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Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen
het allerlaatste moment besloten werd om
naar Vught te verkassen in verband met
de kwaliteit van het zwemwater. Fijn dat
iedereen bereid was op zo’n korte termijn
om te schakelen.

Het grootste nieuws is toch wel dat
eindelijk het eerste elektrische busje is gaan rijden. Weliswaar nog niet
helemaal uitgevoerd zoals gewenst,
maar daar wordt aan gewerkt. En ook
busje twee wordt binnenkort geleverd!
Theater Festival Boulevard, Open Monumentendag en Swim to
fight Cancer hielden ons
deze zomer bezig De
‘Swim’ werd een ware
‘tour de force’ omdat op

De komende maanden gaan we aan de
slag voor The Sound of Music, Dé Winterfair en we zijn in gesprek over deelname
aan het Bosch Winterparadijs en de kerststal in de St. Jan.
Verderop in deze
nieuwsbrief wordt jullie
hulp gevraagd om op
een speciale manier
Bosschenaren “in
beweging” te krijgen.
Over een bijzondere ontmoeting met
Maybe aan de voet van de St. Jan vind je
een verslag op pag. 5.
En ook deze keer is er natuurlijk weer een
bericht van onze voorzitter.

Bericht van onze voorzitter
Eindelijk is het dan zover: vanaf november rijden
onze beide nieuwe elektrische busjes! De laatste
maanden moest ik regelmatig denken aan die ene
regel uit het Koningslied van 2013. ‘De dag die je
wist dat zou komen is eindelijk hier’, voorafgaand
aan de kroning van Willem Alexander in menig talkshow onderwerp van gesprek. De meest hilarische
bespreking indertijd door onze Brabantse taalkundige
Wim Daniëls die maar liefst acht fouten vond in de
hierboven aangehaalde zin van veertien lettergrepen.
Echt de moeite waard om nog eens terug te kijken:
https://taalhelden.org/bericht/de-dag-die-je-wistdat-zou-komen
En vanwaar mijn associatie met die veel besproken tekst?
Net zoals het lied klonk het werkelijk prachtig: twee eigen
elektrische busjes! Binnen redelijk korte termijn hadden we
het benodigde kapitaal bij elkaar maar in het leveringsproces de ene na de andere misser. Het heeft weinig zin om
jullie daarmee te vermoeien en bovendien kan ik er vast
niet zo smakelijk over vertellen als Wim Daniëls over wat
er allemaal niet klopte in het Koningslied dus begin ik er
maar niet aan. De oplevering heeft langer geduurd dan we
hoopten, er ging van alles fout maar nú zijn ze er en ze
rijden. En dat is mede dankzij de vasthoudendheid van
onze penningmeester Juliëtte, de geweldige inzet van alle
leden van de commissie transport en last but not least
dankzij de genereuze bijdragen van allen die de aanschaf
financieel mogelijk maakten: onze sponsoren en niet te
vergeten de Blauwe Engelen zelf die ontelbare uren actief
waren bij commerciële evenementen en zo onze kas spekten. Dank, dank, dank!

Wereldberoemd in Den Bosch en
omstreken of écht wereldberoemd?
Dtv maakte een reportage tijdens de instructie over
en het proefrijden met het eerste busje. Het filmpje
kun je hier zien door op de foto te klikken.

Dtv wordt goed bekeken dus Ruud en zijn chauffeurs zijn nu
ineens ‘wereldberoemd’ in Den Bosch!

De feestelijke ingebruikname vindt plaats op dinsdag 2
november. De uitnodiging vinden jullie verderop in deze
nieuwsbrief.
Dan tenslotte
nog een oproep
vanuit de Blauwe
Engelen die zich
buigen over de
planning. Hoewel
we voldoende vrijwilligers hebben,
is het soms toch
nog lastig om de
roosters op vrijdag, zaterdag en
zondag ingevuld te
krijgen. Uiteraard
alle begrip voor
degenen die nog
wat voorzichtig
waren na de periode van Corona maar we hopen dat zo
langzamerhand iedereen zich weer twee keer per maand
gaat inschrijven voor een dienst op straat. Daarnaast hebben we natuurlijk onze inzet bij evenementen maar onze
corebusiness blijft toch het verwelkomen van bezoekers
bij de bakfiets en als iedereen dat elke maand twee keer
doet, hoeft de planning geen enkel probleem zijn.
Voor nu wens ik vooral onze chauffeurs heel veel rijplezier
in onze prachtige nieuwe busjes!
Ans

