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Op het moment dat de redactie deze nieuwsbrief aan het maken is verkeert 
ons land, sterker nog de hele wereld, in onzekerheid. We hebben te maken 
met een pandemie van ongekende grootte. En het einde daarvan is vooralsnog 
niet te voorspellen. In de bestuursvergadering van 11 maart is daarom  
besloten dat ook de Blauwe Engelen zich zullen houden aan de adviezen 
van het RIVM en het kabinet. Tot nader order zijn al onze activiteiten  
‘on hold’ gezet.
Gelukkig is er nog wel het een en ander te melden. 
Want stilzitten, daar houdt het bestuur niet zo van. 
De resultaten van de enquête zijn samengevat en 
in deze nieuwsbrief terug te vinden. De commissie 
P&O laat weten dat de productie van het Handboek 
voor Blauwe Engelen in een vergevorderd stadium 
is. Eind maart, begin april zal het gedrukt zijn. Het 
Handboek zal bij de - uitgestelde - aanvang van het 
toeristenseizoen aan alle aanwezigen worden  
gepresenteerd en overhandigd.

Begin januari namen we deel aan de Intocht van de  
Drie Koningen, een in Nederland uniek gebeuren dat zich 
mag verheugen in een jaarlijks groeiende belangstelling. 
Daarna werd het even stil. Velen van ons gingen in op de 
uitnodiging van de Oeteldonksche Club (OC) om, onder 
begeleiding, een kijkje te nemen in de bouwhal waar de 
‘clubkes’ hun wagens voor de Grote Optocht aan het (af)
bouwen waren. Verder waren we aanwezig bij Tuinidee, de 
carnavalsoptocht van Mytylschool Gabriël en op het Keinder- 
KupkesFeest en ‘T OliebollenfantenFeest van de OC.



Bestuursmededelingen
Bericht van onze voorzitter

De lente is begonnen, de zon straalt aan de blauwe 
hemel maar ons eigen blauw blijft voorlopig nog 
even in de kast.  
 
Met carnaval met velen van jullie nog zo lekker genoten: 
op vrijdag van de optocht bij de Mytylsschool, op 
zaterdag bij het uitdelen van de Kwakbollen aan de 
Keinderkupkes in het Theater aan de Parade,  
’s maandags voor de middag tijdens het aanmoedigen 
van de Oliebollenfanten bij de Kop van Jut in de 
Orangerie en ’s middags van de optocht waar onze 
gastvrijheid op zo’n originele manier verbeeld werd door 
de wagen van carnavalsgroep ‘Ut Sepke’ met ‘Vrimde 
vogels op bezuuk in Oeteldonk’. 

En dan staat de wereld binnen een paar weken helemaal 
op zijn kop, blijkt Brabant wellicht mede vanwege 
carnaval een brandhaard voor het Coronavirus en kunnen 
we het best maar zoveel mogelijk thuis blijven. Ik hoop 
natuurlijk allereerst dat jullie en jullie dierbaren deze 
crisis gezond doorkomen. 
 
Ook realiseer ik me dat verschillende Blauwe Engelen 
elkaar af en toe best zullen missen. Daarom vroeg ik me 
af hoe we op afstand het onderlinge contact vast kunnen 
houden. Misschien gewoon door elkaar eens te bellen of 
een digitaal engeltje op pad te sturen (via de mail, een 
appje, Facebook of Instagram) met bijvoorbeeld een 
grappige anekdote die je onder gewone omstandigheden 
op straat aan elkaar zou vertellen, een leuke foto die je 
normaal op je mobiel aan je collega-engel zou laten zien, 
een lekker recept dat je door wilt geven of een filmpje 
van hoe je je nu thuis vermaakt.  
 
Alle vrolijke foto’s in deze nieuwsbrief illustreren dat we 
een hechte gezellige club vormen en het zou mooi zijn 
wanneer we die fijne contacten ook vast houden nu we 
als engelen even niet samen de straat op kunnen.  
Aarzel niet om je ideeën hierover met me te delen: 
stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl 
 
En ik sluit graag af met een positief bericht: op veler 
verzoek hebben we bij de VVV de vraag neergelegd om 
de dagelijkse briefing voortaan wat eerder te mogen 
starten zodat we de vroege toeristen bij het station ook 
gastvrij kunnen ontvangen en dat gaat dus lukken. Het 
precieze tijdstip wordt in overleg met de coördinatoren 
vastgesteld en daarna gecommuniceerd.
 
