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De kogel is door de kerk! Binnenkort zijn we eigenaar van twee electrische 
VW-crafter personenbusjes. Wanneer ze precies in gebruik genomen  
kunnen worden is nu nog niet bekend. Nadat de busjes in Nederland zijn 
afgeleverd moeten ze nog worden “omgebouwd” tot personenbusjes. 

De deal is gesloten! V.l.n.r. Ans Buys, Kurt Verhees van vd Udenhout en Juliëtte van Lanschot



Gelukkig vooral positief nieuws te melden deze 
keer. Mijn eerste prik zit erin en de tweede staat 
gepland voor Tweede Pinksterdag. Nu het vaccina-
tiebeleid eindelijk op stoom komt, nadert ook het 
vreugdevolle moment dat wij weer de straat op 
mogen. Daarover meer elders in deze Nieuwsbrief. 

Ik beperk me tot het delen van het goede nieuws van de 
afgelopen maanden want achter de schermen hebben we 
lekker doorgewerkt. In de vorige nieuwbrief schreef ik al 
dat we dankzij vele sponsoren een flink bedrag binnen 
hebben gehaald voor de aanschaf van twee elektrische 
busjes. Vandaag kan ik jullie melden dat ze besteld zijn! 
Twee gloednieuwe Volkswagen e-Crafters met alles erop 

en eraan zoals een omroepinstallatie en een lcd-scherm 
waarop we bijvoorbeeld kunnen laten zien welke  
activiteiten er op dat moment in de stad zijn.  
 
Ook vermeldenswaardig vind ik dat we niet alleen ruim een 
ton van sponsoren hebben gekregen maar dat een flink 
deel van het benodigde kapitaal door jullie zelf  verdiend is 
bij commerciële evenementen zoals de Margriet Winterfair 
en De Bossche Zomer. 

Op dit moment weten we nog niet precies wanneer de 
busjes arriveren maar in elk geval deze zomer en daar 
gaan we een mooi feestje omheen bouwen. 

Natuurlijk vragen sommige sponsoren een tegenpresta-
tie. Binnenkort is een overleg gepland met winkeliers en 
ondernemers in de horeca (SOCH) over hun wensen ten 
aanzien van een kleine aanpassing van de route. En met 
de directie van het Noordbrabants Museum is afgesproken 
dat zij in overleg met ons een paar keer per jaar via be-
stickering op de busjes aandacht mag vestigen op nieuwe 
exposities in het museum. 

Een tweede positief bericht. Van de gemeente hebben we 
de toezegging gekregen dat we de Moriaan mogen blijven 
gebruiken voor onze briefings, als vergaderlocatie en als 
opslagruimte. Daar zijn we erg blij mee.

Daarnaast ben ik samen met Wouter Corvers, de ontwer-
per van onze Blauwe Stoeltjes, met de gemeente in over-
leg over het onderhoud van onze stoeltjesfamilie en daarbij 
bekijken we meteen de wens van de middenstand om er 
een paar te verplaatsen.  

En bij al die contacten valt het me steeds weer op hoe 
goed de stad ons gezind is en hoe iedereen ernaar uit ziet 
om ons weer te zien. Dat duurt nu niet lang meer en daar-
om heel graag: tot gauw! 

Ans

Het bericht over de nieuwe busjes vonden we zó 
belangrijk dat het de hele voorpagina van deze 
nieuwsbrief mocht beslaan!

Gelukkig is er een heel kleine versoepeling van de Corona 
maatregelen doorgevoerd als jullie deze nieuwsbrief lezen. 
Daaraan gekoppeld staan we, op verzoek van de gemeen-
te, voor het eerst sinds maanden ook weer voorzichtig op 
straat.  

In de tussentijd “werkten” 
zes Blauwe Engelen in de 
Maaspoort bij het tellen van 
de stemmen. Zij controleerden 
de identiteit van de tellers en 
zorgden ervoor dat toeschou-
wers naar de tribune werden 
verwezen en niet tussen de 
tellers de zaal ingingen.

Op verzoek van de koster  
assisteerden wij ook bij de  
toegangscontrole tijdens de 
Paasmissen in de St. Jan.  
Plebaan Vincent Blom bedankte 
ons tijdens de mis op 1e Paasdag 
voor onze aanwezigheid nu en nogmaals voor de,  
helaas te korte, inzet bij de Kerststal.

Nu kijken we weer vooruit naar de Vestingloop. Ook daar 
weer een uitdaging om, binnen alle regels, zo veel moge-
lijk deelnemers ‘s-ochtends vroeg te laten straten. Verder-
op lezen jullie hier meer over. 

