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De eerste opgeknapte blauwe  
stoeltjes zijn geplaatst! Op het  
Stationsplein en bij het JBAC staan  
ze al en binnenkort zul je ze overal 
weer aantreffen. 

De vernieuwde uitvoering heeft geen 
geverfde lichtblauwe zittingen en rug-
leuningen meer. Daarvoor in de plaats is 
onbehandeld en verantwoord gekweekt 
hardhout gebruikt. In de loop van de tijd 
zal dat grijsachtig verkleuren. 

Op 1 juli werden jullie bijgepraat door het 
bestuur. Dat werd een geanimeerde  

bijeenkomst waarbij, na de presentatie van 
de bestuursleden, vragen gesteld konden 
worden. Een en ander is, samengevat,  
terug te lezen in deze nieuwsbrief. Jammer  
dat er van de ruim 90 aangemelde Engelen 
maar 65 aanwezig waren. Slecht vijf  
personen hadden zich netjes afgemeld! 

Afgelopen vrijdag is een begin gemaakt 
met het fotograferen van alle Blauwe  
Engelen om het ‘visitekaartje’ in TopRooster 
compleet te maken. 
Christel Smits, Caroline 
Wijsman en Ton Rutten 
hebben zich drie  
middagen vrijgemaakt 
om jullie allemaal  
digtaal vast te leggen 
op het voorplein van 
het Noordbrabants Museum.

Veel leesplezier,  
De redactie



Deze maand begonnen we met een bijpraat- 
moment en amper twee weken na die bijeenkomst 
in het Bestuurscentrum heb ik niet veel nieuws te 
melden. Voor degenen die niet aanwezig konden 
zijn, herhaal ik graag twee puntjes die ik naar  
voren bracht:  

•  dat ik nog geen moment spijt heb gehad van mijn ‘ 
 ja-woord’ toen aartsengel Rombouts me in 2019 vroeg  
 of ik een rol wilde spelen in het bestuur van Stichting   
 Gastvrij ’s-Hertogenbosch. Ik voel het als een voorrecht  
 om deel uit te maken van een club met zoveel gastvrije  
 en hartelijke mensen die onze stad op een unieke  
 manier op de kaart zetten en daarnaast betekenisvol   
 zijn naar elkaar en de vele partners die een beroep op   
 ons doen. 

• dat we ons als bestuur de laatste tijd wat zorgen  
 maken over de gaten die er soms dreigen te vallen in   
 het rooster omdat er zeker bij de busjes maar soms 
	 ook	bij	de	bakfietsen	op	straat	onvoldoende	bezetting 
 is. We begrijpen dat de nasleep van Corona en de 
 moeizame start  van de elektrische busjes daar debet 
 aan zijn maar willen eenieder toch oproepen om zich 
 weer minimaal twee keer per maand beschikbaar te   
 stellen voor onze hoofdtaak: ontvangst bezoekers op   
 straat en gratis vervoer in onze elektrische busjes.

Na mijn openingspraatje hebben Will Verberne (vanuit 
de commissie transport) en Caroline Wijsman (vanuit de 
commissie P&O) deze oproep nog eens beargumenteerd 
en onderstreept met concrete cijfers. Ook de andere  
bestuursleden hebben vanuit hun portefeuille actuele  
ontwikkelingen toegelicht en er was ruimte voor vragen. 
De antwoorden staan deels elders in deze Nieuwsbrief 
(VOG en Vuelta), andere (opfriscursus Engels en info  
geven bij hotels) bespreken we de komende bestuurs- 
vergadering en  koppelen we daarna terug. 

Na	afloop	stelde	iemand	me	de	vraag	over	de	stand	van	
zaken m.b.t. ‘Boek een engel’. Het concept hebben we dit 
jaar in het kader van De Bossche Zomer uitgebreid naar 
‘Boek een engel op het terras’ waarbij vijf horecagelegen-
heden zijn vermeld waar een engel geboekt kan worden 
(www.debosschezomer.nl/events/boek-een-engel). Tot op 
heden zijn via De Bossche Zomer nog geen aanvragen  
binnengekomen maar toevallig vandaag wel eentje via 
onze eigen site. Ook op de site van Visit Den Bosch is 
het initiatief gemeld (www.visitdenbosch.nl/nl/loca-
ties/342509608/boek-een-engel). Kortom: het loopt nog 
niet hard maar het eerste schaap is over de dam! 