Wat zou het fijn zijn als het niet tot 1 juni hoeft te duren 
voor we weer de straat op mogen maar het belangrijkste 

blijft dat we elkaar straks allemaal gezond weer terug 
zien! 

Bericht van onze secretaris

Wat is het een vreemde tijd, waarin we elkaar bijna niet 
zien en allemaal voorzichtig zijn in onze contacten. Bij de 
laatste bestuursvergadering was dit al merkbaar, omdat 
sommige bestuursleden niet fysiek aanwezig waren maar 
inbelden. De volgende vergadering staat gepland voor  
13 mei. Wie weet gaan we dan via Skype vergaderen!
 
In de laatste vergadering hebben we het Handboek voor 
de vrijwilligers vastgesteld. Een compact boekje waarin 
gedragsregels, instructies en andere handige tips voor 
de vrijwilligers zijn opgenomen. Angela, Ineke, Lidy en 
Therie (chauffeursdeel) hebben hier veel tijd en energie 
in gestoken. Veel dank daarvoor! Geert gaat er een mooi 
boekje van maken. Zodra het mogelijk is, wordt het 
boekje persoonlijk aan jullie uitgereikt.
 
Verder hebben we kleine aanpassingen aan de website 
gedaan. De openingspagina is geactualiseerd en het 
nieuwe organogram is geplaatst. De komende tijd gaan 
we kijken of nog meer verbeteringen gedaan kunnen 
worden. Het wordt geen hele nieuwe website want de 
website ziet er mooi uit en functioneert goed. Ideeën 
over aanpassingen zijn altijd welkom! Laat ze mij weten 
via: secretaris@gastvrij-shertogenbosch.nl

Bericht van onze penningmeester  
 
Update elektrische bussen 

Al geruime tijd zijn er plannen voor de overstap naar 
nieuwe, elektrische bussen. Jullie begrijpen dat dit een 
grote stap is, die vraagt om een zorgvuldige aanpak.
Tegelijkertijd zijn de huidige bussen hoognodig aan 
vervanging toe en is de markt voor elektrisch vervoer 
volop in beweging.  
 
Als bestuur willen wij vaart zetten achter de aanschaf en 
als het kan de nieuwe bussen nog voor het einde van dit 
jaar in ‘s-Hertogenbosch introduceren. In de tussentijd 
zijn wij ingehaald door de corona situatie, waardoor 
onderhandelingen, maar ook productie van bussen 
vertraagd worden. Binnen de mogelijkheden die er zijn in 
deze bijzondere periode, zullen we dit traject voortzetten. 
Helaas kunnen we door deze situatie op dit moment 
alleen nog niet voorspellen hoe de tijdslijnen eruit  
zullen zien.



Carnavalsoptocht Mytylschool Gabriël

Ook dit jaar waren we weer aanwezig bij de caranavalsoptocht voor  
de kinderen van Mytylschool Gabriël en ook dit jaar was het een groot  
succes. De kinderen waren dolenthousiast!

Hiernaast een bedankje van de kinderen. Omdat de tekst wat onduidelijk is staat 
hij hier uitgetypt. “Wat fijn dat jullie er weer waren. Bedankt! Alle kinderen van 
Mytylschool Gabriël”. Het bedankje ging gepaard met twee doosjes Merci!

KKF en ‘TOF bij de OC

Geheimtaal? Nee hoor, de Oeteldonksche Club 
(OC) gebruikt voor het KeinderKupkesFeest KKF 
en voor ‘T OliebollenfantenFeest TOF als werktitel

Wij waren bij beide jeugdfeesten weer aanwezig. Bij 
het KKF waren zo veel vrijwilligers, niet alleen van ons, 

dat er een beetje ‘overkill’ was. Daarover moeten we 
volgend jaar nog maar eens in gesprek gaan met de 
OC. Bij ‘TOF was alles werkelijk tof! Met acht vrouw/
man waren we bezig om de jeugd (basisschool leeftijd)  
te begeleiden bij de spelletjes. Deels in het blauw, 
deels in het eigen carnavalspèkske. Vandaar de z/w 
foto. Herken jij de acht Engelen?



