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Het is jullie niet ontgaan dat in een periode van relatieve rust op straat, 
het op bestuursniveau toch behoorlijk hectisch is geweest. Dit heeft,  
zoals jullie eerder hebben kunnen lezen, geleid tot het vertrek van onze 
secretaris Joep van Vugt. 
We kennen Joep als een enthousiaste en toegewijde 
man en we kunnen hem niet genoeg bedanken voor het 
goede werk wat hij voor de stichting heeft verricht. Maar 
op bestuurlijk niveau konden we elkaar helaas niet meer 
vinden. We hebben vele discussies gevoerd, naar oplos-
singen gezocht en zelfs een traject opgestart waarbij we 
met behulp van externe specialisten hebben geprobeerd 
te bemiddelen. Dit alles met als doel om tot oplossingen 
te komen en om samen verder te kunnen gaan. Dit traject 
is op initiatief van Joep afgebroken waarna er geen basis 
meer was voor een verdere samenwerking. Joep heeft 
daarop ook zijn conclusies getrokken en zijn functie ter be-
schikking gesteld. Wij betreuren de gang van zaken maar 
realiseren ons terdege dat een groeiende organisatie ook 
aan verandering onderhevig is en er soms andere inzichten 
ontstaan. Onderlinge discussies en meningsverschillen blijf 
je houden en zijn ook goed, maar samenwerken kan alleen 
als er in de basis voldoende onderling vertrouwen en res-
pect blijft bestaan. 

Graag verleggen wij onze focus naar alle mooie en goede 

dingen die dit jaar weer op de agenda staan...   

ICT is druk bezig met het optuigen van Toprooster v 6. 
De laatste bugs (kleine probleempjes) worden verwijderd 
en binnenkort worden de maanden mei t/m september 

open gezet om in te roosteren. De coördinatoren gaan de 
bakfietsen weer aanvullen met de benodigde documenta-
tie van musea, evenementen enz. En we hebben Suus de 
Jong bereid gevonden de link naar “Wat is er te doen” en 
de briefing te gaan 
updaten. We blikken 
terug op een drukke 
winter. Direct na het 
Bosch’ Winterparadijs 
waren we actief bij de 
Intocht van de Drie 
Koningen, in februari 
gevolgd door TuinI-
dee, Verwendag Man-
telzorgers bij het KW1 
College, de carnavalsoptocht van Mytylschool Gabriël en 
drie jeugdevenementen van de Oeteldonksche Club. Tus-
sendoor hielden wij ons Nieuwjaarsontbijt. Voor de tweede 
keer op rij. Mogen we al van een traditie spreken? Wij vin-
den van wel. Ook dit jaar werd het ontbijt gesponsord door 
Sanoma, de uitgever van Margriet, vanwege onze grote 
bijdrage aan de Margriet Winterfair. De keuze viel dit jaar op 
Hotel Mövenpick en we mogen zeggen dat het ontbijt prima 
verzorgd was en dat de stemming opperbest was!

In mei gaan we opschalen naar 5 dagen in de week. Van 



Manifestatie “Nederland staat op tegen kanker” op 15 mei op de Parade!

Dinsdagmiddag 19 maart 2019 vond in het  
Bestuurscentrum de kick- off plaats van een 
groots publieks evenement op de Parade. Daar zal 
Frits Sissing op woensdag 15 mei 2019 een pro-
gramma presenteren met nationale artiesten, pro-
minente Nederlanders en met een paar honderd 
Bossche inwoners die, schouder aan schouder een 
lint  gaan vormen door de binnenstad. Het doel 
van de actie is om geld op te halen voor onderzoek 
naar en de preventie van kanker. Ook is dat lint 
een oproep aan anderen in de binnenstad om naar 
de Parade te komen.  De organisatie I-care Pro-
ductions verwacht 6.000 bezoekers op de Parade 
en 1.000.000 tv kijkers. Voor het KWF wordt deze 
show een van de grootste tv-projecten die zij ooit 
heeft opgezet. 

Wethouder Mike van der Geld zei trots te zijn dat Den 
Bosch voor deze actie was uitgekozen. Trots vanwege de 
aanhaking met de inwoners van de stad en vanwege een 
van onze doelen: een gastvrije stad te zijn.

Annemiek Plemp van het KWF  sprak over een van de 
grootste tv-projecten die het KWF tot nu toe heeft opge-
zet. Na Alkmaar wordt dit de negende editie van deze actie. 
Op de Parade staan ook enkele living statues van beken-
de historische figuren, zoals Koningin Wilhelmina, Neil 
Armstrong die als eerste op de maan landde en Antonie 
van Leeuwenhoek de naamgever van het bekende zie-
kenhuis in Amsterdam. 
Ook zullen bekende artiesten fungeren als een van de 
living statues die op de Parade staan. Daar komen ook 
prominenten die een verhaal vertellen over de ervaring 
met kanker van een dierbare vriend of familielid.

