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Van de redactie...

We schrijven 2 januari 2018. De kruitdampen van het 
vuurwerk zijn opgetrokken, de meeste straten zijn weer 
schoongeveegd en het uitbuiken is begonnen. Goede 
voornemens zijn gemaakt en met z’n allen kijken we hoe 
lang we het gaan volhouden: minder dit, meer dat, vul 
zelf maar in. Een mooi moment ook nog even terug te 
blikken op 2017 waar het de Blauwe Engelen aangaat. 
Het duurde even voordat we een “doorstart” konden ma-
ken van het “Welkom Jheronimus” Bosch Jaar. Er kwam 
nogal wat af op de initia-
tiefgroep. Hoeveel Engelen 
waren bereid om door te 
gaan? Op welke dagen de 
straten op en hoe werden 
we herkenbaar? En de op-
on hop-off busjes kwamen 
op ons pad. Of we daar 
onbezoldigde chauffeurs 
voor konden leveren. Er 
moest een bestuur worden 
gevormd en een stichting 
worden opgericht. Een naam 
gevonden en een logo ont-
worpen. En dat alles zonder 
kosten te maken. Er werden 
Engelen aangesproken op 
hun competenties en lang-
zaam maar zeker kreeg de 
stichting Gastvrij ‘s-Herto-
genbosch vorm én een ge-

zicht. Inmiddels leveren we niet alleen de chauffeurs voor 
de busjes maar namen we de hele organisatie er van 
op ons. Op 23 mei waren we een heel eind! De busjes 
konden alvast gaan rijden, de blauwe bakfietsen waren 
in bestelling, er kwamen folders met routebeschrijving en 
beachvlaggen om extra aandacht te trekken en op 10 juni 
hadden we onze officiële kick-off in Poppodium Willem 
Twee. In nieuwe blauwe blouses/overhemden presen-
teerden wij ons aan pers en genodigenden. In een van 
de busjes reed brurgemeester Rombouts door een papie-
ren wand met ons logo! De officiële start van de Blauwe 

Engelen 2.0 was een feit. 
We konden weer de straat 
op. Bezoekers van de stad 
op de hoogte brengen van 
alles wat onze mooie stad te 
bieden heeft. Doorverwijzen 
naar de boottochtjes van de 
Kring Vrienden, uitleggen 
hoe men bij het VVV kwam 
voor stadswandelingen of 
een B&B-adresje, de weg 
wijzen naar de St. Jan of 
een van de musea. De échte 
Bossche Bol? “Ziet u die rij 
daar? Dat is Jan de Groot. 
Te druk? Loopt u dan de 
stad in en strijk neer op een 
van de terrasjes en geniet 
daar van uw sjeklade bol”. 
Kortom; we waren echt 
weer begonnen. Oude rot-



Het jaar 2017 is omgevlogen 
en we mogen met z’n allen 
trots zijn op wat we met onze 
Stichting hebben bereikt. We 
hebben een hele mooie basis staan en willen die 
graag in 2018 verder uitbouwen. Hierbij alvast 
een eerste blik op de ideeën voor het nieuwe jaar.

We hebben hulp gekregen van Marcel Ploegmakers, 
de man achter de uitingen van het Jeroen Bosch jaar, 
om met een frisse blik naar onze huisstijl te kijken. En 
die heeft samen met de Commissie Communicatie een 
communicatieplan opgesteld, dat inmiddels door het 
Bestuur is geaccordeerd. We zijn erg enthousiast over de 
eerste schetsen die dat heeft opgeleverd.
Ook zijn we aan het onderzoeken om de huidige busjes 
te vervangen door elektrische busjes met een duidelijker 
eigen uitstraling. 
Verder zijn we in contact gekomen met Wouter Corvers, 
een talentvolle Bossche industrieel ontwerper, die een 
heel innovatief idee heeft om langs de route van de 
busjes bankjes en andere originele zitplaatsen neer te 
zetten. Hiervoor zijn we al in overleg met de Gemeente. 
Net als vorig jaar zijn we door vele partijen benaderd om 
hun evenementen te ondersteunen maar natuurlijk zijn 
jullie ook onmisbaar in de stad om de bezoekers warm 
welkom te heten.

