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Van de redactie... 
 
Zo, de temperatuur is  
teruggekeerd naar de  
normale waarde voor 
de tijd van het jaar. Dat 
maakt het leven van de 
Blauwe Engelen op straat 
een stuk aangenamer! 
Respect voor de dames 
en heren die de afgelopen 
weken de Siberische kou 
trotseerden om bezoekers 
van de stad van de nodige 
informatie te voorzien.  
De busjes zaten in deze 
periode regelmatig  
helemaal vol. Een paar 
fractievoorzitters, die 
uitgenodigd waren eens 
met de Blauwe Engelen 
‘mee te draaien’, hebben 
ervaren hoe nuttig onze 
informatievoorziening is 
en hoe de passagiers van 
de busjes de gratis service 
waarderen. Tijdens een 
inspraakavond hield onze 
woordvoerder Henk Engel 
een warm pleidooi voor 
ons voortbestaan. Met een dertigtal Blauwe Engelen op 
de publieke tribune wist hij de politiek zeker te interesseren 

in ons werk. De fotocollage 
geeft een goede indruk 
van deze bijeenkomst. In 
deze collage ziet u een 
foto van onze nieuwe 
slogan met beeldmerk 
‘Met een glimlach de stad 
in’. Hiermee willen we bij 
aanvang van het seizoen 
(begin april) de Blauwe 
Engelen een eigen identiteit 
geven. Uiteraard blijft het 
logo van de stichting  
Gastvrij ‘s-Hertogenbosch 
bestaan, maar dit zal 
vooral gebruikt worden 
voor ‘zakelijke’ doeleinden.  
U wordt binnenkort 
geïnformeerd over de  
introductie van het nieuwe 
beeldmerk. Ook mochten 
we ons verheugen in 
de nodige aandacht in 
de media. 073Magazine 
stuurde Hans van Kasteren 
naar het Stationsplein 
om de Blauwe Engelen te 
interviewen en ook DTV 
kwam langs voor een  
reportage.  

Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.  
Veel leesplezier!



QUOTE VAN DE MAAND van Mytylschool Gabriël:
Langs deze weg willen wij jullie hartstikke bedanken voor de 

hulp tijdens onze carnavals optocht!  

De week van
VrijwilligersAcademie073
9 t/m 13 april 2018

Keuze uit 60 verrassende workshops & mooie ontmoetingsmomenten

ONTMOET JEZELF 
IN DE OGEN VAN EEN ANDER

HET MOOISTE DAT JE KUNT 
ONTDEKKEN IS JEZELF

DE BESTE INSPANNING 
IS ONTSPANNING

ONTWIKKELEN: 
JE MAG HET JE LEVEN LANG

Voor: alle vrijwilligers uit regio 073 en studenten Avans
Inschrijven: vanaf 13 maart 9 uur
Programma:  vrijwilligersacademie073.nl
Telefoon:  06 46 76 81 10 (werkdagen van 10 -19 uur)
E-mail:  info@vrijwilligersacademie073.nl

In vorige nieuwsbrieven hebben we al aandacht 
besteed aan de, voor Blauwe Engelen, gratis 
cursussen die door VA073 worden georganisserd.

In samenwerking met Avans Hogescholen worden van 
9 t/m 13 april maar liefst 60 verrassende workshops 
georganisserd. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld een 
bezoek aan de rechtbank tot omgaan met autisme komen 
aan bod. Of wat denk je van een geblindeerde lunch om te 
ervaren hoe blinden en slechtzienden zich voelen. Uiteraard 
met uitleg en gelegenheid tot het stellen van vragen. De 
meeste workshops zijn bij Avans, enkele zijn op locatie.

Inschrijving is mogelijk vanaf 13 maart 09.00 uur op de 
site van VA073: www.vrijwilligersacademie073.nl Het 
programmaboek zal binnenkort op hun site staan.

Als je je nu vast als vrijwilliger op de site van VA073. 
aanmeldt maakt dat het inschrijven voor de workshops 
aanzienlijk makkelijker. 

Na deelname aan een workshop kun je op je eigen 
pagina op de site van VA073 zelfs een certifi caat van 
deelname downladen.

Een uniek aanbod van VA073!

De Blauwe Engelen in de krant én op TV!

Hierboven: Vrijdag 2 maart 20.00 uur uitzending over 
de Blauwe Engelen op DTV. Kijk de opname terug op
http://www.dtvdenbosch.nl/nieuws/content/page?3210 
en scroll naar ‘Raad gaat op zoek naar budget voor 
Blauwe Engelen’.

Hiernaast: De voorpagina van 073Magazine dat op 28 
februari verscheen. Lees het hele artikel met de leuke 
foto’s op www.073magazine.nl/2018/03/02/hoe-is-het-
met-de-blauwe-engelen/



Niets is minder waar alhoewel... 
Om het voortbestaan van onze stichting Gastvrij 
‘s-Hertogenbosch te waarborgen spande het bestuur 
zich de afgelopen tijd extra in om de plaatselijk 
politiek ervan te overtuigen dat de Blauwe Engelen 
met ingang van 2019 niet mogen gaan hemelen.