Frits Sissing vertelde een aangrijpende anekdote over 
een patiënt, Antoon van der Leeuwen, die door telkens 
nieuwe medicijnen er ook steeds bovenop komt. Er was 

al verschillende keren voorspeld dat hij het niet lang 
meer zou maken. Maar door  telkens nieuwe medicijnen 
komt hij  er steeds weer boven op. Nu heeft deze man 
zich voorgenomen om per see de 15e mei 2019 mee te 
gaan maken. Dat medicijnen en onderzoek zo belangrijk 
zijn, bewijst deze patiënt, vertelt Sissing, die nog meldt 
dat deze patiënt intussen opa is geworden en ook voor 
het eerst met zijn kleinkind een fietstocht heeft gemaakt.

De Blauwe Engelen mochten zich ook kort presenteren en 
gingen met Frits Sissing en Mike van der Geld op de foto.

Zie ook de site www.kwf.nl/staatop waar men zich voor 
15 mei 2019 aan kan melden voor een verhaal of zich 
in kan schrijven voor deelname aan het schouder aan 
schouder- lint door de Bossche binnenstad. 

Tekst en foto: Paul Kriele/Bastion Oranje

woensdag t/m zondag staan we dan met max. 6 mensen 
+ een coördinator op straat. En er komen weer vele leuke
evenementen aan. We hebben al uitnodigingen ontvangen
voor de Vestingloop, Rondje Nuland, de Orde van den Prin-
ce én een heel bijzonder spektakel bij het Autotron Ros-
malen; de openluchtvoorstelling van de musical Aïda. En
natuurlijk het WK Handboogschieten. Lees daarover ook
de rubriek “Even voorstellen...”

Verder kunnen wij met trots melding maken dat de lande-
lijke manifestatie KWF “Nederland staat op tegen kanker” 
op 15 mei naar ‘s-Hertogenbosch komt. Er worden 6.000  
bezoekers verwacht en 1.000.000 kijkers naar de TV re-
gistratie, die gepresenteerd wordt door Frits Sissing. Ook 
hiervoor zullen wij ons graag inzetten. 

We zien er naar uit om ons samen met jullie te kunnen 
concentreren op al deze mooie evenementen, op ons 
dankbare werk bij de informatiepunten op straat en het 
gratis stadsvervoer. Bij voorbaat dank daarvoor. We gaan 
er weer een mooi jaar van maken! 

Hilda Terlouw, voorzitter

NIEUW! Ook monQui aan de Stationsweg 19
heet alle Blauwe Engelen tijdens hun dienst van 
harte welkom voor een lekker kopje koffie of thee!



Fotoimpressies van twee populaire evenementen
fotografie Christel Smits





Even voorstellen...
Archery2019 

’s-Hertogenbosch staat komende zomer twee 
weken lang in het teken van de Wereldkampioen-
schappen (Para) Handboogschieten 2019. Van 3 
tot en met 16 juni is de stad het centrum van de 
wereld voor liefhebbers van de handboogsport. 
Het is het grootste sportevenement dat in ’s-Her-
togenbosch wordt georganiseerd sinds het Grand 
Départ van de Tour de France in 1996 en het 
grootste sportevenement in Nederland van 2019. 
Naast de wedstrijden van de wereldkampioen-
schappen is er van alle te doen en te beleven op 
en rond de Parade.

Ruim 1000 sporters strijken er bovendien in juni in ’s-Her-
togenbosch en omgeving neer. Ze komen van China tot 
Colombia, van India 
tot Mexico. In totaal 
zijn er 100 verschil-
lende nationaliteiten 
vertegenwoordigd op 
beide WK’s samen. 
Samen met officials 
en fans zijn zij goed 
voor ongeveer 22.000 
hotelovernachtin-
gen. Daarmee geeft 
het evenement een 
enorme impuls aan het toerisme aan en de detailhandel  
van de stad, bovendien zal ’s-Hertogenbosch dankzij het 
evenement over de hele wereld zichtbaar zijn. Tijdens de 
wereldkampioenscahppen in Mexico, twee jaar geleden, 
keken er 200 miljoen mensen naar de wedstrijden.   

Alle finales vinden plaats in een stadion op de Parade in 
het historische centrum van ’s-Hertogenbosch. De kwalifi-
caties van de wereldkampioenschappen worden gehouden 
op de velden van rugby club The Dukes, op 10 minuten 
loopafstand van de Parade. De trainingen zijn in het nabij-
gelegen Zuiderpark. De Limietlaan wordt omgetoverd tot 
een speciale Archery-lane met onder meer een pop-up res-
taurant, diverse stands en de mogelijkheid voor iedereen 
in ’s-Hertogenbosch om zelf een aantal pijlen te schieten. 

