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2018 zit er op! Het was een bijzonder jaar. Een nieuwe uitstraling in de 
vorm van ons motto “met een glimlach de stad in”. Een toename van het 
aantal Blauwe Engelen tot 150 en een ongekend aantal passagiers in  
onze stadsbusjes. Ruim 45.000! En wat te zeggen van alle evenementen 
waar we onze bijdrage aan geleverd hebben!

Om met dat laatste te beginnen. Tot oktober werd 
de inzet bij de evenementen vanuit de Stichting 
Gastvrij ‘s-Hertogenbosch op een meer dan voor-
treffelijke wijze georganiseerd door Martin van Erp. 
Daar kwam een abrupt einde aan omdat Martin, om 
voor hem moverende redenen, zijn werkzaamhe-
den voor de Blauwe Engelen beëindigde.

Het gaat te ver om alle activiteiten en evenementen van 
2018 hier nog eens in de schijnwerpers te zetten. In eer-
dere nieuwsbrieven deden wij daar al verslag van. We 
beperken ons daarom tot het laatste kwartaal van 2018. 
Verderop in deze nieuwsbrief treffen jullie verslagen of 
bedankjes van de organisatoren van/voor de volgende 
evenementen: de Data Week JADS, het EK veldrijden in 
Rosmalen, de Dag van de Mantelzorg, het Pleintjesfeest 
van de Oeteldonksche Club, de Intocht van Sinterklaas, 
de World Press Photo Exposition, de Margriet Winterfair, 
het Kerst Muziek Gala, het Bosch’ Winterparadijs en de 
Big Brother or Smart Sister expositie bij Avans. Voor het 

verschijnen van deze nieuwsbrief kwam daar op 6 januari 
2019 nog de Intocht van de Drie Koningen bij. Verliep dit 
allemaal vlekkeloos? Zeker niet, maar de invoering van 
Toprooster om je aan te melden voor een evenement 
heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Het schaft de 
gebruikers inzicht in de bezetting van een evenement en 
geeft iedereen de kans om in te roosteren.

Wat staat ons, buiten de “normale” diensten op straat en 
in de stadsbusjes nog te wachten: Allereerst Tuin Idee eind 
februari, gevolgd door een tweetal jeugdevenementen van 
de Oeteldonksche Club tijdens carnaval begin maart en be-
gin juni het grootste sportevenement van Nederland 
in 2019! Het (para-)wereldkampioenschap boogschieten 
(Archery). En natuurlijk de standaard evenementen als de 
Vestingloop, Jazz in Duketown en Boulevard. Ook de Bosch 
Parade keert terug! Begin februari wordt Toprooster open 
gezet voor de komende evenementen. Opgeven voor het 
WK Handboogschieten kan op www.eventmakers.nl. Wel 
vermelden dat je Blauwe Engel bent!



Heerlijk gegeten bij Mövenpick!

Van Geert kreeg ik, tot mijn 
grote verrassing (zie mijn 
verwonderde blik op de foto), 
op de zomerborrel een prach-
tige prijs omdat ik, als een 
van de weinigen, meegedaan 
had aan de “koffiepunten 
raden” prijsvraag.

Ik vond het al leuk om te gaan puzzelen waar het kon 
zijn en dat ik dan nog wat win was de kers op de taart.
Nou het was meer dan een kers: het was een heus 
drie-gangen diner voor twee!

Het was eigenlijk de bedoeling van mijn man dat ik 
iemand mee zou nemen van de Blauwe Engelen die wel 
een opstekertje kon gebruiken maar zij was er nog niet 
toe in staat. En om nou zo’n mooie prijs te laten liggen 
was ook ondankbaar dus toen heb ik toch mijn eigen 
Frans maar meegenomen.

Na een drukke dag op de Margriet 
Winterfair was dit heerlijk. We wer-
den zeer vriendelijk ontvangen door 
het personeel en verwend met:
Voorafje: heerlijke tomatensoep 
(ook al kijk ik niet zo blij op de foto)
Hoofdgerecht: verrukkelijke  
biefstuk 
Toetje: Lekker ijs (zonder kers) 
maar mét aardbeien.

Héél hartelijk dank Mövenpick en Gastvrij ‘s-Hertogenbosch!  

Anneke (en Frans) van der Biezen

Een aantal bedankjes:

EK Veldrijden:
Voorafgaand aan het EK, tijdens het vrijwilligerscafé, 
lieten wij een dia zien met de vraag wanneer het event 
geslaagd is. Daarop stond: Als iedereen na afloop met 
een ‘smile’ op zijn gezicht naar huis gaat*.

We hebben ontzettend veel positieve reacties ontvangen 
van zowel organisatie, VIP’s, sporters en publiek. De ‘smi-
le’ op ieders gezicht was gegarandeerd! 
Ook kregen we mooie reacties over ons team, over jullie, 
dat zo professioneel en enthousiast was. Dat was ook zo 
en dat maakt ons enorm trots!

Nogmaals hartelijk dank voor alle inzet, zowel in de 
aanloop naar het evenement als tijdens en na afloop. We 
hopen dat jullie er van hebben genoten en dat we elkaar 
bij een volgend wielerevenement weer gaan zien. 

Hartelijke groet,
René Blom, Sanne Brink en de gehele EK-organisatie

*opvallende gelijkenis met ons motto (red)

Big Brother or Smart Sister bij Avans Hogescholen:
We waren heel content met jullie inzet, iedereen heeft 
zich netjes aan de gemaakte afspraken gehouden en we 
hebben andersom steeds benoemd dat we jullie hulp 
hebben ontvangen. Wellicht leidt het weer tot nieuwe 
interessante opdrachten voor jullie organisatie.

