
Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen

3e jaargang
Nr. 3 - april/mei 2019

Op zaterdag 13 april werd tijdens een gezellige borrel in de Verkadefabriek 
het seizoen 2019 ingeluid. Rond de 100 Blauwe Engelen waren aanwezig 
en luisterden aandachtig naar de toespraak van onze voorzitter Hilda  
Terlouw. Haar toespraak is verderop in deze nieuwsbrief in z’n geheel  
opgenomen zodat ook de mensen die niet aanwezig waren nu op de  
hoogte zijn.

We gaan een drukke zomer tegemoet. Buiten onze nor-
male diensten op straat en op de busjes komen er grote 
evenementen aan waar we onze medewerking aan ver-
lenen. Gelukkig is Toprooster v6 inmiddels in gebruik. Op 
korte termijn worden de eerste evenementen opgenomen 
zodat jullie kunnen gaan inroosteren. In mei zijn dat ach-
tereenvolgens Nederland staat op tegen Kanker op 15 mei, 
De Vestingloop op 26 mei en, nieuw, de dag daarvoor 
(25 mei) de Vestingwandeling van 25 km door en rond de 
stad. Daarna in juni het WK Handboogschieten waarvoor 
veel Blauwe Engelen zich hebben opgegeven via Event-
makers en Aïda in Concert in het Autotron waarvoor je je 
binnenkort kunt inroosteren. Ook in deze nieuwsbrief een 

instructie hoe om te gaan met mail vanuit de stichting die 
in spam-boxen terecht komt. Op verzoek van de Broeder-
schap van Onze Lieve Vrouw nemen we een flyer op in de 
bakfietsen en we geven jullie extra informatie door middel 
van een artikel verderop in de nieuwsbrief. De ervaring 
leert dat er in de meimaand veel bezoekers naar de Sint 
Jan komen. Door het verhaal te lezen kunnen jullie wellicht 
wat meer informatie over de verering van Maria verstrek-
ken. Aan de chauffeurs van de busjes het verzoek om de 
HO-folder en de evenementenladders, in overleg met de 
coördinator, bijtijds aan te vullen vanuit de bakfiets op het 
Stationsplein die vanaf nu op woensdag t/m zondag  
aanwezig is.



Toespraak van Hilda Terlouw tgv de 
Kick-Off van seizoen 2019

Wat ontzettend fijn dat jullie hier weer zijn, we 
hadden voor deze middag 95 aanmeldingen. Hope-
lijk betekent dit dat jullie weer zin in het komend 
seizoen hebben. Wij hebben er ook veel zin in. Zin 
om bezig te zijn met de dingen waar de Stichting 
voor staat. 

Maar we kunnen ook niet voorbijgaan aan de onrustige 
winterperiode die wij hebben gehad. Op bestuurlijk  
niveau hebben er dingen gespeeld die hebben geleid tot 
het vertrek van onze secretaris. Wij hebben jullie hier 
zo goed als mogelijk van op de hoogte gesteld. Voor de 
Engelen die zich gemeld hadden met aanvullende vragen 
hebben we op 28 maart een bijeenkomst gehad waarbij 
we hier dieper op zijn ingegaan. Integer, open en trans-
parant. We willen geen roddels op straat. 

Ik wil benadrukken dat wij er voor iedereen zijn en dat 
als mensen ook nu nog vragen of opmerkingen hebben 
wij altijd bereid zijn deze te beantwoorden. We willen hier 
heel transparant mee omgaan want we hebben tenslotte 
niets te verbergen. Spreek me gerust aan en we drinken 
samen een kop koffie.

Vanuit dat oogpunt hebben wij begrepen dat er behoefte 
is aan meer “algemene informatie”. We hebben uiteraard 
de periodieke nieuwsbrief maar sommige onderwerpen 
lenen zich nu eenmaal niet zo makkelijk voor dit medium. 
En we hebben onze dagcoördinatoren op straat waar je 
met al je vragen en ideeën altijd terecht kan.

Maar omdat die vraag is gekomen organiseren we in juni 
een bijeenkomst waarbij we voor iedereen die daarin 
geïnteresseerd is een aantal onderwerpen samen door-
nemen. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan; inzage in de 
jaarbegroting, maatschappelijke en/of gemeentelijke ont-
wikkelingen die ons raken, toekomstige beleidsrichtingen, 
bespreken van ideeën en verbeterpunten. Want de stich-
ting dat zijn wij, wij allemaal samen!

