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Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen
De vorige nieuwsbrief begon optimistisch. Voorzichtig gingen we weer aan
de slag. De bakfietsen werden voorzien pilonnen en rood/wit lint om de
1.5 meter regel te waarborgen. Veel toeristen waren er nog niet maar wat
waren we blij dat we weer wat konden doen. Toen we door de Bossche
Zomer werden benaderd om te assisteren bij de Piratenshow en het
Zomertheater sprongen we bijna een gat in de lucht!
Helaas stonden de busjes nog steeds geparkeerd bij
Mövenpick. Na goed overleg werden ze zelfs
teruggebracht naar Juijn omdat de vooruitzichten
dat ze weer zouden gaan rijden op korte termijn
slecht waren.

haar bestuursfunctie. Zodra dat weer kan zal haar
commissie samen met het bestuur op gepaste wijze
afscheid van haar nemen.
Verder komen onze voorzitter én onze penningmeester
nog uitgebreid aan het woord.

Met z’n allen maakten we een
Gelukkig konden wij elkaar toch
groot succes van het Zomernog een keer treffen voordat de
theater op de Pettelaarse Schans.
coronaregels weer werden
Waar we aanvankelijk waren
aangescherpt. Mede dankzij de
gevraagd voor de placering van
initiatiefnemers van het Zomer750 gasten bij 19 shows werden
theater konden wij op vrijdagmidhet er uiteindelijk 26! De inroosdag 28 augustus in de arena van
tering liep aanvankelijk nog wat
het Zomertheater een borrel mét
stroef maar door de inzet van
pubquizz, borrelbox, DJ en een live
stagiair(e)s kregen we alle posities
optreden houden.
toch steeds gevuld. Dat het leuk
Lekker in de zon met inachtneming van de 1,5 m regel
“werk” was bleek wel uit het feit
Helaas moeten we jullie berichten dat ook de maand
dat vele Engelen die zich meerdere malen inroosterden.
november “op slot” gaat in TopRooster. Over december
zijn we nog in het ongewisse maar wellicht dat wij een
Verderop in deze uitgave van de nieuwsbrief stelt Caroline
Wijsman zich voor. Zij volgt namelijk, als commissaris P&O, helpende hand kunnen bieden bij de kerststal in de St.
Angela Pileri op in het algemeen bestuur. Angela kon haar
Jan. Zie daarvoor ook het “Bericht van onze voorziiter” op de
drukke werkzaamheden helaas niet meer combineren met
volgende pagina.

Bericht van onze voorzitter

bij het ontvangen van bezoekers van de kerststal en gezien
onze positieve ervaringen met de workshop gastvrijheid zijn
we betrokken bij het opzetten van een aangepaste versie
voor de vrijwilligers van de Sint Jan.

Onze laatste nieuwsbrief opende met de optimistische zin dat we langzamerhand weer op stoom
kwamen, dat de busjes nog even niet reden maar
dat we in de weekenden lekker op onze post terugkeerden om te doen waartoe wij als Blauwe Engelen op aarde zijn: bezoekers van onze mooie stad
hartelijk ontvangen en tips geven om hun dagje
Den Bosch nog interessanter en leuker te maken.

Natuurlijk spraken we met de wethouder ook over onze
locatie omdat op 1 januari een einde komt aan de
gemeentelijke subsidiëring van het VVV. We zijn vanaf het
begin nauw betrokken bij deze discussie en het ziet
ernaar uit dat er in het gebouw van de Moriaan een
onafhankelijk informatieloket komt en dat wij daarin ons
plekje kunnen behouden.

Hoe anders is het nu, want gezien de aanscherping van
de Coronamaatregelen kan onze blauwe outfit zeker in de
maand november nog in de kast blijven hangen. Jammer,
heel jammer maar gezondheid voor alles én achter de
schermen maken we plannen voor betere tijden.

In de vorige nieuwsbrief deelden we ook de eerste
ervaringen met ‘Boek een Engel’. Het programma van de
Bossche Winter neemt deze activiteit weer mee én we
hebben er nog een variant op bedacht: ‘Boek een Engel
bij het ontbijt’. Het idee is dat toeristen bij het vastleggen
van hun overnachting meteen de keus krijgen voorgelegd
om er een engel bij te boeken die hen wegwijs maakt in
de stad en suggesties geeft om hun verblijf nog meer aan
te laten sluiten bij hun belangstelling. We zijn in overleg
met het hotelwezen over de eerste pilots.

