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Even voorstellen… 
Monique Kerkhof penningmeester 

18 jaar eigenaresse geweest van de Marc O’Polo store 
aan het Fonteinpleintje en vanuit deze positie jarenlang 
betrokken geweest bij Hartje als gebiedscoördinator. 
Getrouwd met Twan en moeder van 3 pubers. Alle drie 
op het middelbaar onderwijs, fervent basketbalspelers 
was ik 7 jaar lang financieel secretaris van de 
sponsorclub binnen het Rosmalens Carnaval en tijdens de 
basisschooljaren van de kinderen 12 jaar bestuurslid, 
secretaris en daarna penningmeester van de 
oudervereniging. In mijn huidige woonplaats Berlicum 
ben ik de laatste jaren actief geweest als vicevoorzitter 
van de Ondernemersvereniging. Berlicum mag zich het 
meest ondernemende dorp van Nederland noemen en 
met haar 250 leden zeker geen kleine speler binnen de 
grote regio Den Bosch. Na een kleine pauze weer terug in 
de binnenstad als shopmanager bij Suitable aan de 
Schapenmarkt. Ik heb de laatste 3 jaar, als mede 
organisator van Late Night Shopping, nauw kunnen 
samenwerken met jullie als deelnemer aan LNS cq. leden 
van Hartje. Ik ben van mening, dat door steeds de 

collectiviteit op te zoeken, we veel voor elkaar kunnen krijgen voor een welvarende 
binnenstad. Een binnenstad die ik zie als een eenheid van alle betrokkenen. Voor iedereen die 
hier woont, werkt, onderneemt en recreëert. Zoals de voorzitter al schreef; wij willen er voor 
zorgen, dat we als vertegenwoordiger van de ondernemers een prominente partij zijn in onze 
steeds ontwikkelende binnenstad. Laat ons weten wat je belangrijk vindt en wat je ideeën 
zijn. Mail ons op info@hartje.nu en werk mee aan een bruisende binnenstad om trots op te 
zijn! 
  

Transferia zijn Top! 

En de tarieven ook. Afgelopen zaterdag  7 april stond in het Brabants Dagblad een artikel van 
Q-Park met betrekking tot de in hun ogen te lage tarieven op de Transferia en vermeende 
oneerlijke concurrentie daardoor. Hartje ’s-Hertogenbosch is hier een andere mening 
toegedaan en ondersteunt de Gemeente in het beleid en de huidige tarieven van de 
Transferia. Na een moeizame start met de Transferia  jaren geleden, ook door een niet al te 
enthousiast Hartje toentertijd, moeten wij concluderen dat de Transferia in een duidelijke 
behoefte bij bezoekers van en werkenden in de binnenstad voldoen. Ze bieden een goed en 
goedkoop alternatief voor  parkeren in de binnenstad en houden een groot gedeelte van het 
autoverkeer buiten het drukke centrum en zo andere parkeerplaatsen in het centrum vrij voor 
bezoekers die kort(er) en dichter bij het centrum willen parkeren. Sinds de start zijn de 
tarieven al van 2 naar 4 euro per dag gegaan. Wellicht is het een idee om niet de tarieven van 
de Transferia te verhogen maar die van de parkeergarages juist te verlagen. 
Ton Kranenburg, voorzitter Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch 
 
  



Schrijf je nu in voor  
Late Night Shopping - V.I.P. edition! 
Afgelopen december vond de 3e editie van Late Night Shopping ‘s-Hertogenbosch 
plaats. Een editie die, ondanks de enorme sneeuwstorm die juist op die avond heel 
Nederland teisterde, alsnog door veel ondernemers als positief werd bestempeld. 
Uit de enquête die daarop volgde blijkt dat er veel animo is voor een extra Late 
Night Shopping in het voorjaar. En die komt er! Op vrijdag 1 juni aanstaande 
organiseren we Late Night Shopping - V.I.P. edition.  
 