Weergave resultaten enquete voorjaar 2020 en een greep uit de reacties

+ De engelen vormen een gezellige  
 groep! 
+ Nog maar kort vrijwilliger. Maar   
 eerste indrukken zijn positief.

- Tijdens de evenementen waar ik 
  andere Blauwe engelen heb  
 ontmoet kan er wel een sfeer van  
 bazigheid heersen onder bepaalde  
 dames.
- uitkijken voor ‘ ínner circles’

+ Dit soort enquetes, nog nimmer   
 vertoond (ben er overigens nog   
 maar 1½ jaar bij) Een verademing,  
 die openheid.
+ Met groot respect en in een goede  
 sfeer gaan we met elkaar om
 
- Als ik deze vraag intrepeteer als:   
 door de toerist dan is het antwoord  
 een 9. Als het gaat om de stichting  
 dan is het een magere 4

+ Meestal wel. Ik vind de briefings   
 bij evenementen verbeterd t.o.v.   
 twee jaar geleden. Ga zo door.  
+ Ontvangst en uitleg altijd helder.  
 
- Beschrijving in de mail waarin   
 oproep gedaan wordt om  
 assistentie is minimaal  
- Bij evenementen is het niet altijd  
 goed op orde.  
 
 
+ Voor mij zijn de coördinatoren   
 allemaal fijn om mee te werken  
+ Er wordt met eventuele wensen en  
 verzoeken rekening gehouden.  
 
- Twee keer aan het station gestaan  
 dat ze niet wisten dat Jeroen Art   
 Center gesloten was.
-  Ik voel wel enige druk  
 
 
+ Dat is al vrij lang geleden, vond het 
  toen wel leuk en inspirerend  
+ Was een met enthousiasme  
 gebrachte bijeenkomst.  
 
- Voor mij niets nieuws. Misschien   
 hebben sommigen wat begeleiding  
 nodig  
- Te weinig nadruk op het vervelende 
 inbreken van een collega in een 
  gesprek met een toerist

*

Vraag 1: Ik voel me thuis bij de Blauwe Engelen

89 responses

Vraag 2: Ik vind dat ik als vrijwilliger van de Blauwe Engelen voldoende gewaardeerd word

89 responses

Vraag 3: Het is altijd duidelijk wat er van mij verwacht wordt

89 responses

Vraag 4: Ik heb een goed contact met de coördinator en kan bij vragen altijd terecht

89 responses

Vraag 5: Ik heb de workshop “Gastvrij” als positief ervaren

89 responses



+ De verkorte versie van Bosschologie was fantastisch. Een   
 klein vervolg/up date zou prachtig zijn.  
+ Soms is het handig BHV of EHBO te hebben  
 
- Geweldloze communicatie. Want ik vind dat de communicatie  
 onderling regelmatig wel wat vijandig is tussen bepaalde   
 vrouwen. Erg bazig, betweterig, en vanuit eigen perspectief   
 bepalend. Geweldloze communicatie leert iemand niet vanuit  
 de jakhals houding te reageren. Maar vanuit mededogen en   
 compassie.   
 
 
 
+ Mijn ervaring is dat het bestuur duidelijk laat weten als er  
 veranderingen zijn....zoals een nieuwe penningmeester of  
 dit en dat en waar we op moeten letten en als er wat is .....  
 en dat we altijd mogen bellen als we ergens wat tegenkomen 
 
- Ik te weinig hoor waar zij mee bezig zijn achter de schermen 
 

+ Deze drie punten zijn m.i. voldoende. Blijf streven om dit   
 goed te blijven doen of meer dan goed is een mooie  
 uitdaging 

 Hulp bij bejaarden/eenzamen met een uitje/evenement of   
 gehandicapten. Let wel op de commerciële evenementen dat  
 de vrijwilligers hun ambitie niet verliezen en dat organisaties  
 te makkelijk van ons gebruik maken. 
 