Zo hadden Annemarie, Juliëtte en ik ons jaarlijkse
overleg met de wethouder en vroeg hij ons mee te
denken over nieuwe wandelroutes vanuit de noordzijde
van het centrum (rondom Kruithuis) en de Spoorzone
(rondom Verkadefabriek en Brabanthallen). Wellicht
kunnen we als Blauwe Engelen dan ook een rol krijgen
om toeristen die via het water onze stad bereiken
hartelijk te ontvangen.

Kortom: als bestuur houden we goede moed maar wat
zullen we blij zijn als we jullie weer kunnen ontmoeten en
ons samen in kunnen zetten
voor onze gastvrije stad. Voor
nu: pas goed op jezelf en op
elkaar en hopelijk kunnen we
dan over een paar maanden
met ons allen een toost uitbrengen op een gezond en
voorspoedig 2021!

Voor de korte termijn hebben
we met de organisatoren van
de Bossche Winter gesproken
over onze rol want de
Bossche Zomer smaakt naar
meer! Ook zijn we door de
plebaan van de Sint Jan
benaderd om de gastheren
en gastvrouwen van de
kathedraal te ondersteunen

Ans

Nieuw in ons assortiment
Om nog eens goed duidelijk te maken wat wij doen
hebben we een ansichtkaart laten drukken om mee
te geven aan bezoekers van de stad. Daarop is te
zien waar we zoal mee bezig zijn. Stadsinformatie,
de hop-on hop-off busjes, evenementen
ondersteuning en Boek een Engel.
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Even voorstellen.....
“Een Oeteldonkse sjaal is bij voorkeur zelf gebreid, in
de plaatsnaam Rosmalen ligt de klemtoon op òs en een
Bossche bol heet een Sjekladebol”. Dat soort dingen
leer je al snel als je vanuit de Randstad naar Den Bosch
verhuist. Dat deden wij met ons gezin vanwege het
werk van mijn man Jaco, in 1993. Ik weet nog goed dat
we door Bossche vrienden werden meegenomen met
carnaval, de stad in. Onze jongste dochter in een draagzak op mijn buik, wij met splinternieuwe blauwe kielen.
We vonden het geweldig om kennis te maken met het
protocol en met de bijzondere sfeer van het (echte)
Bossche carnaval.
Mijn naam is Caroline Wijsman, ik ben 61 jaar. Onze
kinderen Lindy, Max en Sylvia zijn inmiddels ruim volwassen. We hebben nooit spijt gehad van onze verhuizing,
Den Bosch is een gezellige en mooie stad.

Ik heb ruim 40 jaar met veel plezier in het onderwijs gewerkt. Eerst als leraar basisonderwijs in Den Haag en na
mijn studie Pedagogiek als docent in Eindhoven en Den
Bosch bij Fontys Hogescholen. De laatste jaren was ik
leidinggevende van de Lerarenopleiding basisonderwijs,
de Pabo, hier in de stad. Inmiddels werk ik niet meer in
het onderwijs, op wat tijdelijke activiteiten na.
Ik kende de ‘Blauwe Engelen’ wel van het Jeroen Bosch
jaar, maar mijn èchte kennismaking was op 19 december
2018. Die dag werden in de Brabanthallen televisie opnamen gemaakt voor het Kerst Muziekgala van AVROTROS,
waarbij ik betrokken was vanuit de Pabo. Koningin Maxima was daar vanuit haar rol als ambassadeur van Méér
muziek in de klas bij aanwezig. Er waren flink wat Blauwe
Engelen actief die middag om de 4000 uitgenodigde kinderen vanaf het Bossche station en vanaf de bussen naar
hun plaatsen te begeleiden. Tijdens de afsluitende borrel
raakte ik met hen aan de praat. Zij vertelden enthousiast
over hun werk als vrijwilliger voor de Stichting Gastvrij
‘s-Hertogenbosch.
Eind oktober 2019 heb ik mij zelf aangemeld als blauwe
engel. Ik roosterde mij in voor diensten ‘op straat’ en
hielp bij de Margriet winterfair, Sint on ice en de beurs
Tuinidee. Afwisselende activiteiten en wat fijn om met
zoveel collega’s kennis te maken in korte tijd!
Ik vond het erg leuk dat ik werd benaderd om een rol op
me te gaan nemen als coördinator bij de Blauwe Engelen
en nu ook als lid van het bestuur. De werkzaamheden
die de commissie P&O (met daarbij planning) uitvoert
passen bij mij, ik wil graag meedenken over de toekomst
van de blauwe engelen. Erg jammer dat we op dit moment geen activiteiten kunnen uitvoeren, maar tijdens
mijn eerste bestuursvergadering merkte ik al dat er veel
enthousiasme is om op de achtergrond actief te blijven,
zodat we straks weer met een hoop slagkracht verder
kunnen gaan. Ik heb daar erg veel zin in en hoop iedereen met wie ik nog geen kennis heb gemaakt snel tegen
te komen bij onze activiteiten.
Caroline

