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Ruim 30 Blauwe Engelen actief tijdens Bevrijdingsfestival Brabant op 5 mei
Was het op Koningsdag nog een beetje frisjes, 
op Bevrijdingsdag was het prachtig weer. Rond 
de 30.000 bezoekers trokken naar de Pettelaarse 
Schans voor het gratis Bevrijdingsfestival 

Op de oproep van onze Evenementencommissie hadden 
zich ruim 30 Blauwe Engelen (goed om Henk Keukens 
ook weer te zien!) aangemeld voor het Bevrijdingsfestival 
2018. Afhankelijk van de functie en het dagdeel dat je 
had doorgegeven aan de organisatie werd je op een 
bepaalde tijd verwacht bij restaurant Croy. Daar kreeg je 
je T-shirt + consumptiebonnen en eventueel een buffet-
voucher. Ik had me opgegeven als barmedewerker, maar 
er wa-ren ook taken als consumptiemunten verkoop, 
bezoekers begeleding, contrôle bij de toiletten enz.

Het was hard werken want het was dorstig weer. Om te 
kunnen bestellen moest je best lang in de rij staan voor 
de kassa. Vervolgens werd je gelukkig wél snel  
geholpen bij een van de bars. In de kassa-units was het 
overigens wel afzien. Vier man/vrouw naast elkaar pal in 

de zon met als enige frisse luchtvoorziening een schuifje 
waar het geld en de munten in gelegd konden worden en 
een paar gaatjes in het raam waar je doorheen kon pra-
ten. Volgend jaar maar aan de andere kant van het terrein 
di unie ts!

Elke bar-unit had een (semi)professionele groepsleider en 
verder vrijwilligers tussen de 18 en de 70 jaar. Ik had in 
mijn unit een gezellige hardwerkende groep waar 
regelmatig van taak werd gewisseld. Tappen, voorraad 
aanvullen, fris en wijn inschenken, “verkopen” en 
bandjes 18+ uitreiken aan jongelui waarvan de leeftijd 
gecheckt moest worden. Omdat ik me voor twee 
dagdelen (12-18 en 18-24) had opgegeven kreeg ik rond 
18.00 uur een half uur pauze om te gaan eten. Prima 
geregeld! Maar 

volgend jaar doe ik maar één dagdeel Ik was best gebro-
ken na afloop. Desondanks vond ik het een leuke dag. 

Geert van Stokkum



We wisten al dat Hotel Central ons een warm hart 
toedraagt. Om dat extra tot uiting te brengen 
heeft het hotel zich ook aangemeld als koffiepunt/
sanitaire stopplaats.

Het gaat wat te ver om nog even snel een foto van ons 
bordje bij Central toe te voegen aan de fotozoekwedstrijd, 

maar op verzoek is de inzendtermijn verlengd. Veel Blau-
we Engelen zijn er, onder andere door vakantie, niet toe-
gekomen de oplossing te mailen cq vroegen om uitstel. 

Maak je geen zorgen. De juiste oplossingen die op tijd 
binnen zijn gekomen vallen sowieso in de prijzen. 

Veel succes bij het oplossen van de fotozoektocht!

Stuur je oplossing vóór 20 juni 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 locatie 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. 

Nóg een koffiepunt in het centrum!

Locaties op alfabetische 

volgorde:

1. Basiliek (Hinthamerstr.)

2. Bieb (Hinthamerstraat)

3. CoffeeLab (Stationsplein)

4. Gusto (Kolperstraat)

5. Hype Heroes (Vughterstr.)

6. Mövenpick (Pettelaarpark)

7. ‘t Root (Kolperstraat)

8. Royal (Visstraat)

9. Pixtos (Lepelstraat)

10. Silva Ducis (Parade)

11. de Stip (Lepelstraat)

12. Visch (Kolperstraat)

13. VVV (Markt)

  A   B        C       D

  E   F        G       H

  I   J        K       L

  M 

Journalist én Zwanenbroeder 
René van Rijckevorsel schreef 
een thriller met veel Bossche 
couleur locale. 

