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Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen
Zo, 2019 zit er op als deze nieuwsbrief wordt opgesteld. En het eerste
evenement van 2020, de Drie Koningen Intocht, zit er al weer op.
Een verslag daarvan treffen jullie aan in de volgende nieuwsbrief.
Voorpaginanieuws voor deze nieuwsbrief is toch wel
de gemeenschappelijke prestatie van alle Blauwe
Engelen, de 100.000e passagier van onze busjes.
Natuurlijk komt deze ‘prestatie’ op het conto van alle
chauffeurs die sinds onze start in mei 2017 de passagiers

in hun busje vervoerden, maar dankzij de gastvrouwen
en -heren op het Stationsplein werden vele bezoekers
van de stad gewezen op de unieke service van het gratis
stadsvervoer. In Nederland nog niet geëvenaard! Onderstaande collage van Christel Smits geeft een mooi beeld
van de feestelijke ontvangst van de 100.000e passagier.

Bestuursmededelingen
Bericht van onze voorzitter
Tijdens de tweede bestuursvergadering die ik mocht
leiden, hebben we terug gekeken op meerdere mooie
ontmoetingen eerder dit najaar met
•
•
		
		
		
•
•
•
•

Burgemeester Jack Mikkers
Gemeentesecretaris Berend van der
Ploeg, die samen met zijn secretaresse 		
en met Henk Engel en mij een ritje in
ons busje maakte
Bestuur van de Kring Vrienden
De stakeholders
De directie van het VVV
Jo Timmermans van het Jheronimus  
Bosch Art Center

De meeste gesprekken stonden in het teken van
kennismaking. Met de bestuursleden van de Kring is
afgesproken dat zij voor het komende seizoen een nieuwe
handzame folder laten maken waarin al hun activiteiten
kort zijn toegelicht. Die nieuwe folder kunnen wij dan
vanuit onze bakfietsen uitdelen aan belangstellenden. De
meer uitgebreide toelichting op hun activiteiten staat in
deelfolders die de Kring zelf verspreidt.
Overeenkomst tijdens alle gesprekken was de waardering
en de complimenten voor hetgeen we als Blauwe Engelen
voor onze stad betekenen. We zijn hier niet meer weg te
denken!
Dat die waardering niet alleen bij woorden blijft, mochten
we vaststellen tijdens het overleg met de stakeholders die
gezamenlijk bereid waren om het tekort in onze begroting
voor 2020 op te lossen. Wel gaven ze aan dat we als
stichting gerust iets ‘brutaler’ mogen zijn en niet moeten
schromen om te onderhandelen over een vergoeding
zeker bij commerciële evenementen waaraan wij onze
bijdrage verlenen. Er werd dan ook positief gereageerd
op het eerder dit najaar genomen besluit om een bijdrage
van € 4 per uur te vragen bij dit soort evenementen.
Dergelijke ‘eigen’ inkomsten zijn in aanvulling op de
subsidie en sponsoring hard nodig om de kosten van
busjes en kleding te kunnen blijven dragen. Met dank aan
penningmeester Frank en aan onze externe subsidiënten
en sponsoren hebben we de begroting 2020 vastgesteld.
De discussie over de toekomstige bestuursstructuur  
hebben we eveneens afgerond. Er komt een klein
dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en
penningmeester aangevuld met algemene bestuursleden
zijnde de voorzitters van de verschillende commissies.

