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We komen weer op stoom, maar volle vaart vooruit, dat zit er voorlopig nog 
niet in. De versoepeling van de maatregelen van het RIVM boden ons de 
mogelijkheid voorzichtig weer aan de slag te gaan. Voorlopig alleen op de 
vrijdag, zaterdag en zondag. Uiteraard geheel op vrijwillige basis en zonder 
de “plicht” om minimaal twee keer per maand in te roosteren. 
De busjes bleven (en blijven voorlopig) helaas aan 
de kant. In het kader van De Bossche Zomer haalden 
we een mogelijk nieuw project “Boek een engel” van 
de plank en we werden gevraagd om te assisteren 
bij diverse publieksevenementen. Zo “draaien” we 
gelukkig weer en zijn we weer zichtbaar in de stad.

Verderop in deze nieuws-
brief een bericht van Ans 
over haar ervaringen de 
afgelopen maanden en de 
voortgang op bestuurlijk 
vlak. Bestuur en commis-
sies hebben zeker niet 
stil gezeten. Voorbeeld 
daarvan is de, al aange-
haalde, pilot “Boek een 
engel”. Hiernaast staat een 
sfeerfoto die is gebruikt 
om “Boek een engel” te 
introduceren. De eerste 
boekingen zijn gedaan en 
de reacties waren enthou-
siast. Toch willen we jullie 
medewerking vragen om 

via jullie sociale media nog meer aandacht te vragen voor 
“Boek een engel”. Hoe? Dat leggen we verderop uit.

Ook lees je nog wat meer informatie over de gang van 
zaken bij Het Zomertheater waaraan we meewerken.  
Nog niet ingeroosterd? Er zijn nog wat open plaatsen in 
Toprooster!



Bericht van onze voorzitter
Ben nu pas een jaar bij onze stichting betrokken 
en ik kan me al bijna niet meer voorstellen dat dat 
niet zo was. En hoewel ik nog lang niet elke  
Blauwe Engel met naam en toenaam ken, weet 
ik wel dat het een club is waarin ik me helemaal 
thuis voel. Zo leuk om steeds weer andere actieve 
en gezellige engelen tegen te komen of dat nou bij 
de bakfiets is, bij een evenement, in het bestuur  
of bij een bijeenkomst zoals onlangs ter  
voorbereiding op onze pilot Boek een engel.  

Ik krijg er steeds weer energie van. En het valt me op dat 
ik bijna altijd met een leuk verhaal thuis kom als ik weer 
eens een ‘dienstje’ meegedraaid heb. Zo sprak ik vorige 
week zondag op de Parade een oudere dame die kwam 
vragen wanneer de busjes weer zouden rijden en of we 
dat dan toch ook wilden publiceren in Trouw want het 
Brabants Dagblad had ze opgezegd en de Bossche  
Omroep werd slecht bezorgd. 

Over busjes gesproken: die rijden dus nog niet. Ik weet 
dat daar veel vragen over komen als we op straat staan. 
Naar aanleiding van die gesprekjes hebben we er dit  
berichtje over op onze site geplaatst.  
VOORLOPIG RIJDEN ONZE GRATIS HOP ON HOP OFF 
BUSJES NOG NIET. Het bestuur heeft dat besluit enerzijds 
genomen omdat de meeste chauffeurs qua leeftijd tot de 
risicogroep behoren maar ook omdat de richtlijnen van 
het RIVM over het vervoer van personen in kleine busjes 
nogal bewerkelijk zijn: mondkapjes dragen (en chauffeurs 
zelfs medische), extra ventilatie en schoonmaak, check of 
passagiers gezond zijn en vastleggen contactgegevens.  

We zijn ondertussen wel dichter bij de aanschaf van 
elektrische busjes. De financiële onderhandelingen zijn 
in een afrondende fase, we weten op welke punten de 
standaardmodellen aangepast kunnen worden aan onze 
specifieke wensen, er ligt een meer jaren onderhoudsplan 
en we zijn in gesprek met verschillende sponsoren. Het 
ziet ernaar uit dat we nog in 2020 tot aanschaf kunnen 
overgaan. 