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

Hoe gaat het met de busjes?
Inmiddels een vast onderwerp in deze nieuwsbrief
is een update rondom de elektrische bussen. Kort
samengevat: We zijn er nu echt bijna…. maar nog
niet helemaal!
Het is een grote beslissing (met dito financiële impact)
waar we als Stichting voor staan en daarom nemen we
de tijd om een weloverwogen en zorgvuldige keuze te
maken.
Op veel verschillende manieren hebben we gewerkt aan
onze lang gekoesterde wens om op termijn over te gaan
op prachtige duurzame elektrische bussen: We zijn vele
jaren spaarzaam geweest in onze uitgaven, om zodoende een spaarpot op te bouwen. Daarnaast zijn we – met
onze voorzitster Ans voorop - de afgelopen maanden
volop de boer op gegaan om geld op te halen bij vele
mensen die de Blauwe Engelen (en ons doel omtrent de
bussen) een warm hart toe dragen. En niet zonder
succes, want hiermee kunnen we bijna één bus financieren! Tenslotte, zijn we ook creatief geweest door een
samenwerking aan te gaan met het Zomertheater tijdens
Simon Kumeling, niet alleen actief als Blauwe Engel!
Niet zolang geleden stond er een artikel in de krant over
een tennisspeler met PDD-NOS. Het ging over de, vanwege
COVID19, uitgestelde Special Olympics. Aan het eind van
het artikel viel één naam op! In het G-tennisteam zit ook
een Blauwe Engel. Daar wilde de redactie wel meer over
weten en Simon reageerde enthousiast op de vraag of hij
wat meer over zichzelf én natuurlijk zijn tennisteam wilde
vertellen.
Dit is zijn verhaal:
Hallo, ik ben 24 jaar oud en ik ben woonachtig in
’s-Hertogenbosch. Ik heb een beperking in de vorm van
autisme (PDD-NOS). Mensen zeggen vaak over mensen
met autisme dat die moeite hebben met contact leggen,
ik heb hier zelf weinig moeite mee. Ik ben wel gebaat
bij structuur. Structuur is voor mij erg belangrijk. Zonder
structuur raak ik overprikkeld. Dit uit zich in tics.
In het dagelijkse leven ga ik 1 dag naar school in Tilburg
bij Prins Heerlijk en loop ik 3 dagen stage bij een serviceflat
waar ouderen wonen in Tilburg. Hier sta ik in het restaurant
en in de keuken. Tevens doe ik een niveau 2 opleiding tot
Medewerker Fastservice. Met deze opleiding zou ik uiteindelijk in de Efteling kunnen werken bijvoorbeeld maar ik wil
uiteindelijk ergens in Den Bosch aan de slag.
Tennis
Naast mijn studie en werk zit ik op tennis. Ik zit
sinds 2013 bij een G-Team op de Schutskamp in