Ik wens jullie allen een mooi, goed en gezond nieuw jaar 
toe. 

Hilda 

Een paar dagen voor de kerst stuurden wij een 
uitnodiging naar alle Blauwe Engelen. Alhoewel 
we ruim op tijd waren zijn de uitnodigingen pas ná 
Kerstmis bezorgd door PostNL. Mocht je de kaart 
niet ontvangen hebben, meld je dan nu nog aan!

Letterlijk én fi guurlijk staan de 
Blauwe Engelen nu op de kaart!

In deze tijd van het jaar staan vooral kerstengelen vol in 
de belangstelling.

Maar jullie Blauwe Engelen zijn er het hele jaar en dat 
verdient veel waardering en respect. Daarom willen wij 
jullie graag uitnodigen voor een ontbijt op zaterdag 13 
januari om 09.00 uur in 1931 (Oude Engelenseweg 1, 
‘s-Hertogenbosch).

Graag aanmelden door je naam te mailen naar 
stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl
Kleding: Casual, blauw mag uiteraard maar hoeft niet.

Ambities 2018! Je ben er toch wel bij hè?

QUOTE VAN DE MAAND 
“Bezoekers moeten de stad zó aantrekkelijk vinden dat ze blijven

terugkomen. Daar dragen jullie je steentje zeker aan bij!” 

ten in het vak namen nieuwe Engelen op sleeptouw. Hiel-
pen hen hun schroom te overwinnen om bezoekers aan 
te spreken en te helpen. We “verhuisden” van de Wilhel-
minabrug naar het Stationsplein waar we inmiddels een 
offi cieel verkeersbord hadden staan met de “dienstrege-
ling” van de busjes. Tussen de startdatum en 1 november 
vervoerden we bijna 20.000 passagiers! Voldoe je dan in 
een behoefte of niet? En dan de evenementen. Zonder 
overdrijven mogen we zeggen dat er bijna geen eve-
nement in ‘s-Hertogenbosch georganiseerd wordt waar 
we níet aan meegewerkt hebben! Onder de bezielende 
leiding van Martin werden Blauwe Engelen ingezet. Soms 
maar een stuk of vier, soms wel veertig of vijftig! We 
gaan die hele lijst hier niet nog eens weergeven. Kijk er 
de vorige Nieuwsbrieven nog maar eens op na en haal de 

goede herinneringen aan al die evenementen nog eens 
op. Toch mogen we één evenement niet ongenoemd 
laten. De Margriet Winterfair werd een “tour de force” 
voor ons allemaal. Voor het eerst in de Brabanthallen met 
meer dan 70.000 bezoekers die door ons van de nodige 
informatie werden voorzien.      
Op dit moment ziin de gastvrouwen en -heren nog een 
beetje in een winterslaap. Twee dagen in de week staan 
ze op het Stationsplein. De chauffeurs echter rijden 6! 
dagen per week met de busjes hun rondje door de stad. 
We bereiden ons voor op een nieuw seizoen dat rond 1 
april van start gaat. Als er in de tussentijd een evene-
ment komt waarbij men ons nodig heeft weet Martin ons 
wel weer te porren.      
Tot ziens in het nieuwe jaar.

