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Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen
Blauwe Engelen halen de landelijke pers!
Onderstaand bericht in De Telegraaf willen we u
niet onthouden.
De meest gelezen krant stuurde een journaliste naar onze
mooie stad om te checken of alles wat er over deze bourgonische en gastvrije stad gezegd en geschreven wordt

écht waar is. En zonder daartoe te zijn aangezet kwam ze
ons al tegen op het Stationsplein, liet zich informeren en
schreef een leuk stukje (zie rode cirkel) over de Hop-on
Hop-off busjes.
Super toch?

Leer alle koffiepunten beter kennen
én maak kans op een leuke prijs!
Tot nu toe konden we koffiedrinken en een sanitaire stop maken bij de bekende adressen VVV,
CoffeeLab en Mövenpick. Door de uitbreiding van
de locaties, begin april, is het aantal koffiepunten
uitgebreid tot 13!
Sinds kort hangen er nieuwe bordjes “Blauwe Engelen
zijn hier welkom” bij de ondernemers in de stad waar we
tijdens onze dienst welkom zijn voor kofiie of thee en een
sanitaire stop. Hieronder ziet u foto’s van het bordje bij
de diverse bedrijven.

Zoek de juiste foto bij de naam van het bedrijf en maak
kans op een van de leuke prijzen die door enkele koffiepunten ter beschikking zijn gesteld. Wat kunt u winnen?
Een 3-gangen diner voor twee aangeboden door Hotel
Mövenpick, twee culturele standswandelingen van 1,5 uur
aangeboden door de VVV, een half dozijn Bossche Bollen
aangeboden door bakkerij Royal, twee Speciaalbier proefplankjes twv € 25 aangeboden door Stadscafé de Basiliek
of een waardebon van € 25 aangeboden door Visch! Deze
prijzen worden verloot onder de inzenders die alles goed
hebben. Inzenden vóór 22 mei. De prijswinnaars worden
in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.
Veel succes!
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Locaties op alfabetische

4. Gusto (Kolperstraat)

9. Pixtos (Lepelstraat)

volgorde:

5. Hype Heroes
(Vughterstr.)

10. Silva Ducis (Parade)

1. Basiliek (Hinthamerstr.)
2. Bieb (Hinthamerstraat)
3. CoffeeLab (Stationsplein)

6. Mövenpick (Pettelaarpark)
7. ‘t Root (Kolperstraat)
8. Royal (Visstraat)

11. de Stip (Lepelstraat)
12. Visch (Kolperstraat)
13. VVV (Markt)

Stuur je oplossing vóór 20 mei op naar redactie@gastvrij-shertogenbosch.nl Hoe? Zet achter het nummer van de locatie de letter van de foto waarvan jij denkt dat die bij de lacatie hoort. Voorbeeld: 1 = A 2 = B 3 = C enz.
Let op! Ondernemers kunnen het bordje elders opgehangen hebben. Wij zijn daar niet verantwoordelijk voor.
Bestuursleden en leden van de Commissie Communicatie en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Vele handen....
De rest van deze uitdrukking kent u allemaal.
Vier Blauwe Engelen maakten de uitdrukking meer dan
waar. Op verzoek van de VVV staken Martin, Huub vd W,
Bernard en Geert de handen uit de mouwen. Er werden
7 pallets met nieuwe plattegrondjes afgeleverd en die

moesten van de stoep van de Zuidwillemsvaart naar de
kelder onder de “zusterflat” waar de VVV haar opslag
heeft. Natuurlijk waren er ook mensen van de VVV om te
sjouwen. Wanneer deden we dat? Op ongeveer de warmste dag van april! De klus werd geklaard, tijd nog voor
een kopje koffie bij de VVV. Helaas zijn er geen foto’s
gemaakt van de gigantische hoeveelheid drukwerk die we
versjouwd hebben. Daar was iedereen te druk voor.

we er invloed op hebben, te verbeteren. Denk daarbij aan
de verkorte versie van Boschlogie die ook aan de chauffeurs is aangeboden waardoor ze zelf meer te weten komen over de historie die onze stad rijk is. En het onlangs
opgestelde memo “toeristische informatie“ dat in de witte
map van de busjes te vinden is, is zeker de moeite waard
om aandachtig te lezen aangezien hierin alle “Highlights“
die we op onze ronde tegenkomen historisch worden
beschreven.
Voor meer informatie verwijzen wij natuurlijk naar onze
collega Blauwe Engelen op straat maar ook naar de VVV
en de activiteiten van de Kring Vrienden.
Op een maand na zijn we één jaar aan het rijden
met onze busjes om de toeristen die onze stad
bezoeken een herinnering mee te geven wanneer
ze weer huiswaarts keren na een bezoek aan onze
stad. Opmerkingen als “hadden ze dat bij ons
maar“, “dat noem ik gastvrije service“ en “kunt u
er iets bij vertellen?“ zijn met enige regelmaat te
horen.
Wij als commissie transport (René Borsboom, Therie de
With, Tineke van Rijn en Martien Ernes) zetten ons dan
ook in om de kwaliteit van onze gastvrijheid, daar waar

