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Pfff, dat was me het maandje wel. Het ene grote evenement was nog niet 
voorbij of het volgende kondigde zich al weer aan! En daar tussenin werd 
ook nog eens de, goed bezochte, informatieavond gehouden. 
De komende weken is het even wat rustiger  
alhoewel we tijdens Theaterfestival Boulevard 
vast weer veel Blauwe Engelen aan het werk  
zullen zien omdat ze in het mailbestand van de 
organisatie zitten. Eind augustus staat de  
“prikkelarme middag” van de Bossche kermis weer 
op ons programma gevolgd door vele evenementen 
in september. De oproepen daarvoor kun je in de 
loop van augustus tegemoet zien.

Verderop in deze nieuwbrief kunnen jullie prachtige  
fotocollages zien van de evenementen waar we aan  
meegewerkt hebben. Wat we jullie ook niet willen ont-
houden zijn een paar indrukwekkende groepsfoto’s die 
van de vele vrijwilligers gemaakt zijn. Dat zijn niet alleen 
maar Blauwe Engelen maar er staan er toch héél veel op.

De crew van Jazz in Duketown. Zoek de Blauwe Engelen in het oranje ;-) Hét Hospitality-team van Aïda in concert: De Blauwe Engelen en de 
ladies van Knap Werk.

Na afloop van het WK Archery met burgemeester Mikkers op de foto!



Jazz in Duketown 2019 door Jan-Peter Kunst
Ook dit jaar weer werd een aantal Blauwe 
Engelen gevraagd om vrijwilliger te zijn bij Jazz in 
Duketown. Jeanine en ik hebben dat met plezier 
gedaan. 

Omdat tegelijk met Jazz in Duketown ook het WK 
Handboogschieten was gesitueerd op de Parade, was 
de crewruimte in de Raadskelder. Wij werden dit jaar 
gevraagd te collecteren voor “Piek voor de Muziek” i.p.v. 
de verkoop van merchandising zoals vorig jaar. Met een 
collectebus gingen we de stad in. Al snel maakten we 
contact met de jazz-liefhebbers en de bus was dan ook 
na een uur of anderhalf zo zwaar dat deze geleegd moest 
worden in de Raadskelder. De opbrengst viel allesbehalve 
tegen! Buiten munten zaten er ook meerdere briefjes van 
5, 10 en zelfs 20 euro bij. 

De reacties waren over het algemeen zeer positief. En 
er was dit jaar een nieuwtje; er kon ook met ‘Tikkie’ 
gedoneerd worden. Het ‘smoesje’ ik heb geen klein geld 
meer ging dus niet op.

Op de parade stond een grote tribune voor 
het boogschieten en die werd ‘s avonds en op 

maandagmiddag gebruikt voor Jazz in Duketown. Voor 
ons als collectanten was dat ideaal. Lopend op de tribune 
was de collectebus snel vol en konden we genieten van 
de optredens. We hebben bijzonder genoten van o.a. 
Hillario Duran. 

De organisatie was zoals alle jaren weer fantastisch, 
goede informatie, lekker eten en drinken en als klap op 
de vuurpijl een boottocht op de ‘Oude Dirk’ met drankjes 
en hapjes als bedankje voor de vrijwilligers.

Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij!

Stel je zet je met hart en ziel in voor een leuke 
stichting en stel dat alle vrijwilligers nieuwe 
kleding krijgen. Hoe ga je dat dan regelen?

De Blauwe Engelen hebben geen eigen ruimte. Briefings 
worden gegeven bij de VVV en in het verleden konden 
we een oud schoollokaal gebruiken als opslag. Maar die 
ruimte moest onlangs weer leeg opgeleverd worden.

De tijd begon te 
dringen. Er werd wel 
naar ruimte gezocht 
maar die werd niet 
gevonden. En de 
kleding was klaar! 
“Nou”, zei Hilda 
Terlouw, dan laat die 
kleding maar bij mij 
thuis afleveren dan 
zet ik die dozen wel 
even in de garage”. 
Ze realiseerde zich 
blijkbaar niet echt 
in hoeveel (grote) 
dozen kleding voor 
ruim 150 personen 

wordt afgeleverd. Dat ging niet passen. “Weet je wat? We 
zetten het gewoon allemaal in de woonkamer. Kunnen 
we het daar gaan sorteren”. Een enorme klus voor de 
commissie P&O om voor alle vrijwilliges een set van drie 
kledingstukken op naam en maat samen te stellen. 

