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Na een relatief rustige augustusmaand stond september weer bol van de 
activiteiten waarbij een beroep op ons werd gedaan. Ook op onze “vaste” 
posten was het vanwege het mooie weer druk en de busjes waren over 
het algemeen ook weer goed bezet!
Over die busjes gesproken. Nog dit jaar hopen we 
de 100.000e passagier te mogen begroeten. Een 
duidelijk bewijs dat wij, sinds mei 2017, aan een 
behoefte voldoen!

In deze nieuwsbrief kunt u verderop een bericht van onze 
voorzitter lezen. Zij geeft ondermeer antwoord op vragen 
die tijdens de informatieavond 
van 18 juni gesteld zijn. Ook treft 
u een samenvatting aan van de 
chauffeursmeeting van 2 septem-
ber. Die werd gehouden in een 
klaslokaal van het St. Janslyceum, 
een lokatie die bij veel van de 
aanwezigen (goede?) herinnerin-
gen opriep. In ieder geval leek er 
aan de inrichting nagenoeg niets 
veranderd te zijn.

Gebeurde er in augustus dan 
helemaal niets? Jawel hoor. We 
waren met, wellicht iets te veel, 
vrijwilligers present tijdens de 
prikkelarme uren van de Bossche 
Kermis. We deelden munten voor 
gratis ritjes uit aan de doelgroep: 

vooral kinderen die door omstandigheden niet tegen 
lawaai, felle/knipperende lichten en hoge snelheden 
kunnen. En waar gewenst verleenden we assistentie bij 
in- en uitstappen. Een vaste plaats, één van onze bakfiet-
sen op de Markt, waar men zich kon melden om muntjes 
op te halen werkte niet, zodat we in groepjes van twee 
over de kermis gingen om de “doelgroep” op te zoeken. 

En met succes. We kwamen wel 
munten te kort. Dat mag in de 
toekomst beter. Al met al toch 
een leuk evenement waaraan we 
volgend jaar weer onze medewer-
king zullen verlenen. De activiteit 
werd afgesloten met koffie/thee 
én poffertjes!

Aandacht voor onze medewerking 
van de pers was er voldoende met 
een rapportage van DTV, een arti-
kel in het Brabants Dagblad en in 
de digitale krant “In de Buurt”.

Uiteraard komen de september  
activiteiten ook nog aan bod in 
deze nieuwsbrief.



Bericht van onze voorzitter

Hart onder de riem... Gezocht: wagenparkbeheerder(s)

Na onze goed bezochte informatieavond van 18 
juni was onze eerste bestuursvergadering pas 
op woensdag 21 augustus. Natuurlijk stonden de 
vragen die daar gesteld zijn op onze agenda. Hier 
komen de antwoorden: 
• Verbetersuggesties mailen aan onze nieuwe secretaris 
 Annemarie Posset (secretaris@gastvrij-shertogenbosch.nl).  
 Zij bekijkt i.o.m. mij óf en zo ja door wie het voorstel   
 wordt opgepakt en koppelt terug aan de afzender. 
• Aansluitend op deze vraag organiseren we dit najaar   
 een enquête onder alle ”Blauwe Engelen” om in beeld  
 te krijgen wat beter/anders kan. 
• Brief met onze ervaring over inzet vrijwilligers bij  
 evenement  handboogschieten is verstuurd. 
• De planning is dat we dit najaar nieuwere (diesel) 
 busjes krijgen. Vlak voor het sluiten van deze nieuws-  
 brief bereikte mij het nieuws van de Commissie  
 Transport dat er afspraken zijn gemaakt over  
 professionele reiniging van het interieur van de busjes!  
• Het jaarverslag 2018 is meteen na de informatie-  
 bijeenkomst op de site gezet. De mailadressen van de  
 commissievoorzitters zijn gepubliceerd in nieuwsbrief   
 5/2019 en worden in deze nieuwsbrief wederom  
 geplaatst. 
• Het organogram komt voorlopig nog niet online  
 omdat we dit najaar binnen het bestuur het gesprek   
 voeren over de grootte en de samenstelling van het   
 bestuur. Zodra dat besluit genomen is, zullen we het  
 organogram publiceren.  
• Wanneer onze hulp gevraagd wordt bij commerciële   