Een korte samenvatting:
Twee gemaskerde mannen dringen 
een kunsthandel in de Verwers-
straat in ‘s-Hertogenbosch binnen, 

vermoorden de eigenaar en stelen een kostbaar middel-
eeuws Mariabeeld. Matthijs van Beyens, zoon van het 

slachtoffer, is verbijsterd – zijn vader, afgeslacht bij een 
ordinaire roofmoord?

Ging het de moordenaars alleen om het beeld? Waarom 
verzwijgt de politie dan dat er een Arabische tekst op het 
lijk is achtergelaten? En wat hebben de Zwanenbroeders 
- een roemrucht Bosch genootschap uit 1318 waarvan de
Van Beyens al vele generaties lid zijn - met de misdaad te
maken?
Een bloedstollende zoektocht dwars door Europa leidt tot
een adembenemende climax rond de Sint-Jan in
‘s-Hertogenbosch, waar de Zwanenbroeders juist hun
700-jarig bestaan vieren.

Een echte aanrader!



QUOTE VAN DE MAAND tijdens het Bevrijdingsfestival:
Jacqueline Govaert: “Hallo Den Bosch, waar zijn die handjes”

Een barmedewerker: “Hier, aan het tappen!”

Waar doen we zeker aan mee de komende maanden:

Playful Arts Festival
Tramkade

 15 en 16 juni

ZomertuinenTramkade
Diverse lokaties binnenstad

 17 juni

Welkom Verder
Diverse lokaties
 Diverse dagen

Welkom Verder
Diverse lokaties
 Diverse dagen

Wdag van de Mantelzorg
Lokatie nnb

 10 november

Gezond Den Bosch
De Plek / Maaspoort

 8 oktober

Hippe happen Festival
Groote Wielen / Rosmalen

 21 - 23 september

IAG 2018!

Sportkwartier Maaspoort bruiste van de sport tus-
sen 10 mei t/m 13 mei 2018

Een spetterend (internationaal)sportfestival, waar je vier 
dagen lang op allerlei manieren kon genieten van gym-
nastische sport. Er waren internationale wedstrijden Acro, 
Dames Turnen, RG, Gym for life challenge en Trampoline-
springen van het hoogste niveau, maar ook de bezoekers 
konden zelf in de ringen gaan hangen, een workshop 
dansen volgen of genieten van bandjes en optredens op 
diverse podia.

Tevens was er het festival Bosch Beweegt, een theatra-
le verrassing voor jong en oud. Voor de trainers was er 
een coachcongres om hun kennis te vergroten, turnfans 
namen deel aan een van de vele sportkampen en deelne-
mers en vrijwilligers ontmoeten elkaar op Tonnys terras.

Natuurlijk waren wij als Blauwe Engelen (ruim 20 in 
totaal over vier dagen) er ook weer bij. Sommigen en 
anderen als promotor van onze stad en andere weer als 
tijdelijk hulp voor controle en toezicht.

Ton Rutten



Jazz in Duketown door Jan-Peter Kunst

Ook dit jaar heeft de organisatie van Jazz in Duketown weer 
een beroep gedaan op de Blauwe Engelen. 

Samen met een groot aantal andere vrijwilligers werd er op de maan-
dag voorafgaand aan Jazz in Duketown een bijeenkomst georganiseerd 
in de Willem Twee. Onder het genot van een drankje en een hapje 
werd informatie gegeven over de programmering, de do’s en dont’s en 
de indeling van de vrijwilligers. Op vrijdagavond barstte het feest los. 
Behalve een mooie programmering en een geolied vrijwilligersteam 
werkte ook het weer mee. Zelf stond ik samen met Jeanine zondag en 
maandag in de merchandisingkraam op de Parade . Net als verleden 
jaar was de organisatie weer perfect. Na de briefi ng en een lunch heb-
ben we met veel plezier een groot aantal artikelen verkocht, gezellig 
gekletst met de bezoekers en genoten van de muziek. Na afloop van 
onze dienst werden we verrast met een heerlijk diner. Alle vrijwilligers 
kunnen 3 juni nog nagenieten tijdens een boottocht die aangeboden 
wordt door de organisatie.

