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Op het moment dat deze nieuwsbrief tot stand komt is het WK Handboog-
schieten voor para-atleten al begonnen, kijken we uit naar Jazz in Duke- 
town, gevolgd door het WK voor valide handboogschieters en nadert Aïda 
in Concert met rasse schreden.

Dan hebben we het vooral over de maand juni, 
maar ook in mei gebeurde er een heleboel! We  
waren met velen aanwezig bij de actie van het KWF 
“Nederland staat op tegen kanker” De waardering 
voor onze inzet willen we jullie niet onthouden.

Lieve Blauwe Engelen,

Kippenvel! Nog steeds. Wat was het een super indruk-
wekkende en onvergetelijke avond woensdag! Er werden 
traantjes weggepinkt, maar ook de steun en de enorme 
saamhorigheid onder de deelnemers en vrijwilligers was 
goed voelbaar. Wat zag het er mooi uit hoe alle deelne-
mers op de juiste plek stonden en wat fijn hoe goed jullie 
voor ze zorgden. Een bekertje water, een koekje of ge-
woon even een praatje.

Bedankt!

Bijna alle 313 deelnemers kwamen opdagen en werden 
warm welkom geheten. Samen haalden zij meer dan 
€80.000 op door op te staan tegen kanker en voor een 
dierbare. En met ook nog eens 18.270 nieuwe donateurs 
uit de tv-show kunnen we absoluut spreken van een suc-
ces!  Dat het zo’n geweldige avond was komt ook door 
jouw hulp. We kunnen je niet genoeg bedanken voor je 
enorme inzet en betrokkenheid.

We hebben enorm veel positieve reacties ontvangen van 
de deelnemers. Maar uiteraard waren er soms minder 
positieve reacties. Dit nemen wij allemaal mee in onze 
evaluatie.

Nogmaals enorm bedankt!

Hartelijke groet, 
Team Nederland staat op tegen kanker

En eind mei waren er weer veel Blauwe Engelen in touw 
tijdens de Vestingwandeling en de Vestingloop. Van regis-
tratie van de vrijwilligers tot medailleuitreiker en van rou-
tebewaker tot wateruitdeler, we waren er en we deden 
het goed. Nieuw dit jaar was de Vestingwandeling waar-
over de deelnemers heel erg enthousiast waren. Prach-
tige route met een leuke en leerzame beschrijving erbij. 
Met 600 deelnemers was de wandeling “uitverkocht”. Aan 
de Vestingloop deden ruim 7000 lopers mee!



Nederland staat op tegen kanker 
15 mei was het zover. Ruim 25 Blauwe Engelen 
hadden zich ingeroosterd om te assisteren bij het 
vormen van een menselijk lint door de stad.

Helaas viel de aanmelding voor het lint wat tegen 
waardoor we wel met erg veel Engelen aanwezig waren. 

Vervelend dat we zo lang moesten wachten totdat we in 
actie mochten komen. Toch hielden we een goed gevoel 
over aan het evenement. Het doel waarvoor we het 
deden is natuurlijk heel bijzonder. 
Kijk hier naar een compilatie: https://www.youtube.com/
watch?v=NkQzoEXZyH0&feature=youtu.be

Fotocollage Christel Smits



Er bestaat een online agenda met de naam “Wat is er te doen”. Daarvan kun je op je mobiele  
telefoon een soort appje van maken. Eigenlijk is het een snelkoppeling naar de agenda.  
Hieronder wordt uitgelegd hoe je te werk gaat.

Op een IPhone doe je het als volgt:

1. Open Safari en type in de browser balk: www.gastvrij-sh.nl/agenda en klik op “Ga”. 

2. De pagina wordt nu geopend. Klik vervolgens onder aan de pagina op het vierkantje met het pijltje naar boven. 

3. Kies nu voor het icoontje  “Zet op beginscherm”. 

4. Type in de tekstbalk “Wat is er te doen”. Bevestig door op de toets “Gereed” te klikken. 

Op een Android mobiel werkt het als volgt:

1. Start de browser en type in de URL balk www.gastvrij-sh.nl/agenda en druk op de “enter” toets. 

2. Klik nu in de linker bovenhoek op het icoontje met de 3 puntjes.  

3. Kies vervolgens voor Toevoegen aan startscherm.   

4. Type de naam “Wat is er te doen” en bevestig dit door op het vinkje rechts onder te drukken.

“Wat is er te doen” als icoontje toevoegen op het scherm van je mobiel.



“Even voorstellen...” een dubbelportret van Ans Buys (l) en Annermarie Posset (r)

 “Mensen ervaren gastvrijheid als ze meer  
krijgen dan ze verwachten’’. 

Dat zinnetje sprak mij, Ans Buys, enorm aan omdat het 
de verrassende meerwaarde verwoordt die de Blauwe 
Engelen voor ‘s-Hertogenbosch betekenen. 