Onze chauffeurs noteren wekelijks op de daarvoor
bestemde lijsten gegevens zoals het aantal ingestapte
passagiers en de begin- en eindkilometerstand van de rit.
Graag delen we met jullie de tot nu toe verzamelde gegevens van de twee busjes.
Aantal ingestapte passagiers:
Aantal verbruikte liters brandstof:
Totaal uitgegeven euro’s aan brandstof:
Totaal aan km’s gereden aan rondjes:
Totaal aantal km incl. onderhoud bij Juijn:

36.063
7.962 liter
9.475 euro
50.828 km
51.775 km

QUOTE VAN DE MAAND van een mevrouw bij de Bieb die ons busje niet herkende:
“Oh, zijn het nu die busjes met die ballonnen”
Waar doen we zeker aan mee de komende maanden:

Bevrijdingsfestival Brabant
Pettelaarse Schans
5 mei

Playful Arts Festival
Tramkade
15 en 16 juni

Hippe happen Festival
Groote Wielen / Rosmalen
21 - 23 september

Internationaal
Gymnastiek Festival
Maaspoort | 10-13 mei

Welkom Verder
Diverse lokaties
Diverse dagen

Gezond Den Bosch
De Plek / Maaspoort
8 oktober

Jazz in Duketown
Binnenstad
18-21 mei

Vestingloop
Start Onderwijsboulevard
Finish Parade | 27 mei

Welkom Verder
Diverse lokaties
Diverse dagen

Wdag van de Mantelzorg
Lokatie nnb
10 november

De wonderlijke tour: heel informatief en zeker de moeite waard!
In de vorige nieuwsbrief maakten
we er al melding van en gisteren, 2
mei, maakten wij, Lidy en Geert, er
na onze ‘dienst’ gebruik van. Per slot
van rekening hadden we onze blauwe kleding aan dus waarom niet.
We gingen naar het St. Jansmuseum
om de wonderlijke tour te volgen.
Allereerst werden onze namen op
een lijst genoteerd. Vervolgens werd
ons de werking van het apparaat
uitgelegd en konden we aan de tour
beginnen. Het apparaat hangt met
een ‘key-cord’ om onze nek en op
ons hoofd de koptelefoon. Na een
introductie van bisschop de Korte
volgde een rondgang door de hele
St. Jan, binnen en buiten. Bij ruim
20 bijzondere punten hield je stil om het
uitgelegde te vinden én te bewonderen.
Je zou er bijna een stijve nek van krijgen
want erg veel van de aanwezige kunstwerken bevinden zich (hoog) boven je.
En actueel was de rondleiding ook want
Maria stond niet in haar eigen kapel
maar vanwege de meimaand naast het

altaar Ook dat werd verklaard in de
tour. We waren zeer onder de indruk
van de, in perfect Nederlands gesproken, uitleg. Af en toe met een kleine
kwinkslag dus niet altijd serieus. Echt
een aanrader om te doen én door te
geven aan bezoekers van de stad!
Oh ja, het dragen van blauwe kelding heeft ook zijn consequenties. Op de Markt hadden wij een, redelijk Engels
sprekend, Chinees echtpaar de weg naar de St. Jan gewezen. Gewoon de Kerkstraat in en doorlopen...“Oh thank
you. You are volunteer?” “Yes” was mijn antwoord. “Nice
thank you again” en weg waren ze. Tijdens onze tour door
de St. Jan werd ik ineens door de Chinese meneer aangesproken. “Waarom veel beelden Nederlandse gelaatstrekken
hadden?” Ik kon niets anders bedenken dat ze gemaakt
waren door Nederlandse beeldhouwers. Dat werd met een
glimlach geaccepteerd. Even later een tikje op mijn schouder: “Where do I go to see the tower? Inside or outside?”
“Outside sir” “OK, thank you” en weg was hij weer.
Zo zie je maar. De hele St. Jan loopt vol met vrijwilligers
met een wit-gele band om, maar onze blauwe kleding roept
blijkbaar om vragen (en antwoorden).
Op een zonnig terras aan de fraaie vernieuwde Parade
sloten we een dag Blauwe Engel zijn af.