We maakten er al meliding van in onze vorige nieuwsbrief 
dat alle fractievoorzitters van de huidige partijen in de 
Bossche gemeenteraad een uitnodiging kregen om een 
‘shift’ mee te draaien met de Blauwe Engelen. Tot nu toe 
maakten de PvdA in de persoon van Pieter Paul Slikker 
en D66 in de persoon van Mike van der Geld gebruik van 
de uitnodiging. Beide heren waren super enthousiast 
over het werk dat wij met z’n allen doen. Zowel met 
de informatieverstrekking op straat als met het gratis 
stadsvervoer. Aan hun zal het dan ook niet liggen als er in 
de nabije toekomst om steun gevraagd wordt om vanaf 
2019 nog jaren verder te kunnen als Blauwe Engelen. Op 
de facebook pagina van Pieter Paul verscheen zelfs een 
professionele reportage van zijn dag als Blauwe Engel in 

de serie ‘Estafette073’. 
waarin hij eke week 
te gast is bij een 
prachtig initiatief 
in de gemeente 
‘s-Hertogenbosch. 
Het hele fi lmpje kunt 
u terugvinden op onze eigen facebook pagina 
(@gastvrij.shertogenbosch.nl)
Zoals gezegd maakte ook Mike van der Geld een shift 
mee. Toevallig stapte hij net uit het busje waarmee hij 
een rondje meereed toen Hans van Kasteren van 
073Magazine aanwezig was voor zijn reportage over de 
Blauwe Engelen. Hij greep zijn kans en interviewde Mike 

meteen. Het, meer 
dan positieve, 
verhaal van Mike 
leest u via de link 
van 073Magazine 
op de vorige 
pagina.

Gaan de Blauwe Engelen in de politiek?

Rood-wit-gele Engelen? door Marianne Rouwmaat

Op verzoek van de Oeteldonksche Club van 1882 
‘leverde’ de Blauwe Engelen drie avonden achter 
elkaar assistentie bij het jongerenfeest ‘Dender-
deur”. Marianne vertelt:

Carnaval: je houdt ervan en dompelt je onder in het 
kleurrijke Oeteldonk, of je hebt er een hekel aan en wil er 
het liefst niets van merken..
Ik behoor tot de eerste categorie en had met mijn vaste 
clubje al afspraken voor vrijdag, zaterdag en zondag en 
we zien verder nog wel. Maar als Martin je dan vraagt 
mee te helpen op maandagavond, tja, wat moet je dan? 
Doen, natuurlijk! Nog nooit gehoord van Denderdeur en 
was heel benieuwd. Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar, een 
leeftijdsgroep die ik heel leuk vind. Samen met nog drie 
andere Blauwe Engelen had ik de taak de nooduitgangen 
te bewaken: niemand erin en niemand eruit!

Met mijn Denderdeur-das om zat ik op een barkruk het 
feest te bekijken, naast ‘mijn’ nooduitgang. Om 11 over 7 
druppelde de zaal vol met vrolijke-onzekere-stoere 

jongeren. Vooral de meisjes 
kletsten en dansten volop, de 
meeste jongens keken nog even de 
kat uit de boom en liepen rondjes 
of gingen aan de kant zitten. Twee 
jongens van ongeveer 13 jaar 
hebben zeker een half uur lang met 
een leeg bekertje staan voetballen 
(!!!) vlak naast de discjockeys. Die 
waren erg goed trouwens.

Op een gegeven moment zag ik in het trappenhuis achter 
de nooduitgang een jongen staan. Ik gebaarde: jammer 
jongen, dit gaat niet lukken zo. Jongen droop af. Maar zo 
gauw gaf hij niet op. Andere jongens probeerden me van 
mijn plaats te krijgen: “Mevrouw, daarginds wordt heel 
erg gevochten denken wij”. Jaja, slim bedacht jongens. 
“Mevrouw, kunt u niet gaan vragen of de verwarming uit 
mag, het is hier zooo heet!” 

Zal ik dan maar een leuke foto van jullie maken jongens?

Een heel leuk en geslaagd feest was het, de Prins en 
gevolg kwamen nog langs en het lied “Brabant” van Guus 
Meeuwis werd luidkeels meegezongen.

Precies om 11 over 11 maakten de deejays een eind aan 
het spetterende feest en liep iedereen rustig naar 
beneden en kon er geveegd worden. 

Al met al een erg leuke avond, alleen neem ik de 
volgende keer oordoppen mee!



Even voorstellen... door Geert van Stokkum

Heb je suggesties of hoor je wel 
eens een klacht?