Misschien vinden jullie het ook aardig om te weten dat 
we als bestuur regelmatig benaderd worden om vanuit 
het perspectief van de Blauwe Engelen onze stem te la-
ten horen. Zo hebben we onlangs samen met  
vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, horeca, onderwijs, 
culturele en maatschappelijke organisaties een manifest 
ondertekend waarin we het College van B&W  
oproepen om meer daadkracht en ambitie te tonen voor 
een leefbaar en levend ’s-Hertogenbosch. De tekst van 
dat manifest vind je hier. En even na de zomervakantie 
heeft de gemeente ons uitgenodigd om mee te praten 
over citymarketing. Zoals jullie wellicht al weten, moet  
de VVV aan het einde van dit kalenderjaar haar deuren 
sluiten en heeft  de gemeente geen financiële ruimte 
meer voor nieuwe plannen waar vóór Corona nog wel 
sprake van was. Vragen zijn dan onder meer wat de stad 
minimaal nodig heeft  wanneer het fysieke bezoekerslo-
ket bij de VVV wegvalt,  hoe digitale gastvrijheid  
geoptimaliseerd kan worden en hoe partijen zoals de 
Kring Vrienden en wij daarbij kunnen ondersteunen. 

Daarnaast heb ik vanuit mijn bestuurlijke rol allerlei  
leuke afspraken zoals met mensen van De Bossche Zo-
mer, die ons steeds beter weten te vinden maar daarover 
meer verderop in deze nieuwbrief of met Wouter Corvers, 
de ontwerper en maker van onze opvallende Blauwe 
Stoeltjes. En ook die collectie vormt inmiddels een  
prachtig visitekaartje van de Blauwe Engelen zoals je op 
bovenstaande ‘familiefoto’ ziet. Allemaal unieke  
exemplaren die qua uitstraling helemaal passen bij onze  
bijzondere engelenfamilie!

Ans Buys

De electrische VW Crafter waarmee is proefgereden.

https://gastvrij-shertogenbosch.nl/pdf/manifest.pdf


In Memoriam Walther van den Bersselaar

Op 12 mei stuurde Walther ons een berichtje dat hij  
vanwege een ernstige ziekte “in zijn reservetijd zat”.  
Hij had nog maar 3 tot 6 maanden te gaan. Hij bedankte 
ons voor de fijne tijd die hij bij de Blauwe Engelen heeft 
gehad. Amper anderhalve maand later is hij op 80-jarige 
leeftijd overleden. 

Door omstandigheden is in kleine kring afscheid van hem 
genomen. Zijn vrouw liet ons weten dat Walther thuis altijd 
vol lof sprak over alles wat hij al die jaren bij de Blauwe 
Engelen had meegemaakt. Ze bedankt ons voor de vele 
lieve woorden die de familie heeft gekregen.

Dat Walther een échte Blauwe Engel was blijkt uit het her-
inneringskaartje waarin trefwoorden de belangrijke men-
sen en gebeurtenissen zijn leven samenvatte en waarin de 
Blauwe Engelen niet ontbraken. 

We sluiten ons in dierbare herinnering aan bij zijn laatste 
woorden “Houdoe wôr!

  Zuiderpark

Het Piratenavontuur

Na de eerste twee voorstellingen bleek dat er behoefte 
was aan twee vrijwilligers om de bezoekers naar hun 
stoeltjes te verwijzen en om wandelaars in het Zuiderpark 
te vragen of ze een stukje over het gras wilden lopen om 
zo de voorstelling niet te verstoren.

Zo werden we voor de eerste keer na het uitbreken van 
corona weer actief bij een evenement(je)! 

Uit reacties van o.a. Fred en Toos bleek het een fantas-
tische voorstelling te zijn met enthousiaste kinderen, 
acteurs en prima verzorging door de Picknick Truck. 

“Het was een erg leuk bij de piratenvoorstelling. Erg  
gezellig en leuke mensen en ze waren erg tevreden.”

     Stoer       Spannend    Uitgeput



Binnenstad

Missie geslaagd!

Vanochtend hebben wij (Marga, Fred, Hanneke en Gerda) 
onze eerste gesprekken gevoerd ‘Boek een engel’ bij het 
CoffeeLab. Er waren twee tafeltjes gereserveerd door 
Lidy en wij werden netjes ontvangen. 

Wij zaten met twee engelen tegenover een gast. Eerst 
even aftasten en een beetje wennen maar al snel werd 
aan beide tafels druk gecommuniceerd. Volgens mij heb-

ben de gesprekken ruim een uur geduurd en kwamen de 
vragen vanzelf over en weer. 
Na het afronden is de betaalapp 
gebruikt voor de vrijwillige bijdra-
ge. Bij het tafeltje van Marga en 
mij heeft onze gast hierbij een  
beetje geholpen. Zo zie je hoe mooi 
het in een gesprek kan verlopen en 
dat je kunt leren van elkaar. Vol-
gens ons alle vier waren de gasten 
tevreden, gezien de reacties die we mochten ontvangen. 
Nu maar hopen dat er nog veel boekingen volgen. Het is 
een pilot en heel leuk om te doen. Dus collega’s op naar 
de volgende afspraken en alvast succes. 

groetjes Marga, Hanneke, Fred en Gerda.