Het huishoudelijk reglement en het organogram staan in
december op de agenda en na besluitvorming zullen we
die via de site publiceren.
En gelukkig is het niet alleen vergaderen maar geniet ik
vooral van alle verrassende contacten met jullie en met
de mensen die we als gastheer of gastvrouw te woord
mogen staan en de bijzondere gesprekjes die daar bij
horen. Want zoals ik bij de borrel laatst in ‘t Pumpke
al zei: “Als Blauwe Engel kom je steeds weer met een
verhaal thuis en dat herken ik uit de tijd dat ik in het
onderwijs werkte en misschien is dat ook wel een van de
redenen waarom het me bij jullie zo goed bevalt!”
Bericht van onze secretaris
Normaal gesproken ben ik bij de Blauwe Engelen ervoor
verantwoordelijk dat alles goed wordt vastgelegd en
geregeld. Zo werk ik bijvoorbeeld aan de aanpassing
van het huishoudelijk reglement en het organogram.
Ook gaan we de vrijwilligersovereenkomsten
aanpassen. In december heb ik bij uitzondering ook de
bestuursvergadering geleid. In verband met onverwachte
omstandigheden duurde de vakantie van Ans in Amerika
namelijk langer dan verwacht.
Belangrijkste
onderwerp was
de kennismaking
met Juliëtte van
Lanschot.
Frank had
al eerder
aangegeven te
willen stoppen als
penningmeester,
maar nog wel deel
te willen uitmaken
van de commissie
Financiën. Onze aartsengel Ton Rombouts had Juliëtte als
mogelijke kandidaat voorgedragen.
Na een eerste (positief!) gesprek met Ans en mij, was in
december de kennismaking met de commissievoorzitters.
Ook zij waren zeer positief zodat Juliëtte per 1-1-2020
is benoemd als nieuwe penningmeester van onze
stichting. In verband met de afwezigheid van Ans
worden de vaststelling van de nieuwe bestuursstukken
(o.a. huishoudelijk reglement en organogram) in januari
vastgesteld.
Een ‘Even kennismaken met....” Juliëtte kunnen jullie
lezen in de volgende nieuwsbrief.

Evenementen en leuke dingen voor de mensen!
Het najaar stond bol van de activiteiten én er
waren twee leuke ‘ontmoetingshappenings’.

briefing en na afloop dronken we met z’n allen nog
gezellig een borrel, aangeboden door de organisatie.

We waren achtereenvolgens actief bij de expositie
‘Blyde Incomste” in het Stadhuis, De Orde van de
Prince, de beste Brabantse borrelplank, DBDW, de
jeugdactiviteit van de 11e van de 11e, de - wat
rumoerige - Intocht van Sinterklaas, de Margriet
Winterfair, Sint on Ice en het Bosch’ Winterparadijs.

Op 8 november hield de Stichting de najaarsborrel voor
al haar vrijwilligers. Meer dan 100 Blauwe Engelen
waren aanwezig in Stadsherberg ‘t Pumke om gezellig
bij te praten met een drankje en een hapje. Als dank
voor onze inzet bij het verspreiden én ter introductie
van de nieuwe editie van de Funshopgids kregen we op
dinsdag 3 december van de uitgever een koffiemoment
in The Stamp aangeboden. Tevens bestond de mogelijkheid om het gelijknamige hotel te bezichtigen.

Tussendoor volgden een aantal nieuwkomers én
oudgedienden die eerder niet konden de cursus

“Be my Guest” over gastvrijheid van Esther Reinders
in restaurant Lux in de Korte Putstraat.
Over het algemeen kunnen we spreken van goed
geslaagde evenementen maar hier en daar ging er ook
wel wat fout of kwamen we leermomenten tegen voor de
toekomst. Over de Orde van de Prince kunnen we kort
zijn. Daar ging door miscommunicatie zo’n beetje alles
mis wat er mis kon gaan, vooral op zondag. Dankzij persoonlijk initiatief van diverse Blauwe Engelen verliep alles
nog redelijk goed maar in de toekomst zullen we dergelijke
evenementen véél strakker vanuit onze eigen stichting
moeten organiseren. Gelukkig werd nog op dezelfde
zondag veel ergernis weggenomen door deelname aan de
Langste Brabantse borrelplank (zie bovenstaande collage
van Christel Smits), een initiatief van de ondernemers van
de Korte Putstraat om het publiek kennis te laten maken
met ‘gezonde dus vegetarische’ borrelhappen. Tijdens de