In deze tijd van het jaar staan vooral kerstengelen vol in 

   www.gastvrij-shertogenbosch.nl
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Afscheid Ton Rombouts
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Stichting Gastvrij ‘s-Hertogenbosch heeft een 
mooie afspraak gemaakt met de Vrijwilligers 
Academie 073. De afspraak houdt in dat jullie als 
Blauwe Engel gratis kunnen deelnemen aan de 
cursussen die door de academie worden aangebo-
den. Wie zijn zij en wat bieden zij aan:

Wij zijn de VrijwilligersAcademie073 en wij zijn een 
coproductie van diverse (vrijwilligers)organisaties binnen 
de Gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught. In ’s-Herto-
gebosch en Vught zijn zo’n 52.000 vrijwilligers actief! De 
VrijwilligersAcademie073 (VA073) biedt een scholing- en 
waarderingsprogramma aan dat voor alle vrijwilligers 
in deze Gemeenten toegankelijk is. Dit programma is 
niet alleen bedoeld om door middel van workshops en 
lezingen de kennis en vaardigheden van de vrijwilligers 
te verbreden en verdiepen, maar ook om waardering en 
dank voor hun inzet te tonen.

De inhoud van het VA073-programma is zeer gevarieerd. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld financiering, vrijwilligers-
beleid, presentatietechnieken, dilemma’s, AED, diverse 
ziektebeelden etc. Zo hebben we voor de maanden  
januari en februari 2018 het volgende aanbod:

• In dialoog • Luisteren met je hart, hoe doe je dat?
• Schizofrenie • Storytelling
• Autisme • Rouw en Verlies 

De aangeboden workshops zijn toegankelijk voor iedere 
vrijwilliger. Daarbij maakt het niet uit wat jouw werkveld 
als vrijwilliger is. 

Wil je graag deelnemen aan een workshop? Ga dan naar 
onze website, maak een account aan en schrijf je in. Op 
de website staat per workshop beschreven wat de inhoud 
is, hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn en tot wan-
neer je je uiterlijk kunt inschrijven. Door het contract  
dat wij hebben afgesloten met de stichting Gastvrij 
‘s-Hertogenbosch is deelname aan de workshops voor 
Blauwe Engelen gratis ! 

De VA073 streeft er continu naar om het aanbod nog 
beter bij de scholingswensen en -behoeften van de 
vrijwilligers aan te laten sluiten. Daarvoor doen we zelf 
onderzoek naar deze wensen en behoeften. Maar tege-
lijkertijd vinden we het ook heel fijn als je ons actief laat 
weten welke workshop je in ons aanbod terug zou willen 
zien, zodat we jullie nog beter van dienst kunnen zijn. Of 
misschien ken je wel iemand die graag een workshop na-
mens de VA073 wil geven. Alle ideeën, suggesties en tips 
die door jullie zelf worden aangedragen zijn zéer welkom. 
Deze kun je insturen via info@vrijwilligersacademie073.nl

Wil je meer weten over de VA073? Wil je je inschrijven 
voor een workshop? Heb je ideeën, tips of suggesties? 
Ga dan naar: www.vrijwilligersacademie073.nl. Vermeldt 
wel dat je Blauwe Engel bent bij inschrijving.

“Afgelopen vrijdag trof ik bij de overname van de bus bij 
Mövenpick een mevrouw van ver in de tachtig aan. Ik 
had haar als eens eerder als passagier gehad. Op mijn 
vraag waar ze naar toe wilde antwoorde ze: “Ik heb alle 
tijd. Doe mij naar een rondje”. Ze vertelde hoe ze heet, 
waar ongeveer ze woont maar vooral dat ze extreem 
eenzaam is. Dat verhaal herinnerde ik me nog van
ons vorige treffen in de bus. Haar man is overleden, 
evenals veel van haar vrienden en familieleden. Haar 
kinderen ziet ze ook niet vaak. Ze gaf aan dat ze nog een 
oudere zus heeft en ook nog wel wat kennissen en zo 
maar dat is het dan wel zo’n beetje. Toen ze een tijdje 
geleden flink ziek was geweest hoefde het voor haar 
eigenlijk niet meer. Na een klein uurtje “bussen” zette ik 
haar bij de Sint Jan af. “Dan steek ik nog een kaarsje op. 
Is toch snel alweer een half uurtje”, besloot ze. Ik
wenste haar veel sterkte en minder eenzaamheid. 