De afgelopen dagen werd in twee sessies de kleding 
uitgereikt aan de Blauwe Engelen. En nagenoeg foutloos. 
Ja, natuurlijk is er wel een een tasje met kleren in een 

verkeerde doos 
terecht gekomen en 
natuurlijk zijn er nog 
een paar Engelen 
die moeten wachten 
tot dat is uitgezocht, 
maar we mogen 
met z’n allen Hilda 
en haar gezin wel 
heel erg hartelijk 
danken voor het 
ter beschikking 
stellen van haar 
woonkamer (én de 
garage van haar 
moeder).

Wat doe je als je geen eigen ‘honk’ hebt...



Foto’s: Martin Schrover (stagiair)

Blauwe Engelen tijdens Aïda in Concert: 
van een lege tribune tot een volle bak!



“Even voorstellen...” 

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor! Mijn naam is Roy 
van den Broek. Ik ben opgegroeid in Brummen, 
een dorpje op de grens van de Veluwe en de Achter-
hoek. Officieel mag ik mijzelf ook een Brabander noe-
men want ik ben 43 jaar geleden geboren in Nispen/
Roosendaal. En zéker, als ze vragen waar ik vandaan 
kom, roep ik met regelmaat tegen anderen dat ik een 
Brabander ben. Ik ben daar trots op. Hoewel ik nu al-
weer 10 jaar in Amsterdam woon, zegt mijn gevoel mij 
dat ik ooit nog een keer terug ga. Ik hoop 
ooit de vrouw van mijn dromen te vinden 
en me te settelen in Brabant.  

Al sinds mijn studie wist ik niet exact wat 
ik graag zou willen worden. En dat weet 
ik nu nog steeds niet, haha. Wel weet ik 
van mijzelf dat ik het fijn vind om in een 
gastvrije en dienstbare omgeving te mogen 
werken. In 2009 heb ik de eer gehad om 
in dienst te treden bij het DeLaMar Theater 
in Amsterdam. Dit prachtige theater is ei-
gendom van Joop en Janine van den Ende. 
Het was een erg leerzame tijd waar ik nu 
nog veel profijt van heb als ZZP’er. Ik probeer namelijk 
andere bedrijven/organisaties te helpen met al mijn 
kennis en ervaring op het gebied van Hospitality. 

Wat heb je met ‘s-Hertogenbosch in het  
algemeen?  
Den Bosch staat bij mij bekend als een dynamische 
stad waar veel te beleven valt. Een stad die een breed 

publiek bedient, zowel op cultureel gebied als op het 
gebied van entertainment en fun. Zelf ken ik Oeteldonk 
goed vanwege het jaarlijkse carnaval :-).

En wat heb je met de Blauwe Engelen in het  
bijzonder? 
De Blauwe Engelen hebben een speciaal plekje in mijn 
hart veroverd. Ik ben fan geworden, van iedereen die 
ik tijdens de twee weken Aïda in Concert ontmoet heb. 
Ik zal toelichten waarom. 

Ik ben als vrijwilliger bij veel Olympische 
Spelen aanwezig geweest om te werken. 
Tijdens de Olympische Spelen in London 
voelde je iets speciaals als je als bezoeker 
over het Olympic Parc of door de straten 
van London liep. Je zag overal vrijwilligers, 
voornamelijk 50+ers, die uit heel Great 
Britain waren gekomen om als ambassa-
deur van hun land op te treden tijdens de 
Olympische Spelen. En dat voelde zo goed! 
Toen ik dus hoorde over de Blauwe Enge-
len uit ’s-Hertogenbosch, dat zij ontstaan 
zijn vanuit deze gedachte en ons gingen 

helpen om onze gasten gastvrij te verwelkomen bij 
Aida in Concert, werd ik helemaal enthousiast. Nu zijn 
de 8 shows voorbij en kan ik oprecht zeggen uit eigen 
ervaring: “de Blauwe Engelen zijn mensen met passie 
voor gastvrijheid en een enorme aanwinst voor de 
stad/ regio!” 