Ook kreeg ik de vraag of we niet wat meer reclame 
zouden kunnen maken voor ons gratis hop-on, hop- off 
vervoer. Nu de eerste kinderziekten van onze nieuwe 
busjes voorbij lijken, zijn we daar actief mee bezig o.m. 
door expliciete vermelding bij de nieuwe bestickering op 
de busjes dat het vervoer gratis is, door verspreiding van 
folders met de gewijzigde route, door vermelding op  
relevante sites zoals die van het Noordbrabants Museum en 
Visit Den Bosch en door aan te sluiten bij overleg van  
relevante partners zoals recent bij het Hoteloverleg. 
Mocht je nog andere suggesties hebben dan horen we 
die natuurlijk graag. 

Voor	nu	wens	ik	jullie	een	fijne	voortzetting	van	de	zomer	
en	heel	graag	tot	ziens	aan	de	bakfiets	of	bij	een	van	de	
komende evenementen.

Ans Buys

Bericht van onze voorzitter



In het ‘bericht van de voorzitter’ hebben jullie al 
kunnen lezen wat de hoofdpunten waren van het 
bijpraatmoment. 

De presentatie begon met het vertonen van de uitzending 
van Omroep Max met als onderwerp ‘Gastvrijheid’ waarin 
we ons als Blauwe Engelen van onze beste kant konden 
laten zien. Mochten er nog steeds Engelen zijn die het 
filmpje	nog	niet	gezien	hebben	dan	kan	dat	door	op	deze	
link te clicken http://www.gastvrij-sh.nl/tvmax Je ziet dan 
‘onze’ reportage zonder commercials en intro. 
 

Na Ans praatte 
penningmeester 
Juliëtte (van 
Lanschot) ons 
bij over de hui-
dige stand van 
zaken. Voor de 
geïnteresseer-
den, het jaar-
verslag is terug 

te	vinden	op	onze	site.	We	hebben	een	financieel	gezonde	
stichting die er, op advies van wethouder Mike van der 
Geld veel aan doet de ‘eigen broek op te houden’. Voor de 
komende jaren is een afbouwsysteem van de jaarlijkse subsi-
die van de gemeente voorgesteld waarover de nieuw verko-
zen gemeenteraad zich nog moet buigen.

Annemarie (Posset), onze secretaris, heeft zich de afgelopen 
maanden vooral beziggehouden met het verbeteren van 
de archivering van (vergader)stukken en het checken van 
een aantal juridische zaken waar we als stichting  
mee te maken hebben. Inmiddels zijn wij als stichting  
gemachtingd om zelf, gratis waar normaal rond de € 40 
voor betaald moet worden, Verklaringen Omtrent Gedrag 
(VOG) te regelen.*

Wil (Verberne) die namens de commissie Transport aan 
het woord kwam maakte gebruik van een Powerpoint  
presentatie die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. 
Verderop in de nieuwbrief treft u zijn ‘verhaal’ aan. Omdat 
er sprake is van een nieuwe route werd er aan het eind 
van de bijeenkomst aan alle aanwezigen de nieuwe  
‘HO-folder’ aangeboden zodat eenieder op de hoogte is 
van deze route.