Dat onder ouderen veel eenzaamheid bestaat is voor mij 
niet nieuw. Het was vooral dat ik onverwacht, als Blauwe 

Engel, met een schrijnend  voorbeeld werd geconfron-
teerd. Daags erop sprak ik een collega chauffeur over 
mijn ervaring. Die bleek die mevrouw ook te kennen. “Die 
woont daar en daar en 
rijdt wel vaker uit ver-
veling mee”. Het rondje 
met de bus blijkt vooral 
om de tijd te doden 
en de eenzaamheid te 
verdrijven. Ik had en heb 
erg met deze mevrouw 
(en haar lotgenoten) te doen. Ik heb contact gezocht 
met het Stedelijk Ouderenwerk van de Stichting Divers. 
Ik weet dat zij hierin nog actie hebben ondernomen. Om 
de precieze contactgegevens te achterhalen hebben ze, 
geloof ik, contact opgenomen met de gemeente. Verder 
weet ik alleen dat ze bij die mevrouw aan de deur zijn 
geweest. Meer informatie heb ik niet. Is ook niet nodig of 
gewenst. Dat is iets tussen haar en het Seniorenwerk. 
Waar het mij om ging en gaat is dat die mevrouw een 
beetje minder eenzaam is.” 

Een schrijnend verhaal... door Harry Aarts



Hij heeft het druk, heel druk in deze tijd van het jaar. 
Hij runt niet alleen bakkerij Royal aan de Visstraat maar 
hij opent binnenkort ook een Spaanse pincho-bar in de 
Lepelstraat. Toch vindt hij tijd voor een interview voor 
onze nieuwsbrief. We spreken met Jules Lauwerijssen, 
40 jaar, geboren in Etten Leur en al 21 jaar Bossschenaar. 
Geen echte dus, maar hij voelt zich wel zo. Hij is ge-
trouwd en heeft 2 zoontjes en er is een derde Lauwerijsje 
op komst. Hij kwam op z’n 19e naar s-Hertogenbosch om 
commerciële economie te gaan studeren. Daar heeft hij 
om twee redenen geen spijt van. Ten 
eerste verloor hij z’n hart aan onze stad 
en ten tweede heeft hij, nu als zelfstan-
dig ondernemer, veel profi jt van deze 
studie. Al sinds zijn studententijd werkt 
hij in de horeca. Je zou hem achter de 
bar hebben kunnen zien van De Unie, 
m’n Tante of bij het Zonneke in Hintham. 
En was het geen horeca dan werkte hij 
in ieder geval in de voedingindustrie. Bij 
een horecagroothandel, bij Chiquita, bij 
een geitenkaasproducent, noem maar op. 
Van jongs af aan heeft hij de ambitie 
gehad “iets” in de horeca te gaan doen. 
Bijna exact vier jaar geleden kon hij bak-
kerij Den Otter aan de Visstraat overnemen. Qua naam 
én kwaliteit een begrip in ‘s-Hertogenbosch en omstre-
ken. Toch vond hij het beter om de naam te veranderen 
en hij koos voor een ander begrip op deze plek, het 
voormalig hotel Royal.
Zo ontstond een bedrijf dat rust op drie peilers. Ten 
eerste natuurlijk de bakkerij. De enige vers brood bakker 
aan deze kant van de markt met veel vaste klanten uit de 
buurt. Ten tweede het bakkers café. Een gezellige ont-
moetingsplaats voor een kopje koffi e, thee of iets anders 
met een zoete of hartige versnapering uit eigen keuken. 
En ten derde de workshops: worstenbroodjes en sjekla-
debollen maken. Het kan alemaal in een aparte kookstu-
dio waar vooral gezelligheid de boventoon voert. 