 activiteiten vragen we een donatie van € 4 per   
 vrijwilliger per uur. Deze donaties worden ingezet als   
 bijdrage aan algemene kosten van de stichting zoals   
 die van busjes en kleding. 
• In TopRooster kun je zelf een (pas)foto uploaden als   
 jouw foto nog ontbreekt (zie uitleg verderop). 
• Alle chauffeurs dienen hulp te verlenen aan    
 passagiers die extra aandacht nodig hebben zoals het   
 helpen bij in- en uitstappen van mensen met een rollator.  
 Dit punt is begin september geagendeerd bij de ver- 
 gadering van de chauffeurs (zie samenvatting verderop) 
• Ik heb contact gehad met de voorzitter van het  
 bestuur van de Kring Vrienden en binnenkort  
 hebben we een gesprek over wederzijdse ervaringen   
 in de samenwerking  en op welke punten die in de  
 toekomst beter zou kunnen.   
• Tenslotte wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan   
 alles wat er kwam kijken bij onze nieuwe kleding heel 
  hartelijk danken. Het was een flinke klus die dankzij   
 de hulp van velen uitstekend is verlopen.

Op de chauffeursapp verscheen onlangs onder-
staande steunbetuiging aan twee chauffeurs. 
Hartverwarmend zo’n appje of niet dan?

Helaas hebben twee van onze wagenparkbeheerders 
besloten met de bijbehorende werkzaamheden te 
stoppen. Daarom zijn wij op zoek naar twee opvolgers.

Wat wordt er van je verwacht:

De ene maandag aftanken van de busjes bij de Esso aan 
de Rietveldenweg in ‘s-Hertogenbosch, checken van het 
logboekje of er meldingen van mankementen zijn (en 
het eventueel zelf oplossen daarvan of ermee naar Juijn 
gaan) en het nalopen van het interieur.

De volgende maandag aftanken van de busjes bij Juijn 
in Zaltbommel en daar ook de busjes door de wasstraat 
rijden. Tevens mankementen uit 
het logboekje die niet zelf op te 
lossen zijn laten repareren.

Aanmelden voor of meer infor-
matie over deze functie? Mail 
met Therie de With,  
therie.dewith@gmail.com, voor-
zitter Commissie Transport. Zij 
ziet jouw reactie graag tegemoet.



Swim to fight cancer 073: 
meer dan € 525.000!

Swim to fight cancer 073: 
meer dan € 525.000
en wij waren er bij!



Op naar de 100.000! een kort verslag van de chauffeursmeeting van 2 september.

Je eigen (pas)foto in je profiel zetten? Zo simpel is het.

Wat was het mooi geweest als René Borsboom, 
toen nog voorzitter van de Commissie Transport, 
op de chauffeursmeeting van 2 september de 
100.000e passagier had kunnen melden. Daar 
moeten we dus nog even op wachten. Nee, René 
kondigde zijn vertrek aan als voorzitter van de 
commissie en maakte meteen 
zijn (tijdelijke) opvolger 
Therie de With bekend. Hij 
blijft wel aan als bestuurslid 
van de stichting maar gaat 
zich vooral met financiën en 
de electrische busjes bezig 
houden.

Brengt ons meteen bij de vaca-
tures in de Commissie Transport: 
een voorzitter en twee wagen-
parkbeheerders. Voor die laat-
ste functie is elders in deze nieuwsbrief al een oproep 
gedaan. Naar een voorzitter zijn we naarstig op zoek. 
Heb je zelf ambitie of ken je iemand die deze interes-
sante taak op zich wil nemen, neem dan contact op met 
René (rene.borsboom085@gmail.com) Hij kan je alles 
over de functie vertellen.

Ook werden er nieuwe chauffeurs welkom geheten. Drie 
van de vijf waren aanwezig en stelden zich voor. 

Wat werd er verder nog besproken. Natuurlijk de vei- 
ligheid. 30 km per uur is m.u.v. de Pettelaarseweg en de 
Hekellaan overal in de stad de maximum snelheid. Vooral 
in de Vughterstraat wordt er soms iets te hard gereden. 

En natuurlijk erg belangrijk: zorg dat alle passagiers in 
ieder geval zitten als je vertrekt en dan ook nog met de 
gordel vast. Om de passagiers “in de gaten te houden” 
worden er zgn bolspiegels geplaatst.

De dienst op zondag (van 11.30 - 16.30) wordt door 
meerdere chauffeurs als te 
lang bevonden. Hiervoor wordt 
gezocht naar een oplossing.  
Vanaf 1 november rijdt er maar  
één busje op zondag. 
 