Verder concentre-
ren wij ons op het 
nieuwe seizoen. 
Het belooft weer 
een enerverend 
jaar te worden met 
heel veel mooie 
evenementen, 
Nederland staat 
op tegen kanker, 
WK Handboog-
schieten, Aïda in 
concert, meer dan 
voldoende informatie om te delen met toeristen en heel 
misschien wel met nieuwe busjes om de mensen te ver-
voeren. Achter de schermen zijn we bezig om te kijken 
of het haalbaar is om de huidige dieselbusjes te kunnen 
vervangen voor elektrische exemplaren. Misschien dat het 
dit jaar al mogelijk wordt. Ook zijn we een meerjarenbe-
leidsplan en begroting aan het maken. 

Wat in ieder geval gaat lukken is de vervanging van een 
deel van de kleding. De “welkom thuis Jheronimus” jas-
sen hebben hun dienst bewezen en zullen de komende 
weken ingeruild worden voor nieuwe (uiteraard blauwe) 
jassen, waar op korte termijn passessies voor worden 
ingepland. Ook zijn we weer in contact met Esther Rein-
ders om nieuwe trainingsessies in te plannen voor alle 
nieuwe gastheren en gastvrouwen.

Daarnaast gaat de versie 6.0 van Toprooster live in het 
weekend van 20 april. De 19e zal er een handleiding 
verstuurd worden en de 20e  kun je als je problemen of 
vragen hebt contact opnemen met het nummer in de 
handleiding. 

Verder hopen we natuurlijk weer op een schitterende  
zomer maar bij koudere dagen moeten we goed  
beschermd zijn en goed voor elkaar zorgen.  
Die boodschap wil ik jullie graag meegeven. 

Zorg goed voor elkaar!

Binnenkort in dit theater!
We lichten alvast een klein tipje van de sluier op. 
Hiernaast een plattegrond van het “theater” dat 
op het terrein van het Autotron gebouwd gaat 
worden, samen met een food-court.  

Wij zullen daar tijdens de dagen dat er voorstellingen 
worden gegeven aanwezig zijn met zo’n 25 Blauwe Enge-
len. Heb je er zin in? Zet dan nu 19 juni alvast in je agen-
da. Dan wordt de try-out uitgevoerd waar we allemaal 
voor uitgenodigd worden. Voor hen die zich inroosteren is 
er voorafgaand aan de try-out een briefing met een hapje 
en een drankje! 
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Volgspot-Toren
Platform hoogte: 7.2m

- overkapt
- staat los van tribune
- extra verzwaard
- met stijglader aan de zijkant

Regie-Toren
Platform hoogte: 5.2m

- overkapt
- staat vast aan tribune
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AIDA in Concert 2019

datum: 24 april 2019
tekening: 2019.06

getekend door Bas Verhoeven
Aan deze tekening kunnen geen enkele rechten worden ontleend. V2 Facility

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de
vorm van ontwerp en maatvoering in deze tekeningen.

totaaloverzicht



Afgelopen zondag de bus gereden. Een vader met zijn dochtertje van ongeveer 6 jaar 
stapten in. Het meisje droeg beugels om haar beentjes. Bij het instappen kreeg ik 

een madeliefje van haar. “Voor de chauffeur” zei ze met een big smile. 
Mijn dag kon niet meer stuk!

Bezoekje aan de koffiepunten

Ieder jaar bezoeken we een aantal van “onze”  
koffiepunten om te vragen hoe zij de samenwer-
king met de Blauwe Engelen ervaren. Hieronder 
een verslagje.

1.     Monqui (nieuw) erg enthousiast over ons, 
2.     Coffeelab, idem maar sommige Blauwe Engelen  
        laten merken dat ze soms te lang moeten wachte 
        en dat wordt niet erg gewaardeerd! 
3.     Royal, enthousiast maar gaf aan dat er niet veel 
        gebruik wordt gemaakt van hun service 
        Let op Pixtos (ook van Royal) bestaat niet meer 
4.     Gusto en ‘t Root, eigenaar was er zelf niet maar  
        personeel zal doorgeven dat we geweest zijn 
5.     Visch, erg enthousiast (zie ook hieronder in het  
        artikeltje) 

6.     Brasserie Cé/Hotel Central, erg enthousiast,  
        stuurden nog een bevestigingsmailtje 
7.     De Stip, eigenaresse was er niet maar personeel 
        zag geen enkel probleem 
8.     Basiliek, enthousiast, we mogen meer komen, ook  
        voor feestjes, adviseerde om op de hoek tegenover 
        de Bieb te gaan staan, vóór brillenzaak. Volgens  
        hem stromen daar de bussen leeg, maar mensen 
        lopen meteen Hinthamerstraat in richting Markt. 
9.     Bieb, erg erg enthousiast. Maar triest verhaal ze, 
        moeten er eind van het jaar uit! Ze willen zelf de 
        exploitatie over gaan nemen. Maar niemand weet 
        nog hoe of wat. 
10.   Silva Ducis heeft er voor gekozen geen bordje op te 
        hangen. Men is met de overige horeca aan de  
        Parade in gesprek over een wisselsysteem.   
De overige punten mogen binnenkort een bezoekje  
verwachten.