+ Veel ondernemers langs de busroute weten niet dat ons   
 busje hun potentiële klanten voor de deur af kunnen zetten.  
 Horeca-ondernemers zouden dat als extra service op hun   
 website kunnen zetten met name tijdens lunchtijden op di-   
 t/m zondag. Dit geldt ook voor ondernemers die mensen van  
 “buitenaf” als klant hebben en via het station reizen  
+ Ik zou wel mee willen denken over de toekomstplannen  
 en acties

 Meer duidelijkheid qua spelregels! Enerzijds dienen we  
 proberen op tijd te rijden maar in overleg wordt gezegd te 
  rijden wanneer bus vol is. Het gevolg kan zijn dat 2 busjes 
  kort achter elkaar rijden. Ook zijn er in het laatste overleg  
 diverse suggesties gedaan mbt de weekendritten  
 (met name zondag). De coördinatoren zouden dit  
 onderwerp bespreken maar terugkoppeling ontbreekt nog.
+ Zondag twee diensten, als er van mij gevraagd wordt om  
 ook op zondag te rijden.

Vraag 6: Ik heb nog wel behoefte aan andere trainingen?

89 responses

Vraag 7: Ik ben tevreden over het functioneren van het bestuur

89 responses

Vraag 9: Ik kan nog meer bijdrage in de vorm van:

41 responses

Vraag 10: Ik ben chauffeur en heb nog suggesties:

34 responses

Vraag 8: De Stichting Gastvrij ‘s-Hertogenbosch richt zich op 3 pijlers. 
Informatievoorzieningen aan bezoekers van de stad, hulp bij  
evenementen in de stad en het vervoer van toeristen en bewoners. 
Zijn er nog andere activiteiten die we wat jou betreft zouden kunnen  
of moeten oppakken?

55 responses

Onder elke vraag staat het aantal reacties dat gegeven is. Veel 
reacties zijn “n.v.t.” of “ik ben er pas bij, heb nog geen mening”. 
De reacties die achter de vraag zijn geplaatst zijn een greep 
uit de reacties. Velen hebben hun enquete gepersonaliseerd, 
anderen hebben anoniem gereageerd. Alle reacties zijn door  
het bestuur aandachtig doorgenomen. Daar waar nodig zal  
persoonlijk contact met de respondent worden opgenomen.  

Het bestuur is overigens wel blij met de “rapportpunten” die uit 
de enquete zijn gekomen. Het geeft extra energie om door te 
gaan met onze dienstverlening en die te verbeteren waar nodig 
en mogelijk.

* De resultaten bij vraag 5 geven een wat afwijkend beeld. Uit de reacties kunnen 
we opmaken dat de cijfers 1 en 5 vaak gegeven zijn door Blauwe Engelen die nog 
niet zo lang bij de Stichting zijn en bijvoorbeeld “n.v.t.” als reactie hebben gegeven.

+/-

+/-



Drie Koningen Intocht, 5 januari 2020

Grote optocht Carnaval 2020, met onze Listy in de ‘hoofdrol’



De enige échte Engel stopt er mee!
Tijdens de rondvraag van onze laatste bestuurs- 
vergadering wilde Henk Engel nog wel wat kwijt. 
Hij ging er mee stoppen! 

We rolden nog net niet van onze stoel maar verbaasd 
waren wij natuurlijk allemaal wel. Hij legde ons zijn be-
weegredenen uit en we konden eigenlijk niets meer dan 
onze dank en waardering uitspreken. Besloten werd om 
jullie tijdens de opening van het toeristenseizoen, op  
of rond 1 april, op de hoogte te stellen maar door de  
huidige omstandigheden komt het daar niet van.

Beste lieve Blauwe Engelen,

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan……….

Voor mij is dat moment, formeel 1 april 2020, nu gekomen,.

Ik heb met heel veel plezier deze prachtige organisatie mee mogen helpen opbouwen.  
Ben er apetrots op wat wij met zijn allen hebben bereikt en hoe professioneel deze  
organisatie er nu stáát. Uniek voor Nederland.

We hebben inmiddels een fantastisch nieuw dagelijks bestuur met Ans Buys aan het roer en 
Annemarie Posset en Juliëtte van Lanschot als respectievelijk secretaris en penningmeester.

“Professionals” in hun vak. We overschrijden daarmee ook meer dan elders het vrouwenquotum.