Helaas gaat de Bosch Parade niet door dus dat evenement 
kunnen we van ons lijstje strepen. Wat Boulevard, de Bos-
sche Zomer en Maritiem betreft kunnen we nu nog niet 
veel melden. Maar we houden jullie op de hoogte.

Bericht van onze voorzitter



Mocht het Nederlands elftal de finale van het EK 
halen dan spelen ze op 11 juli om 21.00 in  
Londen! Halen ze de finale niet dan hebben we  
alsnog een leuk feestje voor jullie op de agenda 
staan.

We houden van een positieve insteek dus we gaan er 
nu vanuit dat we dan weer gezellig met z’n allen mogen 
samenkomen voor een leuke activiteit die zal worden 
afgesloten met een drankje en een hapje. Wat er verder 
gaat gebeuren houden we nog even geheim, maar leuk 
wordt het in ieder geval!

Kenteken parkeren
21 april 2021
Algemeen
Parkeerauto- maat
Nooit meer terug 
naar de auto na het 
kopen van een parkeer-
kaartje. Deze week worden alle 
parkeerautomaten in ’s-Hertogenbosch 
omgebouwd naar kenteken parkeren. Dat zijn 
automaten waarop u uw kenteken aanmeld en betaald. 

Nieuw in de stad: 
Kenteken parkeren

Mochten er vragen komen over parkeren in de stad 
verwijs dan vooral door naar de transferia en/of parkeer-
garages zodat er zo min mogelijk op straat geparkeerd 
wordt. Mocht men toch op straat willen parkeren dan kan 
dat sinds 21 april alleen nog met kenteken parkeren.

Kenteken parkeren is onderdeel van het project digitaal 
parkeren. Digitaal parkeren zorgt ervoor dat alle auto’s op 
kenteken gecontroleerd kunnen worden op hun parkeer-
recht. Deze controle wordt uitgevoerd met een scanauto. 
Dat geldt voor zowel de kentekens van bezoekers van de 
stad, vergunninghouders, bezoek van bewoners in een 
parkeersector en bezoekers van ondernemers. 

Voer het kenteken in bij de automaat 
en geef aan hoe lang u wilt parkeren. 
Betaal vervolgens met uw (pin)pas. 
Dit kan ook contactloos. Na betaling 
is uw kenteken aangemeld. Hierdoor 
is het niet meer nodig om een papie-
ren parkeerkaartje achter de voorruit 
te leggen. 

Cashless, parkeren zonder contant geld 
Betalen met contant geld kan niet meer bij de nieuwe 
parkeerautomaten op kenteken. Wilt u wel contant beta-
len? Parkeer dan in een van onze parkeergarages. Daar is 
betalen met contant geld nog wel mogelijk. 

Parkeerapps
Natuurlijk blijft het ook mogelijk om uw auto aan te 
melden via een parkeerapp. Daar betaalt u achteraf en 
per minuut. Dus alleen de tijd dat u daadwerkelijk gepar-
keerd heeft. Zo hoeft u vooraf nooit meer in te schatten 
hoe lang u in de stad blijft. 

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

11 juli 

15.00 uur



Heeft u vragen over:
Openbare toiletten
Fietsenstallingen
Rustige plekken

Vraag het ons!
Check de

druktemeter

Bakfiets-paneel.indd   1 26-04-21   16:40

1, 8, 15 en 22 mei

De komende zaterdag staan we weer op straat om 
vragen van bezoekers te beantwoorden en om ze 
adviezen te geven over de drukte in de stad.  
We doen dat vanachter onze baklfietsen zodat  
we afstand kunnen houden van elkaar én de  
bezoekers. Onze bakfietsen zijn dan voorzien van  
onderstaand paneel zodat ook heel duidelijk is 
waarvoor we er zijn!

Tijdens de briefing zullen de Blauwe Engelen die zich in-
geroosterd hebben duidelijke instructies krijgen hoe een 
en ander te werk gaat. Ter voorbreiding zie je hieronder 
een QR code (1). Die kun je alvast een keer uitproberen 
met je smart-phone. Open je camera en richt die op de 
QR code. Er verschijnt een url in beeld (2) die je kunt 
openen. Je komt nu op de site visitdenbosch.nl. Daar zie 
je een button met “druktemeter” (3). Als je die aanklikt 
komt je op de druktemeter(4).