De imposante tribune met podium van Aïda in Concert



De atleten hadden zoiets nog nooit meegemaakt. 
Toen ze op de Zuiderparkweg uit de bus stapten 
en de oefenbanen zagen liggen dachten ze dat 
dát de wedstrijdbanen waren. Even verderop bij 
The Dukes kwamen ze pas echt onder de indruk 
van deze unieke “venue”. En van het stadion op 
de Parade stonden ze helemaal versteld.

Meestal werken zij, met uitzondering van de Olympische 
Spelen, hun toernooien af op accomodaties ver buiten 
de stad. In Mexico zelfs op een militaire basis. Ook het 
promo-dorp en de accomodatie voor atleten en vrijwil-
ligers was prima verzorgd. Van menig Bosschenaar had 
het “restaurant” met terras boven de vijver van de par-
keergarage wel mogen blijven staan.

Het wedstrijdgedeelte was in handen van TOC,  
een specialist in het organiseren van grote sportevemen- 
ten. De vrijwilligers, waaronder velen van ons, waren  
gerecruteerd door EventMakers dat zich bezighield met 
de plaatsing en planning. Voor het veldwerk werden 
vooral vrijwilligers met kennis van handboogschieten in-
gezet. De Blauwe Engelen en andere vrijwilligers waren 
voornamelijk gastvrouw en gastheer of bijv. chauffeur. 

Ging het nou allemaal goed? Nee, maar dit was weer 
zo’n evenement waarin wij als stichting (te) weinig  
inbreng hadden. Velen van ons waren in een andere 
functie ingedeeld dan opgegeven en velen werden 
geacht op vreemde uren en te lang bij hotels op grote 
afstand van de stad te staan. Ook het flyeren op vijf 
punten op dagen/momenten waarvan wij weten dat er 
geen of nauwelijks toeristen naar de stad komen werkte 
niet echt motiverend. Moest je een groep begeleiden 
dan kwam het voor dat er doodleuk gemeld werd dat 
die had afgezegd terwijl jij al op de venue was. Daar 
werd je ook niet blij van.

Maar het positieve is dat we van heel dichtbij een  
bijzondere sport hebben leren kennen. Met erg gemo-
tiveerde atleten die het in ‘s-Hertogenbosch prima naar 
hun zin hadden. We hebben, zeker bij de para-atleten, 
heel bijzondere prestaties gezien. Boogschieten zonder 
armen.... Ja het kan en wij waren erbij. En dan die  
finales op de Parade. Wat een unieke lokatie en wat 
een topsport hebben we mogen zien. Met twee foto’s 
van zowel een para- als een valide atleet willen we dat 
illustreren.

Het WK Handboogschieten, een indrukwekkend evenement!



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 
Transport:    transport@gastvrij-shertogenbosch.n
Redactie/Communicatie:  redactie@gastvrij-shertogenbosch.nl               
Evenementen :    evenementen@gastvrij-shertogenbosch.nl
P&O/Planning:    planning@gastvrij-shertogenbosch.nl
Innovatie & organisatie: io@gastvrij-shertogenbosch.nl

Binnenkort kunnen jullie oproepen verwachten voor de     
volgende evenementen 
Datum  Evenement     aantal Blauwe Engelen

24 augustus:  Prikkelarme middag Bossche Kermis  10-15

1 september:  Jeroen Bosch Dweilfestival    zo veel mogelijk ;-)

14 september:  Open Monumentendag    15 - 20

15 september:  Swim to fight Cancer    nnb 

28 september:  Barbershop festival     15 - 20

Voor een aantal van bovenstaande evenementen zijn jullie wellicht al rechtstreeks benaderd. 
Wij willen dat graag weten en zullen daarom in het aanmeldformulier een vakje toevoegen 
waarin je dat kunt aangeven. Als je je inroostert in TopRooster gaan we er vanuit dat je niet 
rechtstreeks bent aangemeld.