In de Archery2019 Arena op de Parade vinden bovendien 
diverse optredens plaats. Naast Jazz in Duketown in het 
pinksterweekend vindt op woensdag 12 juni het muziek-
feest Hart voor Muziek plaats, tijdens de finales op 15 
en 16 juni treedt het wereldberoemde drum corps Top 
Secret op. In de komende maanden worden nog meer 
optredens en activiteiten bekendgemaakt. Alles om van 
Archery2019 een groot feest te maken. Voor de hand-
boogschutters en fans, maar ook voor alle Bosschenaren 
en mensen die om een andere redenen de stad bezoe-
ken. 

De Blauwe Engelen zijn sinds het Jeroen Boschjaar in 
2016 onmisbaar voor ’s-Hertogenbosch en haar evene-
menten. Het doel om gasten en Bosschenaren die de 
stad en haar evenementen bezoeken het naar de zin te 
maken en van informatie te voorzien vervullen de Blauwe 

Engelen met verve. 
We hopen daarom 
dat zoveel mogelijk 
Blauwe Engelen zich 
aanmelden als vrijwil-
liger van het evene-
ment, om samen de 
stad ’s-Hertogenbosch 
opnieuw op een schit-
terende manier op de 
kaart te zetten. 

Help je mee om een groot feest te maken van   
Archery2019? Meld je snel aan via vrijwilligersplatform 
EventMakers.

Stap 1: Ga naar www.eventmakers.nl en maak je eigen 
profiel aan. 

Stap 2: Bekijk de functieprofielen op de evenementen-
pagina van Archery2019.

Stap 3: Meld jezelf aan. Geef bij de opmerkingen aan dat 
je een Blauwe Engel bent. 
 
Kom je er niet uit of heb je vragen/opmerkingen? Vraag 
gerust om hulp door te mailen team@eventmakers.nl.

Nieuwjaarontbijt Hotel Mövenpick, 26 januari 2019
Het kon nog net, elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. En dat deed Hilda dan ook. Met een 
anekdote over een moeder en dochter die in onze prachtige stad hun geluk terugvonden. 
Daarna kon “aangevallen” worden op het uitgebreide ontbijtbuffet van Hotel Mövenpick. 
Opvallend dat de reguliere gasten van het hotel totaal geen probleem hadden met de 
wat langere rij dan normaal. Ze kwamen met ons in gesprek en waren vol bewondering 
en waardering voor ons “werk”. Zo zie je maar...
Door middel van een loterij kon er nog een banier van het Jeroen Bosch 500 jaar gewonnen 
worden. Listy had deze banieren ingebracht en ze werden met enthousiasme ontvangen.



Waar doen we de komende maanden aan mee en wat 
gaan we doen

15 mei

26 mei
(evt ook 25 mei)

3 - 16 juni

7 - 10 juni

10 juni

20 - 23 juni
en

27 - 30 juni

19 en 20
oktober

Het is de bedoeling dat er een menselijk lint ont-
staat in den Bosch (schouder aan schouder). Wij 
zullen met zo’n 40 Blauwe Engelen de personen 
naar hun respectievelijke plekken begeleiden.

Uitgifte medailles: 10 personen
Registratie crew: 4 personen
Startvakken, begeleiden lopers: 10 personen
Bij voldoende inschrijvingen wordt op 25 mei een wandel-
tocht gehouden waarbij wellicht ook een beroep op ons 
gedaan wordt.

Diverse taken van teambegeleding tot sporters-
vervoer. Aanmelden o.v.m. Blauwe Engel via 
www.eventmakers.nl

Velen van jullie staan in het bestand van Jazz in 
Duketown. Als je rechtstreeks benaderd wordt 
draag dan wel je Blauwe Engel button! Een  
oproep voor extra inzet ontvang je van ons.

Hier worden twee Blauwe Engelen gevraagd die 
de standhouders gedurende de dag van koffie, 
thee of frisdrank gaan voorzien.

Voor deze unieke co-productie van Stage Enter-
tainment en Libéma/Autotron worden gastvrouwen 
en -heren gevraagd om de 4.000 bezoekers per 
voorstelling vanaf 18.00 uur welkom te heten, de 
weg te wijzen op het terrein en vanaf ca.19.30 uur 
te placeren op de tribunes.

De algemene ledendag van het Nederlands- 
Vlaams Taal- en Cultuurgenootschap De Orde 
van den Prince verwacht zo’n 500 van de 3.000 
leden in het Theater aan de Parade. Wij zullen 
o.a. de leden in groepjes begeleiden naar 
diverse lokaties in de stad.

Van bovenstaande evenementen zijn wij nu op de hoogte wat er van ons verwacht wordt. Maar er 
komen zeker meer aanvragen binnen. Denk bijvoorbeeld aan Theaterfestival Boulevard van 1 - 11 
augustus, het Jeroen Bosch Dweilfestival op 1 september, Bourgondisch ‘s-Hertogenbsoch van  
12 - 15 september, d’n Elfde van d’n Elfde op 11 november, de Intocht van Sint Nicolaas, natuurlijk 
de Margriet Winterfair en hoogstwaarschijnlijk het Bosch’ Winterparadijs.