Stand van zaken m.b.t. de elec-
trische busjes: er wordt naarstig 
gezocht naar mogelijkheden van 
elektrische busjes, maar tot op 
heden zijn er nog geen passende 
busjes gevonden. Vanuit de ver-
gadering komen verschillende 

klachten over de “rijkwaliteiten” van de huidige busjes. De 
huidige busjes zijn echt aan vervanging toe en vooralsnog 
verwachten we dat we dit najaar, andere, jongere busjes 
(± 3 jaar oud) door Juijn geleverd krijgen. René blijft zich 
samen met zijn adviseur Toine Bax bezig houden met de 
elektrische busjes.

De meeting werd afgesloten met een borrel.

NB. uiteraard is er meer besproken tijdens deze vergade-
ring. Dit is slechts een samenvatting van de belangrijkste 
zaken. Alle chauffeurs hebben inmiddels de notulen  
ontvangen.

In TopRooster heeft elke Blauwe Engel een soort  
visitekaartje dat door iedereen die ingelogd is te 
openen is door op het symbool te klikken.  
Je krijgt dan de naam van de betreffende Blauwe Engel 
te zien plus wat contactgegevens. Én een (pas)foto indien 
die geüpload is. Velen van ons hebben nog geen foto in 
hun visitekaartje staan.

Is het moeilijk om een foto te plaatsen? Helemaal niet. 
Als je ingelogd bent in TopRooster zie je in de balk bove-
naan “Mijn gegevens” staan. Klik daarop

In het volgende scherm zie je links een kolom met je 

eigen gegevens die je eventueel zelf kunt aanvullen/aan-
passen en rechts een kolom waarin je je foto (bestands-
formaat: .jpg, grootte: 260x300 px, max: 150kB) kunt  
uploaden:

Klik op “Kies bestand” en vervolgens op “Plaatsen” of 
“Open” als je een geschikte foto hebt geselecteerd. Het 
is handig als je die foto vooraf al op je bureaublad hebt 
gezet. Je foto staat nu in je gegevens. Vervolgens klik je 
links onderaan op “Opslaan” en je foto staat ook in je  
visitekaartje!





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.nl
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

19 en 20 okt.:  Prince Dagen/Theater a/d Parade   zat. 2 x 10  zon. 10

2 nov.:   Den Bosch Data Week/Data Makers Event  4

22 t/m 28 nov.:  Margriet Winterfair      ca. 30 per dag in twee shifts

8 dec. - 7 jan.:  Bosch’ Winterparadijs    dagen en aantallen nnb 

Voor de Prince Dagen is de oproep inmiddels verstuurd. Voor Den Bosch Data Week wordt binnenkort de oproep verstuurd.

Een weekend uit duizenden of van duizenden?

Men heeft het wel eens over “een dag uit duizen-
den” ofwel een unieke dag. Over het weekend 
van 14 en 15 september kunnen we wel spreken 
over een weekend uit duizenden! Prachtig weer en 
boordevol evenementen in de stad.

Maar we kunnen 
ook wel spreken 
van een weekend 
ván duizenden 
want wat waren 
er veel mensen op 
de been! Meer dan 
zestig monumenten 
openden de deuren 

en trokken soms wel 2000 bezoekers op een 
dag en velen van ons hielden daar de telling van bij en 
een oogje in het zeil. Bourgondisch ‘s-Hertogenbosch had 
ook niet over bezoekers te klagen, mede door het feit 
dat op twee cruciale punten van de stad door ons o.a. 
het menu/plattegrond van dit culinaire evenement werd 
uitgereikt. Voor het eerst stonden we op de “kruising” 
Triniteitstraat-Cavaleriestraat waardoor we de parkeerders 

van de St.-Jansgarage en de fietsers die via Zuid de stad 
in kwamen van informatie over beide evenementen kon-
den voorzien. Op zondag wezen wij vele van de duizen-
den toeschouwers de weg naar de start van Swim to Fight 

Cancer en de rest van de route. 
 
Zo konden ze hun 
familieleden en 
vrienden aanmoedi-
gen. Ook bij dit 
evenement zagen 
we vele Blauwe 
Engelen in actie! 
En dan was er ook 
nog eens de light 
versie van Maritiem ‘s-Hertogenbosch waar 

ook heel veel waterminnend publiek op af kwam. Voor dit 
evenement werd geen assistentie van ons gevraagd maar 
toch is het vermeldenswaard als het over de popularitiet 
én diversiteit van onze stad gaat.  
 
Hulde aan alle enthousiaste Blauwe Engelen die weer 
volop hun medewerking verleenden!

Zet nú in je agenda: 8 november 17.30 uur NAJAARSBORREL. 
Lokatie wordt binnenkort per mail bekend gemaakt


