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In de nieuwsbrief brengen we het 
liefst goed nieuws en ook deze keer 
is er heel wat positiefs te melden 
maar... wat leven we met z’n allen  
in een vreemde tijd. Lijken we net  
voorzichtig het coronatijdperk  
achter ons te laten, worden we  
geconfronteerd met een invasie in 
Oekraïne! Laten we in gedachten bij 
de bevolking van Oekraïne stilstaan 
en proberen te helpen waar mogelijk.

Positief ontvangen werd in  
ieder geval de verrassing die 
op ieders deurmat viel vlak 
voor de kerst gezien de vele 
reacties die we daarop  
kregen. 

Inmiddels zijn de diensten 
op straat, met de busjes en 
ook al bij een paar ‘evene-
mentjes’ opgepakt. Door de 
versoepelingen is bijna alles 

weer mogelijk alhoewel het aantal  
besmettingen onder de Blauwe Engelen 
nog niet altijd een volledige bezetting  
garandeert. Gelukkig hebben we er, tijdens 
het schrijven van deze nieuwsbrief, mooi 
weer bij. Laten we daar met z’n allen maar 
van genieten!

Verderop in de nieuwsbrief natuurlijk het 
bericht van onze voorzitter, mededelingen 
van de commissie Transport en van de 
commissie P&O. 

Ook nog een paar ‘Save the 
dates’ want de Vestingloop 
en ook het Zomer Theater 
hebben om onze hulp  
gevraagd!

Hopelijk zien we elkaar weer 
snel op straat, in één van de 
busjes of bij een evenement.

Tot dan, 
De redactie



Waren jullie ook zo blij dat we na al die maanden 
weer als Blauwe Engel aan de slag mochten?  
Natuurlijk kwam ook ik verkleumd thuis na vier uur 
kerststal en bedacht ik dat ik misschien beter niet 
op donderdag maar voor de vrijdag in had kunnen 
tekenen voor het Grand Gala du Kwek want het 
voelt toch net iets gastvrijer als je mensen zonder 
mondkapje en zonder qr-code welkom kunt heten 
maar wat was het heerlijk om samen met jullie 
weer aan de slag te mogen. En zelfs mijn eerste 
echte ritje op de bakfiets richting station smaakte 
naar meer hoewel ik, en Marga zal dat beamen,  
nog veel zal moeten oefenen… 

Een paar weken geleden waren Annemarie, Juliëtte en ik 
voor ons jaarlijkse bezoek bij de wethouder. We beginnen 
zo’n gesprek dan altijd met een opsomming van de  
bijdrage van de Blauwe Engelen aan de gastvrijheid die 
onze stad zo kenmerkt. Naast onze hoofdtaak, het  
ontvangen van bezoekers bij het station en op de Parade, 
onze gezellige teammiddag op 11 juli met de presentatie 
van ons eigen carnavalsembleem, de feestelijke  
ingebruikname van onze elektrische busjes op  
2 november, passeren dan ook alle evenementen  
waaraan we als Blauwe Engelen onze bijdrage leverden. 
En dat waren er, ondanks alle annuleringen ten gevolge 
van Covid, toch maar liefst negen! We krijgen dan steeds 
terug hoe blij de stad is met onze inzet en die waardering 
van het stadsbestuur geef ik natuurlijk graag aan jullie 
door. 

Na die ‘opmaat’ hebben we natuurlijk nog een  
boodschappen- cq wensenlijstje naar de gemeente.  
Zo is voor 2022 de gebruikersovereenkomst met de  
Moriaan vastgelegd, zijn de financiële afspraken voor dit 
kalenderjaar helder, reageerde de wethouder positief op 
onze voorstellen voor het financiële meerjarenbeleid en is 
afgesproken dat we de uitwerking van die plannen voor  
1 juni aan zijn opvolger voorleggen, heeft de gemeente 
een budget vrij gemaakt voor  het opknappen en  
verplaatsen van onze Blauwe Stoeltjes, hebben we  
ontheffing gekregen om op zaterdag te mogen blijven  
rijden in het onlangs afgesloten gedeelte van de  
Vughterstraat en gaan we binnenkort op ambtelijk niveau 
verkennen op welke wijze we als Blauwe Engelen een  
bijdrage kunnen leveren aan het ontvangen van toeristen 
via het water. 

Tijdens zo’n gesprek voelen we ons als bestuur enerzijds 
in een bevoorrechte positie dat we namens jullie die trots 
over wat we samen voor de stad bereiken mogen delen  
en anderzijds is het zo fijn om te ervaren dat niet alleen  
de gemeente maar ook zoveel stakeholders ons  
daadwerkelijk ondersteunen. Ik noem ter afsluiting Wim 
van der Steen van Mövenpick die ons al jaren gastvrij 
ontvangt en onlangs weer heeft laten weten dat we onze 
elektrische busjes daar gratis mogen blijven opladen en 
daarmee maakt hij niet alleen ons maar ook de gemeente 
blij want de eerder door ons aangevraagde laadpaal bij 
het station hoeft er nu niet te komen! 

Ans Buys 

Bericht van onze voorzitter

21 mei Vestingloop wandelen: 30 Blauwe Engelen. 
22 mei Vestingloop hardlopen: 30 Blauwe Engelen. 
Deels zullen het diensten zijn voor de hele dag, deels voor 
een paar uur. TopRooster wordt binnenkort ingericht.

