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Sneller dan bedoeld is er weer een 
nieuwsbrief. Gelukkig hebben we 
mooie plaatjes van de feestelijke in 
gebruikname van het tweede busje 
bij het Noordbrabants Museum. Maar 
er is helaas ook slecht nieuws en daar 
beginnen we maar mee.

Gisteren heeft de demissionaire regering 
sterk aangescherpte maatregelen aan-
gekondigd die ook per direct in werking 
treden. Dat heeft het bestuur genoodzaakt 
een online  spoedvergadering te beleggen  
om te beslissen hoe om te gaan met deze  
nieuwe regels.

Om te beginnen moeten wij helaas melden 
dat Dé Winterfair is afgelast. Blauwe Enge-
len die zich hiervoor hebben ingeroosterd 
zullen dit weekend worden uitgeroosterd. 
Hartelijk dank voor jullie enthousiasme 
om mee te werken. Het goede nieuws: 
volgend jaar komt de Winterfair toch weer 
terug naar onze mooie stad.

Dan de busjes: besloten is dat er de  
komende dagen één busje gaat rijden  
volgens de ‘normale’ dienstregeling. De  
regels voor het OV zijn niet aangepast. Dat  
betekent dat alle passagiers een mondkap-
je dienen te dragen omdat in de bus de 
anderhalve meter regel niet te handhaven 
is. Ook de chauffeur dient een mondkapje 
te dragen maar zoals het er nu uitziet zit er 
aanstaande dinsdag in een van de busjes 
al een zogenaamd preventiescherm! Mocht 
je je als chauffeur toch niet happy voelen 
dan respecteren we uiteraard je keuze om 
niet in te roosteren.

De diensten op straat gaan voorlopgig 
gewoon door. Wel zal er d.m.v. een soort 
stoeptegels aandacht gevraagd worden 
om 1,5m afstand te houden.

Op dit moment is er nog niets bekend over 
het al dan niet doorgaan van het Win-
terparadijs en de Kerststal in de St. Jan. 
Daarover worden jullie tijdig geïnformeerd.



... en dan nu het leuke nieuws
Het artikeltje in de Bossche Omroep kon niet beter beschrijven hoe de feestelijke in gebruikname van onze 
busjes werd gevierd. Onvermeld is nog dat we gratis het museum mochten bezoeken, voorafgaand aan de 
groepsfoto en de aangeklede borrel in de Statenzaal. Maar wat een geweldige ontvangst kregen we en wat 
een mooie woorden van waardering werden door Mike van der Geld en Charles de Mooy uitgesproken!



Bij het verlaten van de Statenzaal kregen alle Blauwe Engelen het ‘eigen’  
carnavalsembleem. Uiteraard krijgen de Engelen die niet aanwezig konden zijn  
hun embleem alsnog. Overigens is het niet de bedoeling dat het embleem op de  
officiële blauwe kleding komt maar op je eigen kiel of ‘jèske’! 
De foto’s op deze en de volgende pagina zijn van Christel Smits.



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