Vervolgens kwam Caroline (Wijsman), voorzitter commissie 
P&O, aan het woord. Ook zij maakt zich zorgen over het 
niet-inroosteren van een te groot aantal Blauwe Engelen. 
Tevens deelde zij mee dat we de afgelopen maanden  
afscheid hebben genomen van een aantal Engelen die niet 

of nauwelijks inzet toonden maar ook omdat ze het meestal om 
gezondheids- of privé redenen niet meer trokken. Gelukkig 
is er echter ook weer aanwas. Nieuw is dat mensen die 
zich als Blauwe Engel aanmelden eerst een aantal malen 
als Aspirant Engel diensten meedraaien. Overigens is dat 
ook met nieuwe coördinatoren het geval. Verder maakte 
ze bekend dat we, als proef, zijn gestart met een cursus 
Gastvrijheid. Deze wordt ontwikkeld door ‘eigen’ Engelen 
en in sa-
menwerking 
met relaties 
die ons een 
warm hart 
toedragen. 
De eerste 
curusus 
werd gege-
ven in Hotel 
The Stamp. 
Ook Hotel Central en het nieuwe The Den hebben hun 
medewerking toegezegd.

Tevens wordt in eigen beheer gewerkt aan een soort  
Rambo cursus. Voor hen die niet weten wat de Rambo curus 
inhield: dit was een heel erg compacte cursus Boschlogie 
die gegeven werd aan nieuwe ambetnaren van de gemeente en 
waar wij in het verleden ook Blauwe Engelen voor mochten 
inschrijven. O.a. oud cursusleiders van de Rambo cursus maar 
ook eigen vrijwilligers zijn druk bezig met het voorbereiden 
van de diverse cursusonderdelen. Begin 2023 zal de cursus 
van start gaan.

Ton (Rutten) voorzitter commissie Communicatie en ICT 
kon meedelen dat deze commissie enige tijd geleden is 
verrijkt met Suus (de Jong) die vooral verantwoordelijk zal 
zijn voor het updaten van de agenda ‘Wat is er te doen’ 
die inmiddels niet alleen meer dient als inlichtingen- 
bron voor onze eigen Engelen, maar ook via onze site en 
QR-codes beschikbaar is voor het grote publiek. Lidy  
(Vogel) is samen met Suus verantwoordelijk voor het  
folder-beheer/beleid. Zij maken uit welke documentatie al 
dan	niet	in	de	bakfietsen	komt.	Het	moge	duidelijk	zijn	 
dat	er	niet	zomaar	van	iedereen	een	flyer	of	folder	 
aangenomen mag worden. Een digitaal aanvraagformulier 
is in de maak. 
Ton maakte ook bekend dat met TopRooster in overleg 
wordt getreden om telefoonnummers in het zgn visite-
kaartje actief te maken zodat het makkelijker wordt om 
iemand snel te bereiken. Samen met Geert (van Stokkum) 
is hij verantwoordelijk voor het maken en versturen van de 
Nieuwsbrief. Hij is nog op zoek naar een enthousiaste  

Samenvatting ‘bijpraatmoment’ van 1 juli in het bestuurscentrum



Social Media ‘specialist’ die foto’s kan/wil maken en  
content schrijft om op Facebook en Insta te plaatsen.

De Commissie Evenementen wordt vertegenwoordig door 
Geert (van Stokkum) en bestaat verder uit Inge (Moors) 
en Ton (Rutten). We missen dit jaar het Zomer Theater 
heel erg. Niet alleen vanwege de sfeer en het plezier  
dat we met z’n allen hadden maar ook het gemis aan  
inkomsten voor de stichting is een aderlating. De commissie is 
zich ervan bewust dat ze af en toe overvraagd wordt en 
dat onze vrijwilligers soms te weing te doen krijgen of dat 

shifts (veel) 
te lang zijn. 
Daarom 
zal er in de 
toekomst 
getracht  
worden om 
meer ‘regie’ 
te krijgen 
binnen een 
evenement 

of in ieder geval eerder en uitgebreider kennis te krijgen 
wat er precies van ons verwacht wordt. Toch kunnen we terug-
kijken op een paar mooie evenementen zoals de Vesting-
loop 2022 (ja daar ging best wat fout maar toch...), de 
Bosch Parade en het Goede Gedaan Festival.

Hierna werden we 
verrast met een  
optreden van Cor-
nelia van Wezel die 
een zelf geschreven 
Ode aan de Blauwe 
Engelen ten gehore 
bracht. Door zenu-
wen overvallen, het 
was haar allereerste 
optreden als zan-
geres, was ze plots 
haar tekst helemaal 
kwijt. Gelukkig had-
den we voor ieder-
een, als herinnering, 
de	tekst	op	een	flyer	
staan die daarom 
maar razendsnel werd rondgedeeld zodat we het lied met 
z’n allen nog tot een goed einde konden brengen.