    1

     2

3      4

Vestingloop 2021

In tijden van thuisisolatie en restricties zijn we 
massaal verliefd(er) geworden op hardlopen. 
Hardlopen is immers gezond voor lichaam en 
geest. Maar mis jij de georganiseerde loopjes ook 
zo? Dan hebben we goed nieuws! Het gezelligste 
hardloop event van Zuid-Nederland, vindt dit jaar 
voor de 15e keer plaats. De Vestingloop gaat over 
gezondheid en vitaliteit, en zeker in deze tijd! En 
dat betekent dat we in 2021 gaan spreiden. We 
gaan niet met z’n allen op één dag lopen. Dit jaar 
doen we…

Iedere ochtend in juni start op de Parade om 07.00 uur 
de 10 kilometer en om 08.00 uur de 5 kilometer. De 
bedrijventeams verwelkomen we graag op donderdag-
ochtend. Steeds starten we in kleine groepjes, passend 
binnen de RIVM richtlijnen. En de finish is traditiege-
trouw aan de voet van de Sint-Janskathedraal, dus die 
selfie met medaille op het mooiste plein van Nederland 
kan gewoon dit jaar! In de komende weken gaan we de 
programmering nog verder aanvullen met o.a. Trail runs 
door het Bossche buitengebied, NightRun en VrijMiBorrel-
Runs.

Wat gaan wij doen?
Hardlopen is misschien een uitdaging, wat wij gaan doen 
is dat ook wel. Elke dag dat er ‘s-ochtends gestart wordt 
gaan we start en finish voorbereiden. Nadeel: vroeg op, 
voordeel: ook weer vroeg klaar. Om 06.30 uur verzamelen 
we met een coördinator van de week plus vier Blauwe 
Engelen om startnummers uit te reiken aan hen die nog 
geen nummer hebben, elke 2 minuten een groepje van 
vier lopers te laten vertrekken en elke loper die over de 
finish komt een medaille om te hangen (als dat dan mag) 
of te overhandigen.

Met z’n allen gaan we dus proberen om dit prachtige én 
gezonde initiatief tot een succes te maken. Uiteraard 
houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en 
natuurlijk melden we binnenkort dat TopRooster open 
staat om in te roosteren. 
Voor alle Engelen die inroosteren komt er een mooi shirt 
én we krijgen van de organisatie een donatie in onze kas!



Uitdaging voor Crea-BEa’s

Na een beroerd jaar, inclusief een beroerde car-
naval, is het tijd voor iets leuks. Een positieve blik 
vooruit. Naar de 11e van de 11e en naar carnaval 
2022.

De commissie I&O (Innovatie en Ontwikkeling) kwam met 
het idee om een kiel-embleem te laten ontwerpen door  
jullie. Als je van carnaval houdt is dat wellicht een  
makkie, maar ook als je niet zo’n carnavalsvierder bent  
dan kun je natuurlijk een poging wagen! Bedenk een leuk 
embleem dat aan onderstaande voorwaarden moet voldoen. 

De volgende elementen moeten verwerkt worden en  
binnen de aangegeven formaten vallen. De keuze voor 
rond, vierkant of embleem vorm is aan jou. De emble-
men worden full colour uitgevoerd, dus leef je uit ;-)

Elementen: 
De Oeteldonkse kleuren Rood-Wit-Geel 
Herkenbaarheid Blauwe Engelen 
Het jaartal 2022

Ideeën: 

 

Kortom; leef je uit, bedenk iets leuks, iets moois, iets 
waarop je trots kunt zijn als jouw ontwerp wordt  
uitgekozen door de jury.

De jury zal bestaan uit mensen met een groot Oeteldonks 
hart en met sympathie voor de Blauwe Engelen. Zij  
maken geen deel uit van onze stichting! De jury krijgt de 
ontwerpen te zien zónder de naam van de inzender te 
kennen.

Leden van de commissie I&O en hun familieleden zijn 
uitgesloten van deelname.

Heb je alleen een idee maar kun je het niet goed  
vormgeven, stuur dan een schetsje in, dan zorgen wij 
ervoor dat jouw ontwerp, als het gekozen wordt als 
winnaar, productieklaar wordt gemaakt. 

Technische details:

Vierkant, rechthoek, embleem of cirkel valt binnen 8 x 10 cm.

Stuur je ontwerp vóór 1 juli naar  
io@gastvrij-shertogenbosch.nl
De ontvangst van je ontwerp wordt bevestigd.  
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de  
startactiviteit op 11 juli aanstaande.
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