Maar wat schept onze
verbazing. Iedereen heeft
wel eens van Pokémon gehoord. Van je kinderen of
kleinkinderen bijvoorbeeld.
Een Pokémon is een
fantasie/dier dat je kan
vangen in een Pokéball.
Wanneer je een Pokemon
vangt blijft hij altijd bij
je en krijg je een vriendschap om nooit te vergeten. Nu blijkt dat er een
Pokéball op de hoek van
de Pettelaarseweg en de
Zuiderparkweg is. Bij onze
stoeltjes die daarbij ook in
beeld komen! Dat is paswereldberoemd of niet?

Ook het tweede busje gaat de weg op! Tijd voor een feestje
Op 1 november wordt het tweede busje geleverd en
zal ook het eerste busje voorzien zijn van een automatische deur.
Dat gaan we vieren met z’n allen. Nadat op 2 november rond
15.00 uur het busje “officieel” wordt afgeleverd door Van
den Udenhout aan het bestuur, waarbij ook de sponsoren
aanwezig zullen zijn, rijden beide busjes naar het Noordbrabants Museum. Daar zal tussen 17.00 en 17.15 uur op
het bordes een fotomoment zijn met de twee busjes en zo
veel mogelijk Engelen in het blauw. Voor die tijd worden de
Blauwe Engelen van 16.00 tot 17.00 uur in de gelegenheid
gesteld om het museum gratis te bezoeken. Om 17.15 uur
heten het museum en onze voorzitter ons van harte welkom
in de Statenzaal waarna het Noordbrabants Museum ons een
borrel met een hapje aanbiedt. Bij deze feestelijke in gebruik
name van de busjes zal ook de pers worden uitgenodigd.
Uiteraard moet het museum deze feestelijke happening goed
kunnen voorbereiden. Daarom is het verplicht om je aan te
melden middels het digitale aanmeldformulier. Voor zo’n manifestatie moet extra beveiliging worden ingehuurd en moet
de catering op de hoogte zijn van het aantal “bezoekers”.

Het zelfstandige bezoek aan het museum is gratis en op
basis van je Blauwe Engelen outfit. Hiervoor is geen
QR-Coronacheck verplicht, om toegang te krijgen tot de
bijeenkomst in de Statenzaal wel.
Voor de duidelijkheid nog even de tijden onder elkaar:
16.00-17.00
17.00-17.15

17.15-17.30
17.30-18.30

zelfstandig museumbezoek met gratis
entree
fotomoment bordes met de twee busjes
en alle aanwezigen (de busjes mogen om
17.00 het Voorplein op rijden)
welkom door Ans Buys en een HNBM
medewerker
borrel in de Statenzaal

Wij hopen op een grote opkomst.
Schrijf je snel maar in ieder geval vóór 27 oktober in.
Entrée is zonder aanmelding helaas niet mogelijk.

Tot 2 november!

Nieuwe online cadeautjes voor vrijwilligers
In 2021, het nationaal Jaar van de Vrijwilliger, besteden o.a. de gemeente,
Galant Vrijwilligersnetwerk, ’S-PORT en de VrijwilligersAcademie073 extra aandacht aan vrijwilligerswerk in ’s-Hertogenbosch. Omdat we trots zijn op iedereen
die onze gemeente mooier, groener, socialer, creatiever en sportiever maakt.
Met dank aan vrijwilligers, stichtingen en verenigingen, hebben we opnieuw
een online aanbod met ‘cadeautjes’ voor vrijwilligers samengesteld. Je kunt het
aanbod vinden op
https://www.galant.nl/actueel/voor-jou/
Wethouder Ufuk Kвhya:
“In ‘s-Hertogenbosch dragen wij vrijwilligers op handen. Dankzij jullie belangeloze inzet maken wij samen meer mogelijk voor anderen in onze gemeente. Jullie zijn onmisbaar voor een sociale samenleving waarin iedereen mee kan
doen. Ik wil daarvoor graag mijn waardering uiten. Niet alleen in woorden, maar ook met een leuk cadeautje. Jullie
hebben het dik verdiend!”