Na dit intermezzo was het tijd voor vragen uit de zaal. Die 
waren er voldoende en de meeste vragen konden met een 
reactie van een van bestuursleden naar tevredenheid  
worden beantwoord.

Om te beginnen het antwoord op de vraag over de  
geldigheidsduur van een VOG. Zie de * in het verslag van 
de secretaris. Het gegeven antwoord ‘5 jaar’ is in principe 
niet juist. Een VOG is een momentopname. Als stichting 
of werkgever bepaal je zelf of je een afgegeven VOG wil 
verversen of niet. Als VOG’s worden afgegeven voor het 
werken met kinderen/jongeren is het gebruikelijk om de 
VOG minimaal 1 x per vijf jaar te verversen. Vaak wordt 
daar zelfs een veel kortere termiin voor aangehouden. 
Voor onze chauffeurs, waar wie een VOG verplicht is, is 
voorlopig geen termijn nodig/vastgesteld.

Vraag: Is het mogelijk is om een basis cursus Engels te 
geven om bezoekers van de stad in het Engels te woord te 
kunnen staan?  
Antwoord: Deze vraag zal in de volgende bestuursvergadering 
geagendeerd worden.

Vraag:	Kan	er	niet	meer	voor	kinderen	in	de	bakfietsen	
opgenomen kan worden? 
Antwoord: Op het Blauwe Engelenpad staan speelplaatsen 
in de binnenstad aangegeven. Verder is er eigenlijk heel 
erg weing voor kinderen georganiseerd in de binnenstad. 
Suggesties zijn natuurlijk van harte welkom.

Vraag: Werken de QR-codes om te doneren in de busjes? 
Antwoord: Ze worden gebruikt. De opbrengst sinds de  
introductie is ongeveer € 30. Fooitjes in de fooienpot 
worden ook nog steeds gegeven. 

Vraag: Gaan we met de Vuelta nog wat doen? 
Antwoord: Er is tijdens de start van de tweede etappe die 
in ‘s-Hertogenbosch plaats vindt grote behoefte aan  
parcoursbewakers. Laat dat nu één van de weinige tak-
en zijn, samen met verkeersregelaars, die wij niet doen. 
Daarom is met de gemeente afgesproken dat wij wel een 
oproep kunnen doen onder onze vrijwilligers om zich  
daarvoor, op persoonlijke titel, aan te melden. Je doet 
het dan niet als Blauwe Engel. Er wordt een online cursus 
aangeboden om je functie uit te voeren en vooral hoe om 
te gaan met publiek dat bijvoorbeeld nog even over wil  
steken enz.

Vraag: Is het leuk om een eigen Blauwe Engelen lied te 
(laten) maken? 
Antwoord: Ook deze vraag wordt geagendeerd voor de 
volgende bestuursvergadering.

Ans	sluit	vervolgens	het	officiële	gedeelte	en	nodigt	 
iedereen uit nog een drankje te drinken en haar vooral 
nog aan te spreken als ze hun eventuele vraag nog niet 
hebben kunnen stellen. Tijdens de borrel is op het grote 
scherm de narrow-casting die in de busjes vertoond wordt 
te bekijken.

Ode aan de  Blauwe Engelen
Wijs: Zuiderzeeballade van Oetze Verschoor  en  Sylvain Poons
Tekst: Cornelia van  Wezel

Als je ‘ns een keertje uit wilt
Naar ‘n heel gastvrije stad
Nou dan is dat niet zo moeilijk
Want dan ga je naar - Den - Bosch
 
Meteen wordt je welkom geheten
Door - Blauwe Engelen - in de stad
Het zijn allemaal vrijwilligers
Met ‘n hele grote glimlach
 