En dan vraag ik me natuurlijk af wat al die enthousiaste 
vrijwilligers nu al van me zouden willen weten. Dat ik 
geen echte Bossche ben maar geboren als oudste in een 
boerengezin in het naburige dorp Herpt, dat ik al vanaf 
1974 in Heusden woon en misschien ook dat ik vanaf 
mijn twaalfde een heel sterke binding met onze prachtige 
Brabantse hoofdstad heb?  Hieronder een eerste aanzet 
tot kennismaking.  
Binnenkort is er vast gelegenheid 
om elkaar beter te leren kennen. 

In 1961 ging ik naar de ULO in de 
Papenhulst en daar volgde ik ook 
de opleiding tot onderwijzeres. “In 
de schaduw van de Bossche kathe-
draal” zongen wij in ons schoollied. 
Ik zat er negen jaar op kostschool 
bij de zusters van de Choorstraat. 
Aansluitend werkte ik in verschillende rollen in het Bossche 
onderwijs: als lerares aan scholengemeenschap Priskilla 
pal achter het station en later aan de havo-top van de 
Katholieke Pedagogische Academie aan het Kardinaal van 
Rossumplein waar ik ook schooldekaan was. Daarna als 
adjunct-directeur bij Scholengemeenschap Mariënburg 
aan de Sint-Janssingel en mijn Bossche onderwijsloopbaan 
sloot ik af als rector van het Sint-Janslyceum, waarna ik 
nog een kleine twaalf jaar directeur ben geweest van de 
Brabantse lerarenopleidingen in Tilburg. In de avonduren 
behaalde ik mijn M.O.-opleiding Nederlands en mijn  
doctoraal Taalbeheersing. 

Naast mijn werk in het onderwijs vond ik het altijd leerzaam 
en leuk om er van alles omheen te doen zoals examens 
maken bij het CITO, redactiewerk in vakbladen en  
taalmethodes maar ook  bestuurlijk werk. Zo was ik in 
Den Bosch jaren voorzitter van het bestuur van de  
Stadsbibliotheek en van het Bevrijdingsfestival en ben ik 
op dit moment zowel regionaal als landelijk nog actief in 
een aantal besturen en raden van toezicht. In Den Bosch 
bijvoorbeeld bij Theater Festival Boulevard, het Erasmus 
Festival en bij Erfgoed Brabant. 

Komend weekend vier ik mijn 70e verjaardag en ik geniet 
enorm van deze levensfase. Ik ervaar het als een luxe 
om gezond en energiek betekenisvol vrijwilligerswerk te 
mogen doen en daarnaast nog royaal tijd te hebben voor 
familie, vrienden, reizen en andere hobbies.  

Toen ik in 2014, bij mijn afscheid als directeur van de  
lerarenopleidingen, uit handen van Ton Rombouts een 
koninklijke onderscheiding kreeg, zei hij tegen de toen-
malige burgemeester van Heusden: “Jan, bij jou slaapt 
ze en bij mij werkt ze!”. De taak die ik nu bij jullie mag 
doen, ervaar ik niet als werk maar als een eervolle 
opdracht om de stad, die me al zó lang zó dierbaar is, 
waar mogelijk nog gastvrijer te maken. Ik verheug me 
op de samenwerking met alle Blauwe Engelen en zo vele 
anderen die onze stad een warm hart toedragen! 

Mijn naam is Annemarie Posset (44 jaar) en ik ben de 
nieuwe secretaris. Een rol die perfect bij mij past. Ik ben 
jurist en houd ervan als zaken goed zijn geregeld. Ik ben 

geordend en houd van structuur, 
maar ben tegelijkertijd ook heel  
flexibel en initiatiefrijk. Ik heb een  
eigen juridisch adviesbureau waar 
die eigenschappen goed van pas 
komen, net als voor mijn functie als 
secretaris van het bestuur. Als jurist 
werk ik voor verschillende opdracht-
gevers, waaronder Snijders Advocaten 
in Den Bosch. 

Verder ben ik getrouwd met Ralph en samen hebben we 
twee kinderen, een meisje (Lente) en een jongetje (Rif). 
We wonen op een heerlijke plek in Den Bosch, namelijk 
aan de Oosterplas. 

In mijn vrije tijd sport ik graag. Wandelen, tennis en  
fitness doe ik het liefst. Ook bezoeken we graag musea of 
trekken we de natuur in. Ook sporten de kinderen veel, 
dus daarmee zijn de weekenden behoorlijk goed gevuld. 
Ik geniet met volle teugen als ik zie dat zij lol hebben 
op het sportveld of de tennisbaan. En tot slot ben ik ook 
secretaris van het bestuur van het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur.   

Ik ben opgegroeid in Oisterwijk, maar woon inmiddels 
al ruim 20 jaar in Den Bosch. Ik houd heel erg van Den 
Bosch. Ik vind de stad mooi, de ligging is perfect en ook 
de grootte van de stad vind ik precies goed. Niet te groot 
en niet te klein. Er gebeurt genoeg, maar ook weer niet 
teveel. Alle voorzieningen, zoals sport, kunst en cultuur, 
zijn binnen handbereik en dat vind ik heel prettig! 