de Bossche Zomer, waarmee we onze spaarpot verder
hebben kunnen aanvullen. Dank aan eenieder die dit
heeft mogelijk gemaakt!
We zetten in de komende weken en maanden de laatste
puntjes op de i en dan hopen we jullie in de volgende
nieuwsbrief te kunnen melden dat de kogel door de kerk
is en in 2021 de elektrische bussen kunnen gaan rijden.
Juliëtte
’s-Hertogenbosch-West. In 2015 heb ik een wens opgestuurd naar Johnny de Mol om nieuwe trainingspakken te
krijgen. Dit is uiteindelijk gelukt en samen met mijn team
ben ik hiermee op de TV gekomen. Wij doen eens in de
twee jaar mee aan de Special Olympics. Dit is een landelijk
toernooi voor mensen met een beperking, ik heb in 2014
deelgenomen in Friesland. Daar ben ik 2e geworden. In
2016 heb ik deelgenomen in Nijmegen. Toen ben ik 1e geworden! En in 2018 was het in de Achterhoek en ben ik de
3e geworden. Daarnaast doen we ook aan allerhande toernooitjes in onze regio. Hier ben ik vaak 1e of 2e geworden.
Bij G-Tennis kun je in verschillende klassen spelen, klasse 1 tot
3 speel je met een buddy Een
buddy is iemand die de bal in
het spel moet houden maar niet
mag scoren. Alleen de G-speler
mag scoren. Klasse 4 en 5 is enkelspel, uiteraard zonder buddy.
Ik ben sinds eind juli vrijwilliger
bij de Blauwe Engelen. Ik heb
me bij de Blauwe Engelen aangemeld omdat ik het erg leuk
vind om iets voor de stad Den
Bosch te betekenen. Naast de Blauwe Engelen ben ook
nog actief in de evenementen-cultuursector. Ik ben
al 5 jaar vrijwilliger bij Jazz in Duketown en Theaterfestival
Boulevard.
Groetjes van Simon Kumeling

Eén van de toppers, Dany Vera, uitte zijn gevoelens voor
zijn eerste optreden in maanden met de opmerking dat
hij zo f*cking blij was dat hij weer eens mocht optreden,
dat het, alhoewel het nog hartstikke licht was, wel op
een nachtclub leek waar iedereen lekker aan een tafeltje
zittend kon genieten van zijn optreden én een lekker
drankje en een hapje.

Nog één keertje dan!
Wat er in augustus in ‘s-Hertogenbosch is gebeurd
kunnen we met recht uniek noemen. Nergens in
het land werd er binnen de srenge corona-regels
zoiets moois neergezet als in onze stad! Terrassen
op onverwachte plekken, tot in de tuin van de St.
Jan, bovenop parkergarage Wolvenhoek, aan de
Tramkade, in het Zuiderpark en op het Wilhelminaplein aan toe. Theaterfestival Boulevard zorgde
met mini-voorstellingen voor cultuureel vermaak
en er werd gejeudebouled op de Parade waar ook
nog eens drie bridgedrives met een kleine 200
deelnemers werden georganiseerd!

Voor ons als Blauwe Engelen en de stagiair(e)s was het
Zomertheater op de Pettelaarse Schans toch wel hét
hoogtepunt. Mede door het prachtige, soms mischien
wel iets te warme, weer mochten wij meewerken aan
een heel bijzonder evenement.
Een theater, met 750 corona-proof
zitplaatsen in een arena en een
drietal tribunes, dat in twee weken
werd neergezet door veelal Bossche
ondernemers in de evenementenbranche die eindelijk weer eens aan
de slag mochten.
Kleding voor de stagiair(e)s

De “nachtclub” vlak voor de opening van de hoofdingang

Rowen Heze ging los, Dré Hazes uit z’n dak, Davina
Michel kon haar energie kwijt en Maan zong de sterren
van de onbewolkte hemel. Abba en Queen Tribute bands,
Tino Martin, Snelle, Rolf Sanchez, invaller Chef’s Special,
Jandino, Martijn Fischer, een formule 1 Event en Og3ne,
alles was uitverkocht. En wij mochten daarbij zijn! Door
het enthousiasme van zowel artiesten als publiek werden
gedurende de maand steeds meer concerten bijgenoekt.
Steeds meer vrijwilligers moesten worden gevonden en
dat lukte ook. Geweldig. Team Evenementen en Planning
van P&O draaiden overuren zowel op het terrein als achter
de PC. Briefings werden regelmatig aangepast want
aldoende leert men. Het lijstje van do’s en don’ts werd
langer maar vanuit de organisatie van het evenement
kregen we welgemeende complimenten over ons “optreden”.
Complimenten van onze kant ook voor de jongelui die
alle drankjes en hapjes in no-time bij de bezoekers
afleverden. Voor ons
werd ook goed
gezorgd. Veel water
en frisdrank werd
rondgebracht en
regelmatig een heerlijke hartige snack.
Tegen de zon en later,
Wé is ut héét....
helaas, ook tegen de
regen hadden we paraplu’s en poncho’s ter beschikking.
Leuk en gezellig waren de “after-party’s” back stage
nadat we het theater hadden schoongeveegd. Biertje,
wijntje of een frisje én soms de welgemeende waardering
van de artiesten. Wat een feest was het!

