met Bourgondische Zomerse groet,
Edgar, Bernadette, Otto, Hans, Bernard, Wout en Geanne

