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Van de redactie...

Zaterdag 13 januari waren we te 
gast bij 1931, het restaurant/con-
grescentrum van de Brabanthallen. 
Voor onze inzet tijdens de Margriet 
Winterfair bood Sanoma, de Finse 
uitgever van o.a. de Margriet, alle 
Blauwe Engelen een ontbijt aan. 
Een mooi moment voor onze voor-
zitter Hilda Terlouw om namens het 

bestuur een woord van dank uit te spreken. Omdat niet 
alle Blauwe Engelen aanwezig waren volgt hier haar toe-
spraak.       

“Goedemorgen dames en he-
ren; allereerst van harte wel-
kom op dit Nieuwjaarsontbijt. 
Of moet ik in het kader van 
de genderneutraliteit “beste 
mensen” zeggen. 2017 was 
zo’n jaar waarin men zich druk 
kon maken over dit soort dingen. 

Voor ons allen was 2017 toch 
vooral het jaar van de oprichting 
en opbouw van de Stichting 
Gastvrij ’s-Hertogenbosch. 
Want zo ongeveer een jaar 
geleden vonden we en voelden 
we dat iets moois, wat was 
ontstaan gedurende het 

Jheronimus Bosch jaar, niet konden laten verdwijnen. In 
dat jaar is er namelijk een sterke verbinding ontstaan. 
Een verbinding van jullie, vrijwilligers, met de stad  
’s-Hertogenbosch maar meer nog een verbinding tussen 
mensen onderling. 

Mensen die vanuit de liefde voor ’s-Hertogenbosch  
blijvend bij willen dragen aan de promotie van onze 
mooie stad. Zich daar hard voor ingezet hebben. In weer 
en wind daar de verantwoordelijkheid voor genomen 
hebben en bijgedragen hebben aan het succes van de 
Stichting. Jullie succes. Daar ben ik trots op. Daar zijn wij 
als bestuur trots op en zijn de verschillende commissies 
trots op. Maar bovenal mogen jullie trots zijn op jezelf!



Al sinds de start in 1990 geldt Boschlogie als een 
unieke cursus in Nederland. De cursus, waarin 
de cultuurhistorie van ‘s-Hertogenbosch centraal 
staat, is er een van en voor vrijwilligers. 

De oprichters, Koning Willem I College, 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch en Kring Vrienden 
van ’s-Hertogenbosch, zijn de drijvende krachten 
achter de opleiding. 

De cursus Boschlogie kent een basisopleiding, gevormd 
door de cursussen Boschlogie I, II en III, die je ook 
alleen in die volgorde kunt doen. Daarnaast is er een 
cursus Boschlogie voor speciale doelgroepen: Rambo. 
Deze cursus Boschlogie is speciaal opgezet voor 
Raadsleden en Ambtenaren, maar wordt nu ook aan de 
Blauwe Engelen aangeboden. De gemeente 
’s-Hertogenbosch organiseert deze cursus. Ervaren en 
door de wol geverfde ‘s-Hertogenbosch-kenners 
verzorgen alle lessen.

De lessen vinden op wisselende locaties in de stad op 
de woensdag van 16.00-18.00 uur plaats. We zijn blij 
dat we onze gastvrouwen en -heren deze cursus kunnen 
aanbieden, alleen het aantal plaatsen is beperkt. 
Er vindt één cursus plaats in de eerste helft (voor de 
zomervakantie) en één in de tweede helft (na de 
zomervakantie) van 2018 en iedere cursus mag maximaal 
20 personen tellen.
Tijdens de verschillende bijeenkomsten komen de 
volgende onderwerpen aan de orde (wijzigingen onder 
voorbehoud):

Bijeenkomst 1 (Afdeling Erfgoed, locatie Stadsarchief, 
Bloemenkamp 50 (achter winkelcentrum Arena)
4 april 2018 16.00-18.00 uur
a. Praktische informatie (Celestine Vugts en Jac. Biemans)
b. Gemeente en archief (Jac. Biemans)
c. Rondleiding Stadsarchief en depot (Jac. Biemans).

Bijeenkomst 2 (Plaats wordt nog nader bekend 
gemaakt)
11 april 2018 16.00-18.00 uur
Sociale geschiedenis (Frans van Gaal).

