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Den bosch city 
Gastredacteur
Ben jij met je hele ziel en zaligheid verbonden aan de mooie stad Den Bosch? Weet 
jij hoe je jouw favo hotspots non-verbaal moet aanprijzen? Mooi, want dan zoeken 
wij jou! Het platform Den Bosch City groeit en groeit, dus tikkende vingertjes op 
het toetsenbord zijn meer dan welkom. 

En nee, wij verwachten geen kluizenaarsleven in een kleine, donkere zolderkamer 
waar jij schrijfmeters maakt. Wij zoeken een schrijflustige man of vrouw die graag 
in en rondom Den Bosch vertoeft. Dit doe je bijvoorbeeld door nieuwe 
horecatentjes uit te proberen. Of spreek je met geweldig inspirerende 
ondernemers die de wereld mooier en interessanter maken. Whatever it is that 
makes you happy. Jij vindt het leuk om onze community op de hoogte stellen van 
alles wat er reilt en zeilt in onze stad.  

Waar wij blij van worden  
Bij Den Bosch City schrijven we over leuke nieuwe zaakjes, gezellige feestjes & 
borrels en verzamelen wij wekelijks de allerbeste weekendtips. Maar ook kennen 
we een ware ‘inspiration’ sectie waar we toonaangevende initiatieven uitlichten, 
die werken aan de wereld van morgen. De meest interessante en inspirerende 
verhalen komen voorbij. Door onze in house expertises en connecties te bundelen, 
leren wij veel van elkaar. Wij zijn een jong team waar meetings gecombineerd 
worden met lekkere etentjes en borrels (wat soms kan eindigen in de Taveerne, 
oeps).  

Waar jij blij van wordt  
Wellicht heb je weleens eerder voor een blog geschreven. Het kan ook zijn dat jij 
deze kant van jezelf nog moet ontdekken. Je laat met jouw woorden het water in 
iemands mond lopen of duikt het liefst in de Bossche geschiedenis. Wat het ook 
mag zijn, jij deelt graag jouw belevingen met anderen en weet dit op papier goed 
te verwoorden.  

Stuur ons een appje/mailtje/flessenpost als je 

✓ blij wordt van alles wat hierboven staat.
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