Die - Blauwe Engelen - zij zijn gezonden
Door - onze- lieve - heer  - voor ons allemaal
Zij zijn het -  Hoogste Goed - van deze  stad
Zij zijn het - Blauwe Licht - schijnend over Den-Bosch
 
Je ziet ze staan bij het station
En op het Paradeplein - tegenover de - Sint-Janskathedraal
Je herkent ze meteen ze zijn in het blauw -
gastdames  en gastheren
Ze zijn er helemaal voor jou
 
Ze wijzen je de weg  waar je naar toe wilt
Naar plekjes die je echt moet zien
Als je wilt dan ga je lopen
Of met het -gratis - busje - mee
Hop -on- Hop - off - kom allemaal zitten
Honden  - kleuters - babies  - op de schoot
En dan ga je lekker toeren
Met een - Blauwe Engel - achter het stuur
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De presentatie van de commissie transport op 1 juli 

Commissie Transport
Vrijwillig wil niet zeggen vrijblijvend

01-07-2022 Gastvrij ‘s-Hertogenbosch

Terugblik 2022
• In februari weer opgestart.

• Problemen met elektrische nieuwe electrische busjes
• Laden ging regelmatig mis
• Geen stroom meer in de middagen
• Veel storingen

• Te weinig inroosteringen
• Veel inroosteringen bij weinig chauffeurs
• Moeilijk te vullen zaterdagen  en zondagen

01-07-2022 Gastvrij Den Bosch

Terugblik 2022
Wat is verbeterd?

• Electrische busjes worden goed geladen, tot 200km per dag te rijden.
• Rij echter nog steeds rustig

• Samenwerking met Van den Udenhout loopt goed op dit moment.

• Vanaf 1 juli wordt de nieuwe route gereden.
01-07-2022 Gastvrij Den Bosch

Inzet chauffeurs  in mei en juni
Mei Juni

• Aantal diensten 94 95
• Diensten uitgevallen 26 (27,7%) 26 (27,1%)

• Aantal chauffeurs gereden 27 26
• Aantal chauffeurs min. 2 diensten 16 18

01-07-2022 Gastvrij Den Bosch

Inzet chauffeurs
Verbeteringen

• Iedereen moet weer gaan meedoen. Doel is 2 keer inzet per maand.
• Ook inplannen op de middagen en in weekenden.
• Niet altijd inplannen op dezelfde tijden

• Als je vaker rijdt, rij dan ook eens in de middag

De Busjes rijden intussen met veel minder problemen.
01-07-2022 Gastvrij Den Bosch

01-07-2022 Gastvrij Den Bosch

Vrijwillig wil niet zeggen vrijblijvend

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
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Heel positief nieuws!

Van zo’n mailtje van een Blauwe Engel worden we heel 
blij natuurlijk!

Op 26 april is ‘onze’ Henk door de burgemeester van 
Boxtel koninklijk onderscheiden. Door de cliëntenraad van 
Reinier van Arkel waarvan Henk al jaren deel uitmaakt 
werd het initiatief genomen een lintje aan te vragen. 
Diverse verenigingen en ook onze stichting werden 
gevraagd om een aanbeveling. Tijdens de receptie op 
Koningsdag werd Henk uitgebreid toegesproken. Trotse 
Henk kon het natuurlijk niet nalaten regelmatig de  
sprekers te interrumperen ;-) Nogmaals gefeliciteerd Henk!

Elly Kaffener, coördinator afgelopen weekend, liet ons o.a. 
weten: Wij werden vandaag op de Parade verwend met 
koffie	van	het	Hart	van	Brabant	en	op	het	station	verrast	
met bloemen voor alle Blauwe Engelen door een aardige 
mevrouw! Dit alles maakte deze ochtend best bijzonder...

Op 24 juni werd door de gemeente 
het ‘Goed Gedaan Festival’  
georganiseerd. In zowel de  
middag als de avond sessie 
assisteerden wij als gastvrouwen 
en -heren. Bovenstaande mail 
ontvingen wij om jullie daarvoor 
allemaal te bedanken. Wel apart en leuk om als vrijwilliger 
ook nog eens vrijwilligerswerk te doen voor alle andere 
vrijwilligers van de stad! Opvallend dat we daarom met 
ons logo vermeld werden in het programmaboekje!