Bijeenkomst 3 (Sint-Jansbasiliek, Torenstraat, 
hoofdingang en Sint-Jansmuseum ‘De Bouwloods’)
18 april 2018 15.30-17.30 uur (Let op: Afwijkende tijd)
a. Religie: Kathedrale basiliek Sint Jan (Maria van Deutekom)
b. Restauratiegeschiedenis Sint Jan (Ronald Glaudemans).

Bijeenkomst 4 (Kringhuis, Parade 12)
25 april 2018 16.00-18.00 uur
Stadsontwikkeling I (Cees van Aalst).

Bijeenkomst 5 (Busrit vanaf Anne Frankplein, hoek 
Keizerstraat/Wolvenhoek/Waterstraat)
9 mei 2018 15.00-1700 uur (let op: Afwijkende tijd)
Stadsontwikkeling II (Cees van Aalst).

“Rambo”cursus Boschlogie

QUOTE VAN DE MAAND 
“Bye Angel”

(zie verderop in deze nieuwsbrief) 

We hebben duizenden mensen geholpen; de weg ge-
wezen, vervoerd, mooie verhalen verteld, tips gegeven. 
Maar we hebben ook mooie verhalen gehoord, tips ge-
kregen en waardering gevoeld. We hebben verbinding 
gemaakt ! 

We hebben onszelf bewezen als een toegevoegde waarde 
voor de stad. En steeds meer mensen en instanties willen 
nu verbinding met ons maken. 

We hebben het afgelopen jaar een groot aantal evene-
menten bijgestaan en zijn al voor 2018 door diverse par-
tijen benaderd.  

Dit jaar gaan we een beeldmerk introduceren om naast 

de stichting vooral de Blauwe Engelen onder de aandacht 
te brengen. Vooruitlopend op de introductie kan ik jullie 
de slogan die verbonden zal zijn aan dit logo onthullen: 
“ Met een glimlach de stad in” ! Verder jullie kunnen een 
10 weekse verkorte cursus Bosschelogie gaan volgen of 
mee doen aan de workshops van de vrijwilligersacademie. 

Maar vooral blijven we verbinden met elkaar. In de tijd van 
smartphones, social media en online communicatie is ech-
te verbinding, echt contact toch het mooiste. Dat zullen we 
koesteren en daar zullen we ons voor blijven inzetten. 

Ik wens jullie een mooi jaar toe. 

Smakelijk eten! “



Bijeenkomst 6 (Café Bar Le Duc, Korenbrugstraat, zaal 
eerste verdieping)
16 mei 2018 16.00-18.00 uur
a. Inleiding Kring Vrienden/Diezeschippers (Jan v d Berg)
b. Restauratiegeschiedenis Binnendieze (Peter Verhagen)
c. Vaartocht Binnendieze.

Bijeenkomst 7 (Rode Kruisgebouw, Oude Dieze 12)
23 mei 2018 16.00-18.00 uur
a. Militaire geschiedenis (Jeff van Schijndel)
b. Vaartocht vestingwerken (Wim Melten).
Bijeenkomst 8 (Stadskantoor, Wolvenhoek, hoofdingang)
30 mei 2018 16.00-18.00 uur
Stadswandeling (Wil Hartkamp).

Bijeenkomst 9 (Stadhuis Markt, verzamelen in hal)
6 juni 2018 16.00-18.00 uur

Stadhuis met rondleiding (docent wordt nog nader 
bekendgemaakt).

Bijeenkomst 10 (Afdeling Erfgoed locatie Groot 
Tuighuis Bethaniëstraat 4)
13 juni 2018 16.00-19.30 uur (let op: Afwijkende tijd)
a. Bouwhistorie en archeologie (Dick van de Vrie)
b. Rondleiding Groot Tuighuis.
c. Na 18.00 uur: afsluiting en uitreiking getuigschriften.

Aanmelden voor deze cursus bij Joep van Vugt 
(secretariaat@gastvrij-shertogenbosch.nl), uiterlijk vóór 
15 februari 2018. Deelname is gratis. In het najaar 
wordt een tweede mogelijkheid geboden om de Rambo 
cursus te volgen. U wordt hier t.z.t. over ingelicht.
Blauwe Engelen die de cursus Boschlogie I, II of III hebben 
gevolgd, komen niet in aanmerking voor deze cursus.

Tijd voor ontmoeting, ontdekking, ontspanning en 
ontwikkeling!

