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Website Kring Vrienden in een nieuw jasje
Om leden, geïnteresseerden en de pers nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Kring Vrienden
van ’s-Hertogenbosch per januari dit jaar haar website vernieuwd. De nieuwe website toont
in een moderne vormgeving zowel in beeld als in tekst nog meer sfeer van en informatie over
’s-Hertogenbosch en haar cultuurhistorie.
Kernactiviteiten, het Kenniscentrum met zijn 11 werkgroepen
Op overzichtelijke wijze leest u alle informatie over de kernactiviteiten van de Kring, de doelstellingen,
hoe de vereniging is gestructureerd en bijvoorbeeld ook hoe u lid kunt worden. Het Kenniscentrum
en de 11 werkgroepen die daaronder zijn vertegenwoordigd, hebben een belangrijke plaats gekregen
op de nieuwe site. Per werkgroep is duidelijk uiteengezet wat de specifieke doelstelling is en wat
de activiteiten zijn. Zo leest u onder andere meer over de werkgroepen Archeologie, Bossche
Waterwegen, Heraldiek, Industrieel Erfgoed en Bouwplannen Openbare ruimte Stadsontwikkeling.
Magazine Bossche Kringen
Ook de pers heeft een aparte pagina gekregen op de site. Hier vindt u een overzicht van recent
verschenen persberichten en andere interessante artikelen uit de media waarbij de Kring
betrokkenheid heeft. Het veel gelezen magazine Bossche Kringen mag natuurlijk niet ontbreken. Het
magazine is in een online versie door te bladeren op de site. Maar voor de vaste lezers is het fraai
geïllustreerde magazine ook nog steeds in gedrukte vorm verkrijgbaar, onder andere in het Kringhuis
aan de Parade 12.
Culturele activiteiten
Wie interesse heeft in de Culturele activiteiten van Kring Vrienden wordt ook op zijn wenken
bediend. Onder deze gelijknamige rubriek is meer informatie te lezen over het Grôôt Bosch Dictee,
de column ‘Onder de Boschboom’ die wekelijks verschijnt in de Bossche Omroep en de jaarlijkse
boerenkoolmaaltijd.
DagjeDenBosch.com: toeristische activiteiten
Op de homepagina staat verder een duidelijke link naar dagjedenbosch.com; de speciaal ingerichte
website waar alle informatie over de toeristische activiteiten van Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch
te vinden zijn. Inmiddels is dit een veel bezochte website die zeker een kijkje waard is voor wie de
cultuurhistorie van onze mooie stad live wil ervaren. Ook in de winterperiode heeft Kring Vrienden
diverse interessante activiteiten.
Op de site wordt frequent nieuwe informatie en fotografie geplaatst. Dat zorgt ervoor dat bezoekers
er regelmatig terugkeren om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Kortom, voor wie
cultuurhistorisch ’s-Hertogenbosch (nog) beter wil leren kennen en/of meer wil weten over de actieve
vereniging Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een absolute aanrader: www.kringvrienden.nl.
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