Waar doen we zeker aan mee de 
komende maanden:

Inmiddels zijn we alweer ruim driekwart jaar an de slag. 
En, gezien de reacties, met succes. Maar het kan altijd 
beter. Daarom willen wij graag van jullie horen of we 
bepaalde zaken anders moeten aanpakken, of er klachten 
zijn of wellicht heb je een briljant idee voor iets nieuws. 
Laat het weten aan je coördinator of een van de be-
stuursleden. We zijn heel benieuwd!

Tijdens het “nieuwjaarsontbijt” in 1931 was het 
al een paar mensen opgevallen. Ans Henskens, 
een relatief nieuwe Blauwe Engel, liep er rond met 
twee engeltjes oorbellen én een engeltjes ketting. 
Een mooie aanleiding om haar te vragen mee te 
werken aan de rubriek “Even voorstellen...”. 

We troffen elkaar vrijdag 1 maart bij Silva Ducis om wat 
meer over haar te weten te komen. Nieuwsgierig bijvoor-
beeld waar ze die sierraadjes vandaan had. Het antwoord 
was simpel. Bij de uitnodiging voor het ontbijt zat zo’n 
schattig blauw engeltje en daar zat weer een kaartje aan 
van de ontwerpster. Van het cadeautje 
maakte ze zelf een ketting en vervol-
gens benaderde ze de ontwerpster 
of ze voor haar twee oorbellen kon 
maken. Et voila...

Ans is net 64 geworden, heeft twee 
kinderen en twee kleinkinderen. Ze 
is nog volop aan het werk. Daarom 
roostert ze zichzelf vooral op vrijdag en 
zaterdag in. Voordat ze in verwachting 
was van de eerste werkte ze 7 jaar op 
het provinciehuis. Daarna volgde een 
aantal jaren de traditionele invulling 
van de moederlijke plichten. Thuis zijn 
als de kinderen van school komen. 
Daarna werkte ze 10 jaar met veel 
plezier als receptioniste bij het rijksarchief, het huidige 
BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum). Nu werkt 
ze in de thuiszorg. “Een roeping?”  “Nee hoor, maar ik 
vind het gewoon heel erg leuk om dagelijks met men-
sen om te gaan. Om ze te helpen.” Ze is een geboren 
en getogen Bossche. Ze zal nooit, maar dan ook nooit 
buiten de stad gaan wonen. Als ik eens een dagje uit ben 
en ik zie boven de snelweg ‘s-Hertogenbosch staan dan 
begint mijn hartje vanzelf sneller te kloppen! Ik hou zo 

van die Bossche gezelligheid en hartelijkheid. Ik heb ook 
heel veel vrienden en vriendinnen. Zo ga ik met vroegere 
buurvrouwen eens in de maand iets leuks doen. Naar het 
Theater aan de Parade of, zoals vanavond, naar de fi lm in 
de Verkadefabriek. Laatst was er een vriendin van me op 
bezoek. Ze was al een paar jaar niet meer in Den Bosch 
geweest dus we gingen een Bossche Bol eten. Ze zei: 
“ik was helemaal vergeten dat ze zó lekker waren.” Mooi 
toch?

Vorig jaar september had Ans zich aangemeld als vrij-
williger voor het Jeroen Bosch Dweilfestival. Omdat de 
begeleiding van de muziekskes door twee personen werd 
gedaan werd ze gekoppeld aan Els de Laat. Een Blauwe 
Engel bleek al snel. Nog voor het festival van start ging 

stond een groepje Blauwe Engelen 
met elkaar te kletsen. Els stelde Ans 
aan hun voor. En meteen was er een 
klik. Ze meldde zich aan en had niet 
lang daar na een kennismakingsge-
sprek. En meteen werd ze voor de 
leeuwen gegooid. Niet eerst de straat 
op maar gastvrouw zijn op de Margriet 
Winter Fair. Ze roosterde zich in voor 
een middagdienst maar was zo ver-
standig de ochtend te besteden aan 
een verkenning van de Fair. Zo kon ze 
de meeste vragen van bezoekers be-
antwoorden. Én ze zag een optreden 
van Roel van Velzen. Helemaal gewel-
dig. Niet lang daarna draaide ze haar 
eerste diensten op het Stationsplein 

onder leiding van Joep. Tijdens het afgelopen carnaval 
was ze, tijdens Denderdeur van de Oeteldonksche Club, 
te vinden in het Theater aan de Parade.

In Ans heeft Gastvrij ‘s-Hertogenbosch een pracht van 
een gastvrouw erbij! Een échte Blauwe Engel! Oh ja... 
Dat ontbijt bij 1931 vond ik echt geweldig. Ik heb met 
heel veel mensen kennis kunnen maken, gezellig kunnen 
kletsen en ervaringen kunnen uitwisselen. Super!

REMINDER: 
Er kan ingeroosterd worden voor de maanden april, mei en juni!

Internationaal
 Gymnastiek Festival 

Maaspoort | 10-13 mei

Vestingloop
Start Onderwijsboulevard 

Finish Parade | 27 mei

Jazz in Duketown
Binnenstad
18-21 mei