De belangstelling voor de expositie was helaas wat 
minder groot dan we tevoren hadden gehoopt, maar 
we denken toch het onderwerp digitalisering en sociale 
veiligheid weer wat meer op de kaart te hebben gezet, 
zeker binnen Avans in ‘s-Hertogenbosch. Er werd in ieder 
geval over het onderwerp gepraat. We hebben bijna 300 
bezoekers mogen registreren.

Met vriendelijke groet,
Rolinka Plug



Elke dag 35 Blauwe Engelen, verdeeld over twee shifts. 
Dat was het resultaat van de besprekingen die met het 
management van de Margriet Winterfair werden gevoerd.
Elke shift begon met een briefing in de crew-room onder 
het genot van een kopje koffie of thee. De coördinator van 
de dag legde de taken uit en “formeerde de groepjes”. Er 
was echter een andere taakverdeling dan vorig

jaar. Er moest gescanned worden bij de ingang! Daar ging 
een aparte briefing door Eventim aan vooraf. Tussen 10.00 
en 12.30 uur was dat een hele klus. Vandaar dat de och-
tendshift wat groter was dan die van de middag. 
Vanaf 13.00 uur werd het aantal “scanners” afgeschaald. 
Verder stonden we weer bij alle doorgangen van de  
centrale entrée naar de hallen bij de grote plattegronden.

Ook werd er door ons weer met het VIP-busje gereden. 
De lunch was weer prima geregeld! Een ruime keuze aan 
broodjes en beleg, elke dag een warme snack (favoriet bij 
Henk K. ;-), salades en een soepje. Op maandag was er 
‘s-avonds nog een liefdadigheidsdiner waar we met 8 Blau-
we Engelen acte de présence gaven. Het werd, mede na-
mens het leuke entertainment inclusief de polonaise, een 

geweldige avond voor de ruim 400 gasten die het allemaal 
wat minder hebben door een handicap of eenzaamheid. 
Al met al weer een geslaagd evenement (5000 bezoekers 
meer dan in 2018) dat voor alle Blauwe Engelen weer  
een uitgebreid nieuwjaarsontbijt heeft opgeleverd dat deze 
keer op 26 januari zal worden gehouden in Hotel  
Mövenpick.

v.l.n.r.: briefing in de crewroom, briefing scannen, scannen bij de entrée, lunchbuffet en liefdadigheidsdiner

Margriet Winterfair 2018. Met 71.000 bezoekers wederom een succes!

QUOTE VAN DE MAAND:
“Vraag maar aan een van die blauwe jasjes. Die weten alles”

Kijk op vrijwilligersacademie073.nl/workshops/ 
voor de nieuwe workshops. Meld bij inschrijving dat 
je Blauwe Engel bent. Dan hoef je niet te betalen.

In Memoriam Paul Tennekes
Helaas moeten wij jullie laten weten dat dinsdag 8 
januari onverwacht is overleden onze Blauwe Engel 
Paul Tennekes. Paul was vooral actief als chauffeur op 
onze busjes. Hij was een zeer gewaardeerde “collega” 
die altijd klaar stond om een dienst over te nemen 
van iemand die ziek was of op het laatste moment 
verhinderd was. Bij zijn uitvaart waren buiten verte-
genwoordigers van de commissie transport en het 
bestuur een aantal chauffeurs aanwezig. 
Paul, wij zullen je allemaal missen en waarschijnlijk 
veel van onze vaste passagiers ook.
Wij wensen je kinderen en kleinkinderen alle sterkte 
toe dit enorme verlies te dragen.

Bosch’ Winterparadijs V 1.0

Een merkwaardige kop boven dit artikeltje? Valt 
wel mee. Wat er, nadat er een politieke beslissing 
was genomen om toch een winters evenement te 
organiseren, in een kleine vier weken uit de grond 
is gestampt is bewonderenswaardig, maar ook 
voor verbetering vatbaar. 

We rekenen erop dat er 
eind 2019 een versie 2.0 
komt. Met de opzet was op 
zich niet veel mis. We  
hadden op de Parade een 
gezellige huiskamer, inge-
richt met kringloop meubilair, waar we bezoekers hielpen 
met het maken van wens(kerst)ballen. Daaraan moet 
volgend jaar zowel op de markt bij Cé als op de Parade 
meer aandacht besteed worden. Achteraf, na een enorme 
eindspurt op de Parade, viel de opbrengst van de donaties 
voor de kerstballen toch niet tegen. Ruim € 1000 die bij 
de afsluiting van het BWP op 6 januari jl nog eens werden 
verhoogd tot € 1500 door Karin Rademaker van Hotel Cen-
tral! De verzorging was op beide locaties prima geregeld. 
Voor V 2.0 denken wij graag mee met de organisatie!



Soms lijkt het wel of we een concert van een wereldster 
in de Ziggo-dome aankondigen. Toprooster staat nog 
niet open of de aanmeldingen stromen binnen. Dat heeft 
soms reacties van teleurgestelde Blauwe Engelen tot ge-
volg. Want vol = vol, ook op Toprooster. In de toekomst 
zullen de aankondigingen altijd ‘s-avonds verstuurd 

worden. Op deze en de volgende pagina impressies van 
twee zéér populaire evenementen. De Dag van de Man-
telzorg (foto’s van Olaf Smit) en het Kerst Muziek Gala 
2018 (foto’s van Christel Smit muv rechts onder). Beide 
evenementen waren zo groot dat ze in de Brabanthallen 
werden gehouden.

Fotoimpressies van twee populaire evenementen