Wat vind jij echt schòn aan Den Bosch?
Ervis een project gestart dat erop is gericht om inwoners van
Den Bosch in beweging te brengen. Zowel fysiek, lekker wandelen naar de mooiste plekjes, gebouwen, parken, maar ook door
zelf met suggesties te komen. De Blauwe Engelen zijn natuurlijk
bij uitstek degenen die veel bijzondere plekken enz kennen.

Met o.a.

Daarom vragen de initiatiefnemers jullie om een mooie, bijzondere of wellicht niet zo’n bekende plek in of om de stad in beeld
te brengen. Samen met een korte beschrijving van jouw keuze.
Fittair wil van de ingezonden mooiste plekjes er tien selecteren.
Daar maken ze ook een verhaal over (audio). Dat verhaal kunnen
wandelaars dan weer beluisteren bij de betreffende plek. Er zijn
nu al vijf luisterverhalen van o.a. ontwerpers beschikbaar.
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Zo doe je mee:
Maak een foto en vertel in het kort waarom dit voor jou het
schònste is. Stuur jouw “plekje” naar echtschon@fittair.nl
Wie weet wordt jouw plek uitgekozen en gaan binnenkort
Bosschenaren op stap om jouw plekje te (be)zoeken.

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

Een bijzondere ontmoeting aan de voet van de St. Jan
Wat doe je als je benaderd wordt om mee te werken aan een project dat gaat over gastvrijheid.
Je gaat op z’n minst in gesprek. En dat werd een
bijzonder gesprek.
Hoe organiseer je thuisgevoel? Wie bepaalt wie er thuis
is in ‘s-Hertogenbosch en wie niet? Hoe ga je om met je
rol als ‘gast’ en hoe gedraag je je als ‘kwast’? Den Bosch
draagt al een aantal jaren de titel ‘Meest Gastvrije Stad’.
Hoe verhoudt dat zich met de ervaring van de mensen
die hier wonen? Binnen het project ‘All Inclusive’, een
artistiek actieonderzoek van de Academie voor Beeldvorming naar thuisgevoel en gastvrijheid in samenwerking
met Bosschenaren en onder andere de afdeling Diversiteit en Inclusie van de gemeente ’s-Hertogenbosch,
worden de leefwerelden van verschillende Bosschenaren
aan elkaar gekoppeld. Ons werd gevraagd of Maybe
Boozegeoisie bij een van onze bakfietsen mocht peilen
hoe gasten van de stad op zijn aanwezigheid zouden
reageren. Wat was daar zo bijzonder aan?
Drag als strategie
Maybe zet eigen ervaring, lichaam en opvallende verschijning in om contact te maken. Om nieuwe verhalen
te horen, om het ongemak te vergroten, om vragen te
stellen. Drag is een manier om jezelf te laten zien buiten
het normatieve kader. Maar hoe normatief is dat kader
eigenlijk? Hoe kunnen we de ander de positie geven die
bij diegene past? Het ging daarbij niet of de vraag kwam
van bezoekers of Maybe met hen op de foto wilde maar
andersom. Het was om te peilen hoe gasten zouden
reageren als Maybe voorstelde om samen op de foto te
gaan. Samen met interviews en de foto’s wordt hiervan
later een expositie gemaakt.
We hebben daar graag aan meegedaan en hebben in
ieder geval de indruk dat niemand de benadering als
onaangenaam heeft ervaren. De beelden, gemaakt door
Sas Schilten en Maybe zelf, spreken voor zich.

In de herfstvakantie: Opa- en Omadagen
in Museum Slager
Kinderen, ouders en opa’s en oma’s zijn altijd al welkom
in Museum Slager. In de herfstvakantie 2021 is dat nog
eens extra het geval. Dan organiseert Museum Slager op
donderdag 28 oktober speciale Opa- en Omadagen.
Voor de Opa- en Omadagen op donderdag 28 oktober
wordt de Bossche zaal van het museum omgetoverd in
een kleurenparadijs. Kinderen hebben gratis toegang en
kunnen in het kinderatelier tekenen en kleuren. Ook zijn
er twee nieuwe speurtochten voor kinderen in de leeftijd
van 5 tot 8 respectievelijk 8 tot 12 jaar. Opa en oma kunnen genieten van de exposities én de nieuwe audiotour.

Naast gratis, koffie, koek en ranja is er voor de (klein)
kinderen aan het eind van hun museumbezoek ook nog
een leuke verrassing.