Op het hoofdkantoor van haar werkgever sprak ik 
met Angela Pileri (47). Angela is teamleider sales 
binnendienst bij Malmberg. We kennen Malmberg al-
lemaal nog van de Okki en de Taptoe, de jeugdbladen 
die ze vroeger uitbrachten maar inmiddels is het dé 
toonaangevende educatieve uitgever van Nederland. 

Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik naar haar achter-
naam. “Ik ben geboren en getogen in Den 
Bosch maar ik heb een Italiaanse vader 
(Sardinië) en een Nederlandse moeder 
(Kerkdriel), vandaar. Ik heb dan ook 
twee nationaliteiten”. Ze is al 29 jaar 
samen met haar partner Marco en 
woont haar hele leven al in Den Bosch, 
tegenwoordig in Hintham. Ze studeer-
de aanvankelijk Journalistiek maar het 
bedrijfsleven trok haar aan en ze werkt 
inmiddels al bijna 20 jaar bij Malmberg.

Haar grote hobby is reizen. Vooral ver weg maar met een 
duidelijke voorkeur voor Afrika en dan Zuidelijk, Oost en 
Centraal Afrika. Ze deed zelfs vrijwilligerswerk in een Zuid-
Afrikaans weeshuis! “Ik houd enorm van cultuur en kunst 
in alle vormen en in Afrika kan ik daarom mijn hart 
ophalen. Overigens is dat ook de voornaamste reden 
waarom ik zo van Den Bosch houd. Buiten de gezelligheid 
biedt de stad mij zoveel aan kunst en historie. Zelfs het 
carnaval - ik neem er vijf dagen vrij voor - staat bol van de 
cultuur. Ik ben dan ook een ‘aanhanger’ van het protocol.”

Wat vind je van ’s-Hertogenbosch in het algemeen lijkt 
daarom een vraag die al beantwoord is, maar het feit 

dat ze de cursus Boschlogie 1 inmiddels succesvol heeft 
afgerond zegt genoeg. En Boschlogie 2 en 3 gaat ze ook 
zeker doen. “Je leert zoveel interessants over onze stad. 
Het JB500 jaar heeft mij ook veel geboden. Ik heb de 
tentoonstelling meerdere malen bezocht. De laatste keer 
lekker in m’n eentje zodat ik ongestoord kon genieten van 
de indrukwekkende en wonderlijke werken van onze 
eigen visionair”.

Wat heb je met de Blauwe Engelen? “Het JB500 
jaar was een prachtige aanleiding om me aan 

te melden als gastvrouw/coördinator. Hoe 
leuk is het om bezoekers van je stad 
gastvrij te ontvangen en vervolgens je 
kennis van de stad met hun te kunnen 
delen. Dat is toch redelijk uniek! De 
tweede dag stond ik samen met nog 
een andere gastvrouw en Martin bij het 

Noordbrabants Museum en ik genoot 
met volle teugen van het ‘werk’. Al snel 

vormde zich een clubje van vrijwilligers dat, 
samen met Ster, de kar trok.  

Het is ook die groep van mensen die na de tentoon-
stelling het enthousiasme vasthield en de doorstart van de 
Blauwe Engelen heeft mogelijk gemaakt.” Je hebt een 
full-time baan en je hebt binnen de organisatie van 
Gastvrij ’s-Hertogenbosch best een belangrijke functie als 
voorzitter van de commissie P&O. Trek je dat wel? “Zolang 
ik er plezier in heb blijf ik dit doen. Én ik heb een leuk 
clubje om me heen in die commissie. Het antwoord is dus 
JA”. 

We nemen afscheid. “We zien elkaar gauw weer op straat. 
Tot ziens”, besluit Angela.

Foto: Wilco van Dijen

Even voorstellen... 