Hoe leuk is dit?

We ontvingen onderstaand mailtje van Visch:

Goede morgen,

De wijn van de maand (voor mei 2019) bij Visch is de 
Pariglia, een heerlijke Italiaanse witte wijn van Sardinië, 
gemaakt van de Vermentino druif.

Elke maand heeft de wijn van de maand een achter-
grondverhaal. Met deze wijn van de maand willen wij 
graag alle Blauwe Engelen extra in het zonnetje zetten 
voor wat zij voor ’s-Hertogenbosch betekenen. Het etiket 
zal dat duidelijk maken.

Met vriendelijke groet,

Nico Zwarthoed & Jos Hulscher

We vonden dat een bezoekje waard. Eens horen wat Nico 
en Jos daarmee bedoelden en hoe dat etiket er dan wel 
uitzag.

De foto’s verklaren wel iets maar niet 
alles. Het etiket heeft prachtige blau-
we elementen die voor Visch aanlei-
ding waren daar de Blauwe Engelen 
aan te koppelen. Het zijn echter geen 
engelen maar berijders van paarden 
die, in teams van drie, acrobatische 

trucks uitha-
len tijdens het  
2-daagse carna-
val van Sartiglia 
op Sardinië. 

Als deze wijn bij Visch wordt geserveerd én de werkdruk 
het toelaat zullen zij hun gasten vertellen wat wij voor de 
stad doen en wat dat niet alleen voor de bezoekers  
betekent maar ook voor de ondernemers. Zij zijn ons 
daar dankbaar voor. Voor ons hadden ze in ieder geval, 
notabene op Koningsdag, wel even tijd voor een foto!

Overigens, de Pariglia smaakte prima! 



Veel bezoekers van de stad zullen speciaal in de 
maand mei naar ‘s-Hertogenbosch komen om 
in de Sint Jan de Mariakapel, met de inmiddels 
prachtig gerestaureerde Zoete Lieve Vrouw van 
‘s-Hertogenbosch, te bezoeken. Speciaal voor 
de meimaand is er een flyer gemaakt die in onze 
bakfietsen komt te liggen. Onderstaand het 
verhaal achter de meimaand. Interessant om te 
lezen én om mogelijke vragen van bezoekers te 
kunnen beantwoorden.

De Zoete Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch of de Zoete 
Moeder is een van de genadebeelden van Maria die in 
Nederland het middelpunt vormen van een bedevaart. 
Het wordt sinds 1380 (zeker) vereerd in de Sint-
Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch. Wonderbeelden 
worden meestal als niet fraai beoordeeld, maar de 
Zoete Moeder is het enige waarvan de verering juist is 
begonnen omdát men het lelijk vond.

Na de start van de wonderen in 1380 werd het ‘lelijke’ 
beeld voor het eerst serieus gerestaureerd en kreeg 
ongeveer het huidige uiterlijk. Het werd zo beroemd dat 
de gelden van de bezoekende pelgrims de bouw van de 
huidige kathedraal mogelijk maakten. Edelen en vorsten, 
waaronder Filips II, keizer Maximiliaan van Oostenrijk, 
hertogen van Brabant/Gelre en Parma, Ferdinand 
van Castilië, Philips de Schone, Karel V, Albertus van 
Oostenrijk, Erasmus, de H. Leonardus van Veghel, de 
H. Petrus Canisius kwamen hier ter bedevaart. Zij allen

 

hebben bij de Zoete Moeder geknield en gebeden. Maar 
eerst en vooral werd de kapel van de “Zoete Moeder” 
zoals ze in het vervolg werd genoemd, een thuis en 
toevluchtsoord voor eenvoudige Bosschenaren.

Moederdag 12 mei
Op de tweede zondag van mei (Moederdag) wordt na de 
laatste viering van 11.45 uur vanaf 12.45/13.00 uur, ijs 
en weder dienende*, de traditionele ommegang met de 
Zoete Moeder gehouden, waarbij honderden gelovigen 
De Zoete Moeder van Den Bosch vergezellen, langs de 
14e eeuwