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Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen
Voor de vierde keer in korte tijd passen we, door de actualiteit, de intro van
deze nieuwsbrief aan. Wat is ons de laatste tijd allemaal overkomen én in
het bijzonder, wat is onze mooie stad overkomen? Voorlopig kunnen we in
ieder geval nog niet de straat op.Toch blikken we nog even terug op wat
wél kon in december en januari, nemen afscheid van Therie de With en
heten Ruud van Eijndhoven welkom.
We hoopten dat de Bossche Winter het succes van
de Bossche Zomer zou evenaren maar nagenoeg
alle activiteiten werden van publieksevenement
omgezet naar een digitale versie. Zeker na de
persconferentie van 8 december.
Eigenlijk was er maar één echt publieksevenement, de
Kerststal in de St. Jan. En juist daar werden wij gevraagd
om mee te helpen de bezoekersstroom in goede banen
te leiden. Samen met de “eigen” vrijwilligers van de
St. Jan en de gidsen van de Kring Vrienden gingen we op
4 december aan de slag. Wij werden verantwoordelijk voor
de toegangscontrole.

Zonder overdrijven, Team Evenementen was trots op jullie!
Een week voordat we begonnen was pas echt duidelijk
wat er van ons verwacht werd en konden we een briefing
opstellen en TopRooster openzetten. Elke dag 3 shifts van
twee Blauwe Engelen. Dat betekende voor de periode van
4 t/m 31 december maar liefst 150 plaatsen. En die
werden allemaal gevuld! Helaas kwam er te snel een einde
aan onze dienstverlening.
De plebaan wil graag de Blauwe Engelen bedanken voor
de samenwerking rond de kerststal opening. Helaas was
het van korte duur vanwege de lockdown, maar komend
jaar hopen wij op continuering van de samenwerking in
de drukke periode zonder lockdown.
We bezochten een aantal
van onze koffiepunten
om ze te bedanken voor
hun gastvrijheid, ook al
maakten we daar in 2020
helaas te weinig gebruik
van. De bijzondere Bossche Kerstballen werden
zeer op prijs gesteld.

Er werd ook nog “verhuisd”. Omdat de gemeente De
Moriaan gaat verbouwen moest het gebouw helemaal leeg
gehaald worden om op alle verdiepingen aan de slag te
kunnen. Dat betekende dat onze voorraad (zoals kleding,
drukwerk, buttons enz.) weg moest. We hebben nl nog
steeds geen eigen onderkomen. Maar, zoals altijd, was er
ook nu een reddende engel.
Karin Rademaker stelde geheel belangenloos een hotelkamer in Hotel Central ter beschikking om als opslag te
gebruiken.

Bericht van onze voorzitter
Niet alleen het Bossche hart van burgemeester
Mikkers bloedde deze week. Op een van de vele
filmpjes die via de app binnenkwamen, hoorde ik
Maaike van de Primera geëmotioneerd verwijzen
naar alle bloedende rood-wit-gele harten, naar dat
van jou en dat van mij.

Hoe vaak zullen we in de toekomst nog herinnerd worden
aan die afschuwelijke uren van afgelopen maandag? En
hoeveel toeristen zullen, na onze hartelijke ontvangst bij
het station, even naar links en naar rechts kijken als ze de
Wilhelminabrug gepasseerd zijn terwijl op hun netvlies de
trieste beelden opdoemen van die derde avond na de invoering van de avondklok?
Maar, en dan denk ik opnieuw aan een uitspraak van Maaike: “Er zijn zoveel meer goede mensen dan slechte”. Dat
zagen we bijvoorbeeld de volgende ochtend toen jong en
oud in alle vroegte met veger, blik en vuilniszak de straat

Bedankjes
Wat een ontzettend leuke attentie was dat met Sinterklaas, een echte opsteker met een heel goed geschreven
gedicht: TOP!!!
Hartelijke groet,
Marianne Rouwmaat.

op ging om de sporen van die zinloze vernielzucht zo snel
mogelijk te wissen. Of die twee jonge meisjes die op hun
fiets met een mand vol bloemen de ondernemers een hart
onder de riem kwamen steken. Dat tekent de stad waar
we trots op zijn, de helpende en hartelijke Bosschenaar,
dat tekent ons!
Jammer, heel jammer dat het nog steeds niet veilig genoeg is om als Blauwe Engelen de straat op te gaan om
onze behulpzaamheid en gastvrijheid te delen met bezoekers van de stad. Uiteraard houden we ons allemaal aan
de beperkende maatregelen maar pijn doet het wel.
Gelukkig worden de dagen steeds langer. Gisteren zag ik
tijdens mijn dagelijkse wandeling de eerste sneeuwklokjes
en spontaan zong ik: ‘Als in Holland de sneeuwklokjes
bloeien…’ Die lente komt er dus echt aan en dan begin ik
ook al te dromen van een Bossche Zomer! Op gemeenteniveau zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd
dus daarover meer in de volgende nieuwsbrief want
natuurlijk hebben we al wel laten weten dat de organisatie
op ons kan rekenen.
En nog iets moois om naar uit te kijken: onze nieuwe
elektrisch busjes! We hebben flink ons best gedaan om via
sponsoren de benodigde middelen binnen te krijgen en
deze week zijn we de grens van € 90.000 gepasseerd dus
die busjes komen er!
Nu nog even volhouden allemaal en vooral gezond blijven!
Ans
Nu niet zo goed te zien, maar straks
schittert de blauwe ster mooi in het
late zonlicht. Ik waardeer het zeer
deze leuke attentie en de Funshopgids met verrassingen van jullie te
hebben ontvangen.
Ik hoop dat we toch elkaar weer snel kunnen ontmoeten.
Iedereen op zijn manier, gezellige feestdagen en een op
alle fronten gezegend nieuwjaar.
Lieve groetjes,
Josje van Eerd

Even voorstellen.....
Een interview mét een Bossche Bol was me in
het vooruitzicht gesteld. Maar het liep allemaal
anders. Niet alleen ik, maar ook de redacteur van
de nieuwsbrief werd getroffen door het Corona
virus. Allebei gelukkig een milde versie met als
grootste belemmering de quarantaine. Op verzoek
daarom zelf maar een “Even voorstellen…”
geschreven want de nieuwsbrief moet er
natuurlijk zo snel mogelijk uit.
Ik ben Ruud van Eijndhoven en het is de bedoeling dat ik
de functie van Coördinator Transport van Therie de With
ga overnemen. Ik heb begrepen dat zij in Spanje een
onderafdeling van de Blauwe Engelen gaat opzetten!
Ik ben 74 jaar geleden in
’s-Hertogenbosch geboren en
heb daar ook mijn basis educatie
Boschlogie 1, 2 en 3 doorlopen, na,
oh ja, het Sint Janslyceum. Daarna
ben ik vertrokken naar den Helder
om adelborst te worden en vervolgens Marineofficier. Dat heb ik 14
jaar met heel veel plezier gedaan
met plaatsingen bij de Marineluchtvaartdienst en aan boord van diverse
schepen. Toen vond mijn vrouw dat
er genoeg gelachen was en heb ik
een baan gezocht bij de Rijksoverheid. Eerst Binnenlandse Zaken en
later Volksgezondheid. Daar hield ik
me bezig met de kwaliteit van het
ambulancevervoer.
Ondertussen had ik in de avonduren Rechten gestudeerd in Leiden
met als specialisatie Gezondheidsrecht en later nog Sociale Geneeskunde in Utrecht. De laatste 10 jaar