Hoezo positief denk je misschien. Nou dat zit zo. We hadden 
een heel gezellige en zeer smakelijke ‘Dank je wel BBQ’ van 
de Vestingloop: Lekkere drankjes, hapjes en aan het eind een 
enorme stortbui. Dat was het enige minpuntje.



Geachte redactie.

Met pijn in mijn hart moet ik u mededelen, dat ik i.v.m. een blessure mijn taak als 
vrijwilliger  
moet beëindigen .
 
Dit na ruim 5 jaar waarbij ik heel veel leuke zaken heb mee gemaakt. Ongeveer  
97x op straat gestaan en ongeveer 51 evenementen heb mee mogen maken. Mijn 
dank daarvoor .
 
Het enigste wat voor mij nog te doen is, is vrijwilliger in het Bastionder te zijn.
Omdat ik er achter gekomen ben dat veel Bosschenaren dit nog niet kennen, is het misschien een  
idee om de Blauwe Engelen op een middag uit te nodigen voor een bezoek aan het Bastionder.
Is te plannen, waarbij ik de videopresentatie wil geven over het ontstaan en beleg van den Bosch.  
Daarbij kan ik ook nog e.e.a.  toelichten over het rondeel over het kanon .
 
We kunnen eventueel een datum prikken: ma, di of do, want dan zijn we gesloten voor bezoekers.  
Er kunnen twintig tot  dertig mensen kijken naar de presentatie. Dit kunnen we middels een 
tijdslot aangeven of zo? Kunnen ze daarna ook info geven aan de toeristen en het is nog  gratis te  
bezichten ook. Kan met mij allemaal overlegd worden.
 
Ik heb van ieder jaar een fotoboek dus mochten jullie iets van afgelopen jaren aan materiaal  
nodig hebben, kan altijd.
 
Tot slot zou ik  het fijn vinden, als ik al die fijne mensen kan bedanken voor afgelopen jaren.  
Misschien d.m.v van een berichtje in de nieuwsbrief.
 
Met viendelijke groeten,
Leo van wijnen.

Jammer maar waar. Leo van Wijnen stopt ermee. 

Héél heet van de naald! 

De redactie kreeg van Leo van Wijnen onderstaan-
de brief. Helaas gaat hij als Blauwe Engel stoppen 
maar hij heeft nog een fantastisch aanbod voor 
alle Blauwe Engelen. Daarover leest u meer in zijn 
brief.

Leo bedankt voor wat je allemaal voor ons gedaan hebt. 

We zullen vooral je humor erg gaan missen. Was jij niet 
degene die incognito probeerde de 100.000e passagier 
van onze busjes te worden? 

Voor de nieuwe Engelen die Leo wellicht nog niet zo  
goed kennen hebben we bij zijn brief een foto van hem 
toegevoegd.

Bijna was de nieuwsbrief verstuurd toen Ans werd 
uitgenodigd om gast te zijn bij ‘Brugman’ een 
talkshow die elke vrijdag van de Bossche Zomer 
op Dtv wordt uitgezonden. Theo Verbruggen is de 
presentator.

Elke gast zal in het begin gevraagd worden wat hem/haar 
is opgevallen in de afgelopen week in Den Bosch. Dat 
mag iets uit het nieuws zijn of een persoonlijke ervaring. 
Daarna volgt een individueel gesprek met eenieder. Ze 
zitten gezamenlijk aan 1 tafel en bemoeienis met elkaars 
gesprekken is gewenst. Op het einde wordt gevraagd 
welke activiteit in het kader van de Bossche Zomer  

bezocht is of wellicht bezocht gaat worden. Kortom wat 
zie je zitten deze zomer in de stad. Wat zijn nog je plannen?

Click op deze link om de uitzending te zien.
https://youtu.be/s41FeeFeZgI!

PS: De commissie Evenementen zal, in overleg met Leo, het bezoek aan het Bastionder gaan organiseren. 