Of het goed gaat? “Je zult het niet geloven” zegt hij, 
“maar ik heb zelfs geplust ten opzichte van het Jeroen 
Bosch jaar. Weliswaar maar een paar procentjes, maar 
toch”. En dan komen we toe aan de standaard vragen die 
bij deze rubriek horen.
Wat heb je met ‘s-Hertogenbosch in het algemeen 
en met de Blauwe Engelen in het bijzonder?
Hij vindt het opvallend dat mensen graag terugkomen in 
‘s-Hertogenbosch. Dat komt omdat de Bosschenaar gast-
vrij is, ongecompliceerd is en graag verblijft in z’n “dorp”, 
want dat is het, een groot dorp. Wel moet de stad er voor 

waken niet te blijven hangen in de histo-
rie maar ook vooruit kijken naar nieu-
we initiatieven. Als voorbeeld hiervan 
noemt hij design en creativiteit zoals die 
zich ontwikkelen in de Gruyterfabriek, 
de ontwikkelingen rondom de Koudijs 
fabriek, de opkomst van het woon- en 
werkgebied achter het station én, niet 
te vergeten Parkeergarage St. Jan, een 
combinatie van kwaliteit, schoonheid en 
functionaliteit. Hij heeft een bijzondere 
kijk op zaken. We moeten als onderne-
mers niet met elkaar concurreren maar 
met z’n allen concurreren met ande-
re steden! Zorgen dat de consument 

terugkomt en z’n centjes uitgeeft in ‘s-Hertogenbosch! 
De stad is een prachtige verzameling van karakters en 
unieke evenementen. En dan bedoel ik niet per se Jazz in 
Duketown of zo, maar meer de 3-koningen optocht. De 
enige in Nederland op deze wijze en al jarenlang!
De Blauwe Engelen? “Ik vind het knap dat jullie als vrij-
willigers de uitdaging zo professioneel zijn aangegaan. 
Het is bijna vanzelfsprekend dat julli er er zijn en jullie 
zijn een ongekend verlengstuk van de gastvrijheid die wij 
als ondernemers willen uitstralen. Daar heb ik enorme 
waardering voor. Vandaar die workshop”, besluit hij met 
een brede smile. We drinken nog een kopje koffi e en hij 
gaat snel de stand van de verbouwing aan de Lepelstraat 
opnemen.

Even voorstellen...

Wie heeft er nog geen verjaardagskalender?

Fotograaf Huub Smits heeft een prachtige verjaardagska-
lender gemaakt met prachtige Bosssche beelden. De win-
kelprijs is € 12,95. Hij heeft onze stichting een heel mooi 
aanbod gedaan als waardering voor ons werk. Daarom 
willen wij graag weten of er animo is om deze kalender, 
waarvan we hiernaast een paar afbeeldingen hebben ge-
plaatst, te kopen voor € 5,=. Laat, onder vermelding van 
kalender, via stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl weten 
of je interesse hebt. Bij voldoende deelname nemen we 
binnenkort contact met je op over betaling en afl evering. 
Als het niet doorgaat hoort u dat uiteraard ook van ons.



Jo Timmermans, bedankt!

Een bijzondere “wenskaart” voor de Blauwe Engelen!

Nog voordat de Grootste Kerststal van Europa open ging 
voor het grote publiek mochten de Blauwe Engelen op 
uitnodiging van de heer Jo Timmermans al kennis maken 
met dit meesterstuk. Wat als een hobby begon groeide 
het huis van de makers uit en is inmiddels een exposite 

geworden die zijn weerga niet kent. De foto’s spreken 
voor zich. Natuurlijk was er ook nog even tijd voor een 
fotomoment. Van de ca. 130 vrijwilligers was ongeveer 
één derde ingegaan op de uitnodiging!

Via een digitaal billboard kon je tegen het eind van het 
jaar een boodschap kenbaar maken. “Er is maar één Ne-
derlander zoals jij”. Een initiatief van verzekeringsmaat-
schappij Nationale Nederlanden. Josje van Eerd regelde 
er een maar stond helaas op de verkeerde plaats om er 

een foto van te maken. Gelukkig kregen we van de ini-
tiatiefnemer een digitaal bestandje waarop we de bood-
schap van Josje alsnog konden lezen. Hieronder ziet u 
daarvan de zgn. schermafbeeldingen. Dank je wel Josje!