Vrijwilligers Academie 073 maakt ons weer attent
op nieuwe cursussen! Zij die begin april meededen
aan de diverse workshops weten als geen ander
hoe leerzaam maar ook hoe leuk de cursussen
kunnen zijn
Hiernaast staat een aantal cursussen weergegeven die op
korte termijn gehouden zullen worden op diverse lokaties.
Als u kijkt op www.vrijwilligersacademie073.nl ziet u het
volledige aanbod en ook het aantal plaatsen dat nog vrij
is. Voor sommige cursussen betekent het dat u snel moet
zijn om nog mee te kunnen doen. En vergeet niet bij
online-inschrijving te vermelden dat u Blauwe Engel bent.
Dan hoeft u nl. niet te betalen

VOL

Aan alle lezers van de nieuwsbrief
Op 25 mei treedt de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensverwerking
(AVG) in werking. Deze wet draagt ook onze Stichting Gastvrij ‘s-Hertogenbosch een
aantal strikte regels op waar het de bescherming van uw gegevens betreft. Gingen wij
er tot nu toe vanuit dat u onze nieuwsbrief wilde ontvangen, voor 28 mei moet u dat
(opnieuw) aangeven. Niet alleen alle Blauwe Engelen maar ook de overige ontvangers
van de nieuwsbrief zullen binnenkort een mail ontvangen om u expliciet te vragen of u
de nieuwsbrief in de toekomst wilt blijven ontvangen. Het spreekt voor zich dat dit
mailadressenbestand nooit aan derden ter hand gesteld zal worden.

Even voorstellen...
Christel Smits (57 jaar) heeft samen met Peter (al
35 jaar samen) twee zoons van 23 en 20 jr. Ze is,
zoals dat tegenwoordig heet, ‘in between jobs’ na
36 jaar als medisch secretaresse te hebben gewerkt. Dit is haar verhaal:
“Helaas werd ik eind 2016 geconfronteerd met een pittige
reorganisatie waardoor ik mijn baan als medisch secretaresse kwijt raakte. Maar ik ben niet bij de pakken neer
gaan zitten. Ik voelde het meer als een kans om mijn
horizon te verbreden. Hoe? O.a. door vrijwilligerswerk te
gaan doen. Om met andere/nieuwe mensen in aanraking
te komen en zo mijn netwerk uit te breiden. JB500 was
daarvoor natuurlijk een prachtige gelegenheid. Het werk ‘op
straat’ gaf mij heel veel voldoening. Ik heb het dan ook met
heel veel plezier gedaan.
Daarna werd het even stil
zodat ik me weer volop op mijn
hobby fotografie kon richten.
Zeven jaar geleden heb ik
namelijk een cursus fotografie
bij de Volksuniversiteit gevolgd.
Daaruit is een fotoclub van 8
medecursisten ontstaan die er
eens in de maand op uit gaat.
En samen met een fotomaatje
heb ik een project opgericht.
Maar daarover zometeen meer.”
Toen Christel hoorde over
de doorstart van de Blauwe
Engelen was ze meteen weer
enthousiast. Maar ze had ook
wel zin in iets anders dus meldde zij zich aan als chauffeur.
“Administratief moest er nog wel wat opgelost worden,
maar door de inzet van Henk en Joep werd alles goed
geregeld zodat ik aan de slag kon. Iedere rit weer geniet ik
van de passagiers die instappen, hun verhaal als het even
wat minder druk is, maar ook de gesprekken die onderling
gevoerd worden. Het is enorm dankbaar ‘werk’, ik doe het
dan ook graag.”

Wat vind je van Den Bosch?
Ik ben geboren in Gemert. Mijn ouders wonen er nog
steeds en ik kom er ook vaak want mijn moeder heeft
extra zorg nodig die ik haar graag geef. Maar ik voel me
inmiddels, na 27 jaar, een Bossche. We wonen nu in Empel
en verhuizen binnenkort naar Rosmalen. Ondanks dat Den
Bosch een stad is trekt het kleinschalige me erg aan. Je
komt altijd wel een bekende tegen als je aan het shoppen
bent of over de markt loopt. Er is altijd wel wat de doen in
de stad en de combinatie van oud en nieuw vind ik mooi.”
Wat heb je met de Blauwe Engelen?
“Heel veel. Ik vind alle mensen waar ik mee te maken heb
aardig, open-minded, enthousiast en er is onderling een
erg goede sfeer. Wat ik bijzonder vind is dat ik het chauffeur-zijn nóg leuker vind dan
het gastvrouw op straat zijn.
Dat had ik van te voren niet
kunnen bedenken. En als je iets
aan een Blauwe Engel vraagt,
dan wordt daar altijd positief op
gereageerd.”
Dat brengt haar terug op iets
waar ze het al eerder over had.
Samen met fotomaatje Gwen
vroeg ze Blauwe Engel Leo om
mee te werken aan hun project
‘Dutch faces on the go’. Achter
de portretfoto’s die Christel en
Gwen maken zit een verhaal
dat bij de foto (op Instagram
en Facebook) wordt geplaatst.
Mensen worden gelukkig als ze
met vreemde/onbekende mensen spreken. “Het is een enorm
leuk project waarin wij onze
creativiteit goed kwijt kunnen.” Dat het Christel niet aan
creativiteit ontbreekt blijkt uit het feit dat haar inzending
voor de internationale fotowedstrijd met als thema: “Door
de ogen van Vincent van Gogh” bij de 50 winnende inzendingen werd tentoongesteld tijdens een openluchtexpositie
in het centrum van Nuenen. Haar foto werd gekozen uit
600 inzendingen uit 75 landen! Christel maakt dan ook
vaak foto’s van en voor de Blauwe Engelen.