Ik voel me ook echt betrokken bij onze stad en zet me er 
graag voor in. Ik heb bijvoorbeeld 4 jaar in de gemeen-
teraad gezeten. De Blauwe Engelen zijn voor mij een 
vertrouwd gezicht en onlosmakelijk verbonden met Den 
Bosch. Mijn bestuursfunctie bij de Blauwe Engelen zie 
ik dan ook als “mijn steentje bijdragen” aan onze mooie 
stad en de Blauwe Engelen in het bijzonder.



Fotocollage Anita van Crey



Waar doen we de komende maanden aan mee, maar hoe 
zit dat nou precies?

         3 - 16 juni                        7 - 10 juni                     10 juni                          20 - 30 juni            19 - 20 oktober
      Zuiderpark en Parade                 Centrum         Centrum Nuland       Autotron     Theater a/d Parade

Van bovenstaande evenementen zijn wij nu op de hoogte wat er van ons verwacht wordt. Maar er komen zeker meer 
aanvragen binnen. Denk bijvoorbeeld aan Theaterfestival Boulevard van 1 - 11 augustus, het Jeroen Bosch  
Dweilfestival op 1 september, Bourgondisch ‘s-Hertogenbsoch van 12 - 15 september, Barbershop Festival op 28 sep-
tember, d’n Elfde van d’n Elfde op 11 november, de Intocht van Sint Nicolaas, natuurlijk de Margriet Winterfair en het 
Bosch’ Winterparadijs medio december.

Om te beginnen zijn wij heel erg blij en ook best 
trots dat wij gevraagd worden bij bijna alle  
evenementen die in ‘s-Hertogenbosch georgani-
seerd worden. Dat doen we graag, daar zijn we 
goed in én het wordt door de organisatoren ook 
erg gewaardeerd. 

Wij kennen twee soorten evenementen: 
1. Evenementen waar wij de regie hebben. Dit zijn 
 evenementen waarbij wij door de organisatie niet   
 alleen om vrijwillgers gevraagd worden, maar ook   
 gevraagd worden om mee te denken over hóe de 
  vrijwiliigers worden ingezet. Denk daarbij aan de  
 Margriet Winterfair, het Kerst Muziek Gala of TuinIdee. 
  Men laat weten wat er van ons verwacht wordt maar
  hoeveel mensen daar voor nodig zijn en hoe die 
  ingezet worden laat men aan ons over. Daar zijn wij   
 dan ook verantwoordelijk voor en daar zul je dus altijd  
 één of twee coördinatoren van ons aantreffen.
2. Evenementen waar wij de regie níet hebben. Dit zijn
  evenementen die vaak al jarenlang georganiseerd   
 worden en waarvan de organisatie bij wijze van 

 spreken “het wiel al heeft uitgevonden”. Soms 
  worden door deze organisatoren vrijwilligers gevraagd  
 voor specifieke functies (met de hoop op enige  
 flexibiliteit als het toch iets anders wordt), soms delen  
 zij zelf de functies in. Wij, van Team Evenementen,   
 hebben hier niet heel erg veel invloed op. 
 Voorbeelden: 
 de Vestingloop en het WK Handboogschieten. 
 Natuurlijk hebben wij contact met deze organisatoren   
 en zullen vragen van Blauwe Engelen doorspelen, maar  
 een oplossing “afdwingen” zit er niet in.
En dan zijn er nog de aparte gevallen. Er zijn evenementen 
in de stad waarvan de organisatie in het bezit is van de 
mailadressen van vele vrijwilligers. Daar zitten heel veel 
mailadressen van Blauwe Engelen bij die blijkbaar al voor 
de oprichting van onze stichting bij hun bekend  
waren of die ze gekregen hebben dmv een vragenlijstje. 
Dat je rechtstreeks reageert op hun oproepen is  
natuurlijk prima maar je deelname is bij ons in principe 
niet bekend en wordt ook niet opgenomen in TopRooster.
Bij evenementen waar we kleding van de organisatie 
krijgen, doen we een Blauwe Engel button op. 

Mevrouw, mijnheer, Blauwe Engel...
of toch Jan, Els of Carla?
Het bezoek aan onze stad wordt nog persoonlijker  
als mensen zien met wie ze in gesprek zijn. Daarom  
ontvangen jullie tijdens de uitgifte van de nieuwe  
kleding ook een naambadge met daarop jullie voor-  
en achternaam. Mocht je hier bezwaar tegen hebben  
dan kun je een berichtje sturen met de gewenste  
vermelding naar stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl

Wil je ons bellen? Dit zijn de nieuwe nummers:
Coördinator stad : 06 27 16 67 32           Bus 1   : 06 27 16 79 93
Planning P&O  :  06 27 12 58 71                        Bus 2   : 06 27 16 79 01
Evenementen :  06 15 22 90 24



Een eerste impressie van Christel Smits van de 
wereldkampioenschappen handboogschieten

Vers van de pers!
Uit het Brabants Dagblad van 7 juni