van mijn werkzaam leven heb ik doorgebracht als manager bij Arbodiensten in Brabant, met name Eindhoven en
’s-Hertogenbosch.
Ik ben al 14 jaar met pensioen en heb in die tijd als
vrijwilliger zeker zoveel baantjes gehad als daarvoor. Ik
noem er een paar, Commissie van Toezicht van de Jeugdgevangenis de Leij in Vught, chauffeur op de rolstoelbus
bij Brabant Zorg en daar mede oprichter van een
biljartclubje voor ouderen en mensen met een beperking,
secretaris Sanrise Foundation, t.b.v. de kinderen van de
Bosjesmannen in Namibië, Werkgroep Binnendieze Kring
Vrienden, Voorzitter Golfclub de Dorpswaard, Voorzitter
de Golfalliantie.
Wat ik nu nog doe is winkelmedewerker van Terre des
Homme Den Bosch en Buddyhulp. In 2016 heb ik me
meteen aangemeld als gastheer voor het Jeroen Boschjaar
en als vervolg daarop ben ik ook
meteen op de busjes gaan rijden
voor Gastvrij ‘s-Hertogenbosch. Door
omstandigheden moest ik daar na
1,5 jaar mee stoppen maar ik pak dat
nu graag weer op.
Privé ben ik sinds bijna 10 jaar
alleen, heerlijk meestal, maar niet
echt alleen want ik heb een zoon en
een dochter, ook nog een stiefzoon,
en 5 kleinkeinder. Voor die laatste
groep heb ik altijd wel een rol
mogen invullen wat het mooiste is
wat ik me kan voorstellen.
Ik hoop van harte dat de nieuwe
busjes weer snel gaan rijden, niet te
hard bedoel ik dan, maar dat deze
nare periode gauw achter ons ligt.
Ruud van Eijndhoven

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
ICT:					ict@gastvrij-shertogenbosch.nl
Redactie/Communicatie: 	
redactie@gastvrij-shertogenbosch.nl
Transport:				transport@gastvrij-shertogenbosch.nl
Evenementen
: 			evenementen@gastvrij-shertogenbosch.nl
P&O/Planning: 			planning@gastvrij-shertogenbosch.nl
Innovatie & organisatie:
io@gastvrij-shertogenbosch.nl

Afscheid nemen...
Bij het afscheid nemen van iets of iemand bekruipt mij altijd
een zeker onbestemd gevoel. Zo ook nu, nu ik mijn afscheid
aankondig als voorzitter van de Commissie Transport.
Een nieuwe liefde, en daarmee het verblijf in Spanje voor het
grootste gedeelte van het jaar, maakt het voor mij praktisch
onmogelijk deze zaken met elkaar te combineren.
Gelukkig hebben we in de persoon van Ruud van Eijndhoven (zie
Even voorstellen...) een goede opvolger gevonden. Met zeer veel
plezier heb ik deze functie vervuld en heb bijzonder genoten van
de saamhorigheid van deze club.
De busjes hebben niet 1 x stilgestaan, omdat er geen bezetting
was. Werd er een chauffeur plotseling ziek, of kon hij op z’n laatst
niet rijden, dan was er zo weer iemand gevonden die zijn plaats
innam. CHAPEAU.....
Ik wil alle chauffeurs en chauffeuses dan ook hartelijk bedanken
voor hun inzet en in het bijzonder de medeleden van de Commissie
Transport, Martien Ernes voor zijn bijdrage op het cijfermatige
vlak en Huub van der Waerden voor de administratieve kant.
Hopelijk mogen de Blauwe Engelen weer snel beginnen met het
mooie werk voor de stad DEN BOSCH.
Therie de With

bezoekdenbosch.nl is vanaf nu visitdenbosch.nl

Medio januari is de nieuwe site met toeristische
informatie over de stad gelanceerd. Dat gebeurde
tijdens een virale presentatie.
De site is zeker nog niet klaar/volledig maar omdat de
Moriaan waarin het nieuwe toeristische informatiecemtrum
van de gemeente wordt gevestigd nog midden in een

verbouwing zit, is besloten om de informatie alvast online
beschikbaar te maken. Wij zijn als Blauwe Engelen nog
moeilijk te vinden, maar daar wordt aan gewerkt. Namens
de Blauwe Engelen houdt Suus de Jong, als samensteller
van de briefingsinformatie, de site nauwkeurig in de gaten.
Haar op- en aanmerkingen krijgen zeker de aandacht van
de contentmanager van de site.