Tijdens de 11e van de 11e waren we actief bij het
Oetelkeinderkennisrundje. Eén van de opdrachten was
het vaststellen van de ingrediënten van erwtensoep
en dat leverde de volgende anekdote op. De ‘juf’ in
Ans vroeg aan een jongetje of hij ook wist hoe de
ingrediënten groeiden. Het jongetje:”ik weet het van
alles wat er ligt, alleen van de worst weet ik niet of die
boven of onder de grond groeit.”
De ingrediëntentafel

Onze voorzitter met de
belangrijkste jonge

Oeteldonkertjes

Margriet Winterfair, sfeervol(ler) ingericht en véél aandacht voor de VIP’s
Een aantal zaken die vorig jaar niet echt klopten
waren dit jaar sterk verbeterd! Zo waren de garderobe en de VIP-ingang deze keer veel duidelijker aangegeven én na twee jaar ‘zeuren’ van ons
stond de EHBO-post op de grote plattegronden.
Wat nog voor verbetering vatbaar is hebben de coördinatoren keurig bijgehouden en wordt binnenkort tijdens de evaluatie met de organisatoren van de
Margriet Winterfair besproken.
Dat de VIP’s dit jaar ook als zodanig behandeld werden
was goed te merken. Vanaf het moment dat zij naar
binnen mochten (een half uur voor de ‘meute’ uit)
werden zij door ons in groepjes van 10 - 12 dames
naar hun eigen VIP-room in hal 2 begeleid. Een intensief klusje waar de stappentellers van op hol sloegen.

Ook het uitreiken van de plattegrondjes, direct ná het
scannen, was tot het middaguur een intensieve klus.
Bezoekers ophalen met een Tuk-Tuk op de pier was
voor sommige chauffeurs een jongensdroom die uitkwam, voor anderen een te zware opgave. Eén Tuk-Tuk
gaf het als snel op en de andere werd gereden als
iemand er zin in had. Met slecht weer bleven ze sowieso
binnen want echt waterdicht waren ze niet. Daar komt
volgend jaar vast een andere vorm van transport voor.
Al met al een geslaagd evenement met in het weekend
en op de maandag een uitdaging om een volle bezetting te realiseren. Kwam ook wel een beetje omdat we
tevens aanwezig waren bij Sint on Ice in het Autotron.
Dit jaar zijn we weer van de partij in de Brabanthallen!
Zet maar vast in je agenda: MWF 20 - 26 nov. 20202

Wil je een mailtje sturen? Zo bereik je ons:
Bestuur:				stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl
Secretaris: 				secretaris@gastvrij-shertogenbosch.nl
Penningmeester: 			
fa@gastvrij-shertogenbosch.nl
Pers & publiciteit:			
woordvoerder@gastvrij-shertogenbosch.nl
Transport:				transport@gastvrij-shertogenbosch.nl
Redactie/Communicatie: 	
redactie@gastvrij-shertogenbosch.nl
Evenementen
: 			evenementen@gastvrij-shertogenbosch.nl
P&O/Planning: 			planning@gastvrij-shertogenbosch.nl
Innovatie & organisatie:
io@gastvrij-shertogenbosch.nl

Sint-on-Ice na Aïda voor ons een makkie ;-)
Deze zomer werden wij tijdens Aïda grootmeesters in het verwelkomen en placeren van
bezoekers aan een grote voorstelling. Hoe zou het
ons vergaan bij Sint-on-Ice...
Minder tribuneplaatsen en meer trapopgangen maakten
de toegang tot de tribune makkelijker. Maar ook nu zat
er een bocht in de tribune en ook nu misten er daar
stoeltjes of waren er plaatsen dubbel verkocht. Dat betekende lichte stress tijdens de laatste 10 minuten voor
aanvang van de voorstelling. Maar eigenlijk verliep
alles soepeltjes en hadden we te maken met enthousiast
publiek. Aanvankelijk dachten we: “is een show van 55
minuten niet erg kort?” Maar het bleek lang genoeg te
zijn. Kleintjes houd je niet veel langer op hun stoeltjes.

Hoofdrolspelers Maud en Jim (alletwee ex Idols) en Sinterklaas

Het Bosch’ Winterparadijs, soms afzien en wegvallende diensten, maar een
mooi resultaat bij het ballenmaken waar we allemaal trots op mogen zijn!
De start van het Bosch’ Winterparadijs was koud
en winderig, afzien dus. Maar natuurlijk waren
er ook hele leuke diensten die we draaiden.

Hans Tervoort interviewt Henk
bij de opening		

Coördinatoren goed vertegenwoordigd bij de opening

Het Winterparadijs kende een andere opzet dan de
vorige twee edities. Joris’ Kerstboom was weer officieel
terug met aanwezigheid van Joris zelf met zijn eigen
Angels (wat een originele naamkeurze) op 8 december
en Angels zonder Joris op 14 en 15 december. Dagen
waarop wij niet aanwezig waren. Maar de meeste
andere dagen waren we er wel in ons eigen chaletje
om bezoekers te assisteren bij het maken van wensballen. Deze waren beschikbaar gesteld door Karin
Rademaker van Hotel Central. Op onze tafel stond een
collectebus voor een vrijwillige bijdrage voor het instrumentenfonds van de Orthense Harmonie waarin fiks
gedoneerd werd.

Karin Rademaker overhandigt tijdens de afsluiting van het Winterparadijs een cheque van € 1.000 euro uit aan de Orthense Harmonie

vakantie. Maar liefts 1.100 scholieren werden door ons,
soms al om 09.00 uur ‘s-ochtends, van schaatsen voorzien en was er een arrangement met warme chocolademelk geboekt, dan hielpen we bij de distributie daarvan. Heel leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen
aan het schaatsen waren.

Helaas vond de lichtshow met een begeleidend verhaal
of muziek geen aftrek bij het publiek zodat we onze
inzet bij de verhuur van koptelefoons hebben moeten
cancellen.

Bij het chaletje van WishLink, stonden regelmatig Blauwe
Engelen, maar bij gebrek aan belangstelling staken ze regelmatig het Winterparadijs over naar ons ‘eigen’ chaletje en
staken daar de hun handen uit de mouwen.

Waar we wel druk mee zijn geweest was de begeleiding van het schoolschaatsen in de week vóór de kerst-

Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet én gezelligheid, soms onder barre omstandigheden!

Hoge nood? Een bijdrage van Peggy Jansen

• Babel nr 74 (Muzerije)
• Miss Etam

Scoort ‘s-Hertogenbosch ook goed bij hoge nood als je
rolstoelgebruiker bent? Deze vraag van een Blauwe Engel
leidde tot een onderzoekje en leverde het volgende op.

Onderstaand een impressie wat je ziet als je de app opent
met locatievoorzieningen aan en invalidetoilet is geselecteerd.

App Hoge Nood
Voor iedereen die op zoek is naar een toilet is de app Hoge Nood een uitkomst. In
de app staan adressen waar toiletten zijn
en met pictogrammen wordt vermeld of de
toiletten uitgerust zijn met een kleedtafel
om baby’s te verschonen of geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Het bedrijf moet zich wel zelf aanmelden, de
app is dus niet compleet.
Komen er vragen van bezoekers dan kun je hen, als gastvrouw/heer op deze app attenderen.
Openbare toiletten voor rolstoelgebruikers in onze stad
Voor wie geen app wil of kan gebruiken een overzichtje.
• NS station (achter Smullers)
• Fietsenstalling Burg. Loeffplein
• Parkeergarage Wolvenhoek
• Winkelcentrum Arena bij La Place (niet kostenloos)
• Stadsarchief
Toiletten voor rolstoelgebruikers in horeca of winkels.
Deze toiletten zijn beschikbaar als van de diensten van de
gelegenheid gebruik wordt gemaakt. Dus niet openbaar
en door iedereen te gebruiken.
• Het Bolwerk
• Hotel Central
• Grand Café Silva Ducis