Ik heb in de afgelopen periode Ans, Annemarie en Juliëtte leren kennen als betrokken,  
respectvol naar iedereen en makkelijk toegankelijk, maar vooral ook professionele  
bestuurders. Ik heb er meer dan alle vertrouwen in dat ze de Blauwe Engelen een succesvolle 
nieuwe periode in zullen leiden. 

Bij mezelf heb ik gemerkt dat ik graag iets nieuws wil opbouwen. Als het bij mij langs komt en 
ik er door geboeid raak, begin ik daar graag aan. Dat zal ook zeker weer gebeuren.

Maar ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de bijzonder prettige manier waarop ik 
met jullie heb mogen samenwerken, zowel met het algemene bestuur (Geert, Ton, Hilda,  
Angela, Therie en Frank) als met de coördinatoren en alle verdere Blauwe Engelen. 
 
Dat was altijd plezierig en ik heb er van genoten.

Ook al zijn er wel eens moeilijke tijden geweest, wij zijn er positief uitgekomen.

Ik stop weliswaar met de Blauwe Engelen, maar de plezierige, vriendschappelijke contacten 
zullen  blijven bestaan! Ik hoop jullie nog vaak tegen te mogen komen op straat, in de busjes 
en bij evenementen.

Heel veel succes in de toekomst.

Hartelijke groet,

Henk Engel

U leest hieronder zijn motivering. We zijn Henk veel dank 
verschuldigd en zijn blij met zijn toezegging dat we hem 
altijd kunnen raadplegen. Succes verder Henk!



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

Even voorstellen...
Hallo Blauwe Engelen!

Graag stel ik me aan jullie voor! Mijn naam is Juliëtte van 
Lanschot-Heldens en sinds begin dit jaar ben ik met veel 
plezier de nieuwe penningmeester van de Stichting  
Gastvrij ‘s-Hertogenbosch

Kort iets over mezelf: ik ben 32 jaar en getrouwd met 
Maes. Eind 2018 hebben we dochter Isabelle mogen  
verwelkomen en op dit moment ben ik in verwachting 
van ons tweede kindje. Of het een  
jongetje of meisje is, weten we nog niet, 
maar die verrassing zal snel onthuld 
worden, want ik ben over een paar  
weken uitgerekend (op Koningsdag). 

Vorig jaar april zijn we naar Den Bosch 
verhuisd, omdat ik ben gaan werken in 
ons familiebedrijf (in Noord- 
Limburg) en veel belangrijker omdat Den 
Bosch zo’n fantastische stad is, maar dat 
hoef ik jullie natuurlijk niet uit te leggen. 
Daarvoor hebben we 10 jaar in  
Amsterdam gewoond en werkte ik bij  
Rabobank in Utrecht en later in  
Amsterdam. Den Bosch was voor ons van de ene kant 
onbekend toen we verhuisden, maar van de andere kant 
ook weer totaal niet, omdat de roots van mijn man in 
deze stad liggen.  
 

In ons familiebedrijf ben ik verantwoordelijk voor finance, 
dus de rol van penningmeester past goed bij mijn  
dagelijks werk en ik hoop veel van wat ik geleerd heb op 
werk ook in te kunnen zetten binnen de Blauwe Engelen. 

Mijn antwoord op de vraag wat ik heb met de 
Blauwe Engelen?  
 
Wie wil zich nu niet inzetten voor een gezellige club die 
bezoekers van het mooie Den Bosch en zijn vele  

evenementen gastvrij ontvangt?  
Bovendien vind ik het erg leuk en ook 
belangrijk om naast familie, vrienden en 
werk ook mijn steentje bij te dragen aan 
mooie doelen in mijn omgeving.

Tot slot: tijdens wandelingen door de 
stad kom ik met grote regelmaat ’onze 
busjes’ van de Blauwe Engelen  
tegen en dan zwaai ik altijd even.  
Dus voor de chauffeurs: mochten jullie 
afvragen wie dat is?  
 
Dat ben ik dus!  

Ik hoop jullie allemaal snel (persoonlijk) te ontmoeten! 
 
Hartelijke groeten,

Juliëtte

Gelukkig zijn er in deze 
bizarre tijd veel mooie, 
goede initiatieven 
ontstaan en is er online 
heel veel te vinden 
om verveling tegen te 
gaan:
 

Vrijwilligersacademie 073 heeft een E-learning pagina 

aangemaakt op haar eigen website met een overzicht  
van allerlei gratis online trainingen voor vrijwilligers.

https://vrijwilligersacademie073.nl/e-learning/
 
Daarnaast heeft Galant Vrijwilligersnetwerk een overzicht 
van wat er allemaal aan initiatieven is ontstaan:

https://www.galant.nl/nieuws/



Hoe communiceer je dat de busjes  
(tijdelijk) niet rijden?

Nadat het bestuur op 11 maart de beslissing nam om  
i.v.m. het corona-virus voorlopig alle activiteiten te staken 
werd er snel geschakeld. Via het mailsysteem van  
TopRooster werden jullie allemaal meteen op de hoogte 
gesteld. Maar hoe ‘vertel’ je het de passagiers van de 
busjes? Therie maakte de volgende dag een A4-postertje, 
liet dat lamineren en hing dat samen met Lidy op alle 
plaatsen met blauwe stoeltjes, de noodhalte bij De Groot 
om de hoek en bij de VVV op. De eerste melding was t/m 
21 maart! Al snel werd het t/m 6 april en ook snel bleek 
dat watervaste viltstift waarmee de datum werd aange-
past niet zo heel vast was. Inmiddels heeft het kabinet 
aangegeven dat het wel eens 1 juni kan worden voordat 
we weer mogen beginnen.  
Inmiddels ziet het postertje er zo uit  
De datum is afgeplakt. Er staat nu dat de busjes NIET 
rijden. Iedereen zal dat wel begrijpen.

De Vuelta in ‘s-Hertogenbosch

Met z’n allen hopen we natuurlijk dat de Vuelta op 14 
augustus in Utrecht start en op 15 augustus onze stad 
aandoet voor de start van de 2e etappe. Als dat zo is 
betekent het dat de corona dreiging voorbij is!
Wij hebben, als Blauwe Engelen, een bid-boekje gemaakt 
en dat naar EventMakers en de gemeente gestuurd. Dit 
om te voorkomen dat we, via EventMakers in functies 
of op plaatsen worden ingedeeld waar we als Blauwe 
Engel niet tot ons recht komen. Dat heeft geleid tot een 
gesprek op 11 maart tussen EventMakers en Ans (vz) en 
Geert (comm Evenementen). Gebleken is dat zij alleen 
vrijwilligers aannemen die zich voor 2 van de 3 dagen dat 
de Vuelta in Nederland is willen inzetten. En dan zoeken 
ze vooral routebewakers en geen gastvrouwen/-heren. 
Daarom hebben we besloten in gesprek te gaan met de 
gemeente of we op de diverse Plaza’s die in de binnenstad 
geplanned zijn kunnen assisteren. Dat horen jullie z.s.m. 

Mocht je toch interesse hebben in een functie langs het 
parcours, meld je dan aan via de site eventmakers.nl

In Memoriam

“Ik heb een goed leven gehad” 
Toine

Dat stond boven de rouwkaart van onze trouwe Blauwe 
Engel Toine van den Bogaert. Op 3 februari j.l. overleed hij 
aan de gevolgen van een zware longaandoening.
Wij kenden hem als een plichtsgetrouwe en behulpzame 
chauffeur op onze busjes maar ook als enthousiaste vrijwilliger 
bij evenementen zoals het Jeroen Bosch Dweilfestival.  

Hij hield erg van duidelijkheid. “Daar mag je met het busje 
niet stoppen want dan sta je op een scheidingsvlak” 
oreerde hij eens bij een chauffeursmeeting. Toen Ans de 
vrijdag voor de uitvaart zijn vrouw Gerrie een bezoekje 
bracht met een mooie bos bloemen namens alle Blauwe 
Engelen vertelde zij: “Soms corrigeerde een Bosschenaar 
hem wel eens tijdens zijn uitleg gedurende een rit.  
Als hij dan thuiskwam zocht hij het meteen op”.  
“Zie je wel,” zei hij dan, “ik had tóch gelijk”. Zo was hij.
 
Toine, rust in vrede!