Missie geslaagd.....

maar het kan nóg beter!

Daarom vragen we jullie hulp om nog meer aanmeldin-
gen voor “Boek een engel” te krijgen. Kopieer het blauw 
gekleurde tekstgedeelte en plak het in je Facebook, 
Instagram, Twitter en/of LinkedIn account.

Zin in een gezellig dagje uit naar ‘s-Hertogenbosch? 
Je komt alles te weten over onze stad door een “Engel te 
boeken”. Hij of zij beantwoordt al je vragen en geeft je 
bruikbare tips. Boeken kan via de link:  
https://debosschezomer.nl/concept/boek-een-engel/  
 
De link stuurt jouw vrienden/volgers naar onderstaande 
pagina op de site van De Bossche Zomer.

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



Pettelaarse Schans

Een uitdaging!

Eerder deze week stuurde Team Evenementen een 
oproep naar alle Blauwe Engelen om te assisteren bij de 
optredens in het Zomertheater op de Pettelaarse Schans.
We waren blij verrast over de aanmeldingen. Niet dat al-
les al volgeboekt is, maar zeker de eerste twee weekends 
gaan goed. Wat ook goed gaat is de verkoop van tickets 
en dat heeft tot gevolg dat er extra voorstellingen in de 
verkoop gaan! Bepaalde artiesten geven een tweede of 
zelfs derde concert maar er zijn ook nieuwe acts.

Een deel van die nieuwe voorstellingen wordt ‘s-middags 
gehouden. Tijden zijn op dit moment nog niet helemaal 

duidelijk maar die zullen we middels een mail vanuit 
TopRooster zsm bekend maken.

Stagiar(e)s
Ook al is het aantal van 10 vrijwilligers per voorstelling 
te overzien, we verwachten toch dat we hier en daar 
mensen tekort komen. Daarom vragen we jullie, net 
als bij Aïda en de Margriet Winter Fair, om in je familie/
vrienden- en kennissenkring te kijken of er iemand weer 
“stage” wil lopen. Voor blauwe kleding wordt gezorgd.
Uiteraard zullen wij pogen jullie dan samen in één shift te 
plannen. Voor shifts die nu al vol geroosterd zijn gaat de 
stagiaire regeling natuurlijk niet op.

Chauffeurs
We kunnen ons voorstellen dat er chauffeurs van de bus-
jes zijn die ook wel weer eens aan de slag willen. Als je in 
het verleden niet hebt aangegeven dat je ook evenemen-
ten wilt draaien dan kun je dat nu laten wijzigen. Stuur 
een mailtje naar planning@gastvrij-shertogenbosch.nl met 
de mededeling dat je ook bij evenementen wil werken en 
planning regelt snel dat je jezelf kunt inroosteren.

Buiten de voorstellingen die nu in TopRooster staan  
worden verwacht: 
6 augustus avond:  Abba Fever
9 augustus middag:  Mother Mercury
9 augustus avond:  Danny Vera
16 augustus middag:  Tino Martin
22 augustus middag:  Davina Michelle
23 augustus middag:  Snelle
27 augustus middag:  Rolf Sanchez
27 augustus avond:  Rolf Sanchez
30 augustus middag:  Formule 1 

Voor alle duideljkheid: 
Alle concerten zijn in de buitenlucht maar wel overdekt. 
Alle bezoekers zitten volgens RIVM-normen met 2 of 4 
personen aan een tafeltje.
Als je dienst hebt kun je uiteraard de show zelf bijwonen.
Voor koffie/thee/fris wordt gezorgd.
Wij gebruiken tijdens onze dienst géén alcohol. 
Roken alleen in daarvoor bestemde ruimte(s).

Kijk op TopRooster waar nog plaatsen open staan.

Gezocht Wordpress fan

Wie heeft er ervaring met het content  
management systeem Wordpress en wil voor 

ons de website gaan bijhouden. Om te beginnen moet de 
website weer eens helemaal opgefrist worden. Teksten 
actualiseren en oud beeldmateriaal vervangen door  
nieuwe foto’s. Een en ander gebeurt onder de  
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de commissie 

ICT. Met hem kun je contact opnemen over de invulling 
van deze functie. Stuur een mailtje met een omschrijving 
van je ervaring met CMS en Wordpress in het bijzonder 
en wellicht ben jij dan binnenkort degene die onze  
website weer helemaal top maakt.

Je reactie kun je mailen naar Ton Rutten: 
ict@gastvrij-shertogenbosch.nl