De 100.000e passagier komt uit Den Haag
en heeft een Bossche achtergrond!
Ze was onder de indruk van de feestelijke ontvangst én
het arrangement van Hotel Mövenpick ‘s-Hertogenbosch
die zij en haar man ontvingen op 12 oktober. Tijdens de
koffie werd maar meteen een afspraak gemaakt met Wim
van der Steen wanneer ze de ‘cheque’ zouden komen
verzilveren. Het werd het weekend van 14-15 december
waarin hun 40 jarig huwelijk viel.
Op zondag de 15e ontmoette ik het echtpaar in de foyer
van het hotel. Ik had die zondag toch dienst als chauffeur
en het leek me leuk iets meer over het echtpaar Corry en
Marius Schoon - Peters te weten te komen.
Wat blijkt: de moeder van Corry is in ‘s-Hertogenbosch
geboren! Na haar trouwen baatte ze samen met haar
man een café uit bij sluis 0. Daarna werd haar vader
schipper en tot haar 8e jaar woonde Corry bij haar
ouders aan boord. Later verhuisde moeder met de vier
kinderen naar Maasbracht terwijl vader bleef varen.

Corry ging de verpleging in en ontmoette Weg- en Waterbouwer Marius
waarmee ze in Den Haag woont en
inmiddels 40 jaar getrouwd is. Hun
beider passie? Museumbezoek! En
daarbij slaan ze de bijzondere exposities in ‘s-Hertogenbosch eigenlijk
nooit over.
Op 12 oktober waren ze op weg naar het Design Museum
voor de tentoonstelling “Design van het Derde Rijk” toen
ze door Aartsengel Ton Rombouts werden ‘overvallen’ en
in hun feestweekend bezochten ze “Van Goghs intimi” in
het Noordbrabants Museum.
“Als jullie willen kunnen jullie zo met mij meerijden naar
het station” stelde ik voor. Marius lachend: “Bij hoge uitzondering zijn we deze keer met de auto. Want we gaan
namelijk zo nog naar het Glasmuseum in Leerdam. Maar
de volgend keer pakken we gewoon weer jullie busje
hoor. Een geweldig initiatief.”

Geert van Stokkum

We zijn ook zeer bekend in juristenkringen!

Wat een prachtige Blauwe Engel!

Al jaren bestaat de gids Burgelijk
Recht. Hiernaast de vernieuwde uitgave. Met dit boek - de voortzetting
van de in juristenkringen vermaarde
“Blauwe Engel” - beoogt de auteur
de lezer de mogelijkheid te bieden tot
snelle en gemakkelijke orientatie in
de jurisprudentie op het gebied van het burgerlijk recht.
Daartoe heeft hij een 365-tal geexcerpeerde uitspraken
van de Hoge Raad uit de periode 1877-1980 opgenomen.
Bij de keuze van de opgenomen arresten heeft de schrijver
zoveel mogelijk rekening gehouden met de aan de juridische faculteiten ter bestudering voorgeschreven stof. Daarmee is meteen de voornaamste doelgroep van het boek
(juridische studenten) aangegeven. Uitgebreide registers
geven een goede ingang tot de inhoud van het boek.

Aangeboden aan Therie door onze nieuwste chauffeur
Wilma van den Dungen.

Binnenkort kunnen jullie oproepen verwachten voor de 				
volgende evenementen
Datum

Evenement

aantal Blauwe Engelen

13 t/m 16 feb

Tuinidee 2020					20

21 februari

Carnavalsoptocht Mytylschool Gabriël

20

22 februari:

KeinderKupkesFeest / OC		

10-15

24 februari:
‘T Oliebollenfanten Feest / OC 		
10
Voor een aantal van bovenstaande evenementen zijn jullie wellicht al rechtstreeks benaderd.
Als je je inroostert in TopRooster gaan we er vanuit dat je niet rechtstreeks bent aangemeld.

