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De enige stad in Nederland waar je kunt varen in een open riool! Wie wil dat niet? Met grote getale 

kwamen onze leden en hun introducees naar ‘s-Hertogenbosch. Natuurlijk omdat zij allang weten dat 
het oude riool vandaag de dag de prachtig gerestaureerde ‘binnendieze’ is.  

Nadat iedereen de verzamelplaats in restaurant Ome Bernard heeft gevonden en de échte Bossche Bol 
heeft geproefd,  varen we niet veel later met vier bootjes over dit unieke binnenwater onder het 

historisch centrum van ’s-Hertogenbosch, de welbekende hoofdstad van Noord Brabant, dat één keer 
per jaar Oeteldonk heet. 

           
Na de vaartocht die ons onder woonhuizen, langs donkere poortjes en door oude stadsgrachten leidt, 

genieten we even later van een bourgondische lunch in de oude gewelven van de Bossche Kelders. Ook 
de Brabantse kroketten ontbreken niet. Hoewel de meeste deelnemers elkaar nog niet kennen, 

ontstaan er aan de gezamenlijke tafels leuke gesprekken en als we naar boven lopen lijkt het alsof we 
elkaar al jaren kennen.  

Daar, boven aan de trap staan de stadsgidsen al klaar om ons de mooiste plekjes van hun stad te laten 
zien. Als één groep door de hofjes wandelt, een andere groep de toren van de oude  Sint Jan beklimt en 

een derde groep over de vesting wandelt, loop ikzelf met een gezellig groepje de cultuurhistorische 
wandeling onder begeleiding van Trudie. Deze spraakzame dame op leeftijd leidt ons door straatjes en 
steegjes, terwijl ze ons enthousiast vertelt over wat daar allemaal gebeurd is. Historische verhalen met 
opvallend vaak een erotisch tintje! Zo komen we met rode oortjes te weten waarom zoveel café s in ‘s-
Hertogenbosch “het Swaentje” heten. Weet jij het? Of waarom het badhuis “motten en ravotten” werd 
genoemd? Er wordt veel gelachen en Trudie blijkt de stad bijzonder goed te kennen. Dankzij haar zien 
we plekjes van ‘s-Hertogenbosch zoals we die zelf nooit zouden kunnen vinden. We genieten van haar 

verhalen en de heerlijke zonnige zondag in september.  
De route eindigt waar ‘ie begon en we ontdekken dat de Bossche Kelders ook heerlijke koude drankjes 

met bitterballen serveert. 



           
Als iedereen afscheid heeft genomen, wandel ik met Marjan Broeren terug naar de Parade. We kijken 
terug op een prachtig evenement, met geweldig leuke deelnemers, prachtig weer en een voor-ieder-

wat-wils programma. Ik ben Nick Nuijens en namens de PV Evenementen bedank ik alle 
stadswandelaars voor hun enthousiaste deelname. En natuurlijk ook veel dank aan Marjan voor de 

geweldige organisatie. Het was een zeer geslaagde dag. 
 

 


