DE BOSSCHE WINTER KOMT ERAAN!
Doe mee en vul het inschrijfformulier in
Gezien het nog aanwezige Covid-19 virus, willen we ook tijdens de herfst- en wintermaanden
ontmoetingen in ’s-Hertogenbosch op een veilige manier mogelijk maken. Dat doen we onder
de noemer ‘De Bossche Winter’. Deze wintereditie omarmen we op sociaal, cultureel en
economisch gebied. We willen ondernemers, instellingen, inwoners en bezoekers betrekken
en (passend binnen de geldende maatregelen) trekken naar De Bossche Winter. Juist in de
donkere dagen willen we eenzaamheid tegengaan. Nu al helemaal, in corona-tijd.
Ontmoeten organiseren we veilig en verantwoord, verrassing en gezamenlijkheid staan
centraal. Met een aanbod waarmee alle inwoners zich aangesproken voelen.
De Bossche Winter is gepland van vrijdag 13 november 2020 t/m zondag 17 januari 2021. De
uitgangspunten voor deze winterse editie zijn veiligheid, kleinschalig, het faciliteren van een
kwalitatieve ontmoeting, gezamenlijkheid, verrassing en ruimte voor ondernemers. Een mix
van bourgondisch, entertainment, vertier, winkelaanbod, sport en cultuur.
Ideeën voor retailers
We hebben nagedacht hoe we deze winterse editie de Bossche retail kunnen helpen. We zijn
als organisatie een verbinder, we maken graag cross overs en proberen van 1 + 1 = 3 te
maken. We staan open voor ieders creatieve idee, maar hebben met de criteria in gedachten
ook al iets bedacht waar winkeliers uit de (binnen)stad eenvoudig op kunnen aanhaken.
Deze ideeën leggen we graag aan je voor!
Wandelroutes met als thema:
• Geen inspiratie, wat eten we met Kerst?
• Spannend, mijn Tinder date komt vanavond eten!
• Hoe houd ik het na 10 jaar nog spannend?
• Help, mijn schoonmoeder komt eten, wat moet ik maken?
• Mijn petekind heeft alles al, waar kan ik toffe cadeaus kopen?
• Maak je wintertuin sfeervol!
• Etc.
We willen verschillende routes gaan maken. Wandelaars kunnen via
www.debosschewinter.nl de route downloaden en uitprinten of via de app (Close to Den
Bosch) deze bekijken. Zo wordt het nog eenvoudiger om bijvoorbeeld je eigen (kerst)diner te
shoppen. De routes bieden een totaalpakket. De kaarsen, servetten, servies en het
bloemetje voor op tafel in de route mogen niet ontbreken. Het staat de wandelaar uiteraard
vrij om slechts onderdelen van het lijstje te kopen.

De wandelaars zal verrast zijn door de vele speciaalzaken in de stad en de (nog) onbekende
wijken en straatjes. De deelnemende winkels zijn te herkennen aan specifieke
raamdecoraties.
Een toevoeging op bovenstaand kan zijn dat er recept(en) van bekende Bossche koks in een
wandeling worden opgenomen.
Maak je….
• Workshop pepernoten bakken
• Workshop kerstdecoratie maken
• Workshop vogeltaart maken
• Masterclass cadeaus inpakken
• Workshop surprise in 1 avond klaar
• Etc.
De website van De Bossche Winter is met haar tienduizenden unieke bezoekers een
uitstekend platform om creatieve ideeën voor thuis of kleinschalig op locatie te
communiceren. Met ruim 10.000 volgers via Facebook en Instagram kunnen we de
activiteiten ook nog via deze kanalen promoten.
Wel eens overwogen om in je winkel (of online) de pakketten voor de workshop te verkopen
zodat je via Teams of Zoom een interactieve workshop sessie voor thuis houdt?
Aanmelden
De invulling van De Bossche Winter maken we met elkaar! De organisatie van De Bossche
Winter nodigt iedereen van harte uit om na te denken over initiatieven/plannen voor De
Bossche Winter. Via www.debosschewinter.nl, kunnen deze worden ingediend.
Wil je met je winkel een stop zijn op een wandelroute en/of wil je ons platform ter
promotie van je workshop inzetten? Mail dan naar christel.holweg@gmail.com zodat we
de reacties kunnen bundelen.

Contactgegevens
Naam onderneming
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
website
Omschrijving activiteit / initiatief / etc
Omschrijf in ongeveer 100 woorden jouw
initiatief (deelnemen aan shoproute, online
workshop, Private Shopping

Vul in

Naam activiteit

inhoud

(VUL IN)

Shoproute 1
Shoproute 2
Workhop (online workshop)

Private shopping

Fotowedstrijd Instagram
overig, namelijk:

Een speciale shoproute langs de winkels in de
stad
Een speciale shoproute langs de winkels in de
kernen van de gemeente
Vanuit jouw onderneming geef je een (online)
workshop met de producten uit jouw zaak.
(digitale) bezoekers kunnen zich hiervoor
aanmelden.
Klanten kunnen een tijdslot reserveren voor
een private shopping experience in jouw
winkel.