Van 20 t/m 31 juli wordt een ‘compact’ Zomer 
Theater georganiseerd.  
Van woensdag t/m zondag worden de concerten gepro-
grammeerd. Voor elk concert zullen we weer 10 tot 12 
Blauwe Engelen nodig hebben. Nadere informatie volgt.



De commissie Transport heeft de laatste tijd  
behoorlijk wat wijzigingen ondergaan.

Zo heeft Martien Ernes afscheid genomen om meer vrije 
tijd te hebben en onze voorzitter Ruud van Eijndhoven is, 
om voor hem moverende redenen, ook uit de commissie 
gestapt. Uiteraard danken wij beide heren hartelijk voor 
hun inzet!

Gelukkig hebben we twee nieuwe en enthousiaste mensen  
gevonden die onze commissie komen versterken.  
De eerste is Johan Kaffener, die nog niet zolang Blauwe 
Engel is, de tweede is Huub Peltzer.

De commissie bestaat 
nu uit:

             Wil Verberne

         Huub van der Waerden

         Johan Kaffener

  Huub Peltzer

In de vorige bestuursvergadering is gesproken  
over het al dan niet dragen van een naamkaartje 
tijdens je dienst als Blauwe Engel. Omdat de  
huidige naamkaartjes gaatjes in de kleding  
veroorzaken en we bovendien niet allemaal  
hetzelfde denken over het voeren van alleen de 
voornaam of van de voor- en achternaam hebben 
we besloten dat er voor alle vrijwilligers twee  
opties zijn waaruit je kunt kiezen.

Optie 1: Je draagt een standaard naamkaartje met  
voor- én achternaam. Dit zijn dezelfde naamkaartjes zoals 
we tot op heden gebruikten, maar dan voorzien van een 
magneetje.   

Optie 2: Je draagt géén naamkaartje.

Zo krijgen we toch uniformiteit én doen we recht aan een 
ieder die niet z’n volledige naam wil tonen. 

Om de aanpassing voor elkaar te krijgen sturen we jullie 
binnenkort een bericht met antwoordmogelijkheid waarin 
je kunt aangeven voor welke optie je kiest.  
In de tussentijd vragen we jullie het rechthoekige  
naambordje dat de meesten van jullie bij de start als  
Blauwe Engel hebben gekregen in te leveren bij een van 
de coördinatoren of bij een collega van de commissie 
Transport. We zorgen er dan de komende weken voor dat 
iedereen die een naamkaartje met volledige naam wil  
dragen dit, voorzien van een magneetje, krijgt.

 
Wist je dat……
Je jezelf tot drie dagen voor je dienst kunt uitroosteren  
in TopRooster, maar daarna niet meer? Ben je ziek of  
onverwacht toch verhinderd en kun je jezelf niet meer  
uitroosteren? Stuur dan geen e-mail of app naar  
coördinatoren of naar commissieleden, maar meld je  
afwezigheid per e-mail bij planning@gastvrij-shertogenbosch.nl 
Dan kunnen we zo snel mogelijk een actie uitzetten om de 
open gekomen plaats ingevuld te krijgen.

Even voorstellen... Gebruik naamkaartje



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

Dat het in de St. Jan ‘s-winters koud is, is geen 
nieuws maar dat je daar vier uur bezoekers moest 
ontvangen was wellicht wat te veel van het goede.

Samen met het feit dat gasten eigenlijk van te voren een 
timeslot moesten reserveren en een kaartje hadden  
moeten kopen en daarover klaagden, zijn dat de meest 
gehoorde ‘klachten’ tijdens onze medewerking aan de  
kerststal in de St. Jan. De evaluatie staat geagendeerd 
voor de komende bestuursvergadering. 

Maar we hebben met z’n 
allen toch weer een mooie 
prestatie geleverd. Voor de 
bouwers aan de kerststal 
was het natuurlijk fantastisch 
dat de kerststal alsnog geo-
pend kon worden en  
dat we, samen met de  
vrijwilligers van de Kring en 

van St. Jan zelf, duizenden bezoekers mochten ontvangen. 
De plebaan heeft ons daarvoor dan ook uitgebreid bedankt.

De heropening van de kerststal haalde zelf het Journaal op 
de TV en in de Volkskrant verscheen een artikel waarin een 
Blauwe Engel te zien was.

Natuurlijk horen deze twee evenementen qua  
ambiance in het Theater aan de Parade thuis maar 
ook in MainStage zat de stemming er goed in!

Voor drie, bijna uitverkochte, voorstellingen vroeg het 
Theater aan de Parade of we wilden helpen bij de  
ontvangst van de gasten. Omdat er op het laatst tóch 
ineens een heleboel mocht stak heel Oeteldonk z’n nek 

uit om zoveel mogelijk te organiseren. Wel moest er op 
donderdag nog een coronascan uitgevoerd worden maar 
daar draaiden we onze hand niet meer voor om. Ook 
1250 vlaggetjes 
uitdelen deden 
we graag! Leuk 
ook om met de 
hele ploeg de 
voorstellingen 
bij te mogen 
wonen. En wat 
staat het rood-
wit-geel toch 
mooi op onze 
blauwe jassen!

Te koud en te lang? Grand Gala du Kwèk en d’n 
Blauwen Aovond in MainStage