In de week van 9 tot en met 13 april 2018 zet de week 
van VrijwilligersAcademie073 de deuren weer graag ruim 
voor je open.

Het belooft een mooie week worden! Dit jaar zijn voor 
het eerst vrijwilligers uit alle sectoren binnen de ge-
meenten ’s-Hertogenbosch en Vught welkom. Daarnaast 
natuurlijk de toekomstige beroepskrachten van de Avans 
Hogeschool, social studies en de juridische opleiding.

Inschrijving
Vanaf 13 maart 09.00 uur is de inschrijving geopend en 
kun je inschrijven via de www.vrijwilligersacademie073.nl
Om in te schrijven kun je op de site rechtsboven een ac-
count aanmaken. Maar misschien heb je jouw gegevens 
van vorig jaar nog bij de hand. Die inloggegevens kun je 
in dat geval gewoon opnieuw gebruiken.

Ben je vrijwilliger bij een participerende organisatie, dan 
kun je gratis aan vier workshops deelnemen; anders kos-
ten de workshops € 4,00.
De aanmeldingsperiode sluit op 3 april.

Het programma
Het programma biedt een mooie mix van workshops op 
het gebied van ontmoeting, ontdekking, ontspanningen 
ontwikkeling.
Wat denk je van een “Elevator pitch”, waarin je leert om 
je voor een publiek kort en krachtig te presenteren? Of 
een workshop “Gevaarlijke liefde” met een interactieve 
voorlichting. Misschien wil je liever geblindeerd lunchen 
en ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn?
Of bezoek je liever een spannende voetbalwedstrijd of 
wil je Salsa dansen? Ook dat kan. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden. In het programmaboekje dat je begin maart 
kunt verwachten, lees je alle activiteiten.
De afsluitende middag zal wat korter zijn dan in eerdere 
jaren. Maar tijdens de scholingsweek geven we dage-
lijks op een verrassende manier extra aandacht aan een 
aspect van ontmoeten. Schrijf je ook daarvoor in en laat 
je verrassen!

Tot slot...
Misschien kun je niet wachten tot de scholingsweek in 
april? Kijk dan op de site voor het doorlopende programma 
van VrijwilligersAcademie073.

Werkgroep communicatie
info@vrijwilligersacademie073.nl

Rogier van der Weydenstraat 2, ‘s-Hertogenbossch



Gaby.... door Noortje Marres

Op een  koude vrijdagochtend in januari had ik ‘dienst ’op 
het station en daar ontmoette ik Gaby, een Engels spre-
kende dame.  Ze had de tijd tot in de namiddag en vroeg 
wat er zoal in de stad te doen was. Uiteraard vertelde ik 
haar over de St. Jan en het nog aanwezige kerststalletje 
en het Noord-Brabants Museum maar het aanbod was 
enigszins beperkt en dus vroeg ik of ze van ‘shoppen’ 
hield. “ Well, I’m a woman.” zei ze lachend. Na nog even 
gekletst te hebben bedankte ze me voor de informatie en 

voor het plattegrondje in het Engels. Ze was ‘impressed’.
Toen ik na mijn dienst naar huis fietste kwam ik haar 
weer tegen in de Kerkstraat. Ze sleepte een grote lading 
tassen met zich mee. “You did some shopping?” vroeg 
ik en met groot enthousiasme liet ze me de nieuwe jas 
zien die ze al aan had en de rest van haar buit. Ze was 
al in de St. Jan geweest en was nu onderweg naar het 
museum. We mochten ‘proud’ zijn op onze stad. Ik nam 
afscheid van haar en stapte op mijn fiets. “Bye angel”, 
riep ze me na…

Drie koningen intocht

Echt lekker weer was het niet, maar het was ook hartje win-
ter. De opkomst van het publiek was toch groot te noemen. 
Vlakbij het stadhuis op de Markt zagen we onze “collega’s” 
met fakkels de stoet begeleiden. De fotocollage geeft een 

indruk van deze, in Nederland unieke, happening.
Leuk ook dat onze nieuwe burgemeester Jack Mikkers 
uitgebreid aandacht aan ons besteedde. 
De verzorging in Hotel Central was prima geregeld, hè 
Henk. Hartelijk dank daarvoor.

ATTENTIE ATTENTIE: 
Er kan ingeroosterd worden voor de maanden april, mei en juni!