Een avond waarop jij, als ondernemer in de Bossche binnenstad, je klanten eens lekker in de 
watten kunt leggen en ze een ware V.I.P. behandeling geven. Een avond die begint met een 
heuse 'rode loper ontvangst' op het Kerkplein. Daarnaast krijgen je klanten toegang tot de 
exclusieve pop-up V.I.P. lounge op de Markt en kunnen ze nog even slenteren in de tropische 
sferen van de Ibiza markt op het Burgemeester Loeffplein.  
Daarnaast werken we momenteel nog een aantal andere ideeën uit waar we je zo snel 
mogelijk over zullen informeren via onze nieuwsbrief.  
 
Inschrijven verplicht 
Wil je als ondernemer deelnemen aan het event, dan is inschrijven verplicht. Je valt hierdoor 
automatisch onder de LNS evenementenvergunning waardoor je tot 23.00 uur open mag zijn. 
Ook een activiteit die je eventueel wil organiseren valt onder deze vergunning, mits deze 
voldoet aan een aantal opgelegde voorwaarden. Daarnaast moeten we alle deelnemers en 
activiteiten vooraf melden bij de gemeente in verband met ordehandhaving. Kortom: alle 
deelnemers moeten(!) zich inschrijven.  
 
Om de continuïteit van het evenement te garanderen vragen we, naast de bijdrage die we van 
het SOCH ontvangen, een bescheiden bijdrage. Daar krijg je natuurlijk een mooi evenement 
voor jouw klanten voor terug, maar er is meer. Na je inschrijving ontvang je van ons het 
LNS073 deelnamepakket met promotiemateriaal als flyers en posters. Zijn ze op? Dan krijg je 
er gewoon meer. 
Ook kunnen ingeschreven deelnemers hun acties promoten via onze social media-kanalen 
(Facebook, Twitter en Instagram). 
Tot slot nemen we alle ingeschreven deelnemers op in de ‘rode draad’. Winkeliers ontvangen 
wederom een lamp in bruikleen om voor de deur te zetten. Het wijst bezoekers van LNS073 
op jouw deelname en het geheel verbindt de deelnemers. We hebben echter 'maar' 150 
lampen, schrijf je dus zo snel mogelijk in want op is op. 
 
Kosten voor deelname bedragen € 35,- exclusief BTW per winkel. Inschrijven kan door middel 
van dit inschrijfformulier. 

Heb je vragen over het event of de mogelijkheden zelf iets te organiseren? Neem gewoon 
even contact met ons op, we helpen je graag om er een geweldige avond van te maken.  
 
We hopen dat jullie weer allemaal meedoen! Monique Kerkhof / Stefan van Ham 

  

Ledennieuws 
Equivalenza 
Afgelopen zaterdag kon u in het programma 'De Beste Winkel van Nederland' de Bossche 
Ondernemer Equivalenza zien. Aan het programma  doen winkels uit alle provincies 
mee.  Equivalenza  vertegenwoordigt als beste de provincie Noord- Brabant. Winkelier 
Walther van der Meijden heeft een promotiefilmpje gemaakt voor zijn zaak en ook over 's-
Hertogenbosch. U kunt uw stem op hem uitbrengen op deze website. 

 



Herhaald bericht: Koningsdag 
Tijdens Koningsdag zal de kinderrommelmarkt traditioneel plaatsvinden in de binnenstad. 
Middels borden (groen, je mag hier gaan zitten, rood, wij zijn open, de winkel vrijhouden) 
kunt u aangeven of er voor uw winkel plaats is voor de markt. Heeft u (nog) geen bord, deze 
kunt u ophalen bij 

        Bloemsierkunst Monique de Kleijn: Hinthamerstraat 136 
        Suitable: Schapenmarkt 18 
        Piet Zoomers: Kerkstraat 65 
        Biggles: Vughterstraat 64 

  
  
  

Interessante sites 
        30 rond de stad 

        Subsidie verkeersveiligheid: ook u kunt deze aanvragen 

        Evenementenapp 
  
Alle weekberichten en interessante artikelen kunt u nalezen op www.hartje.nu 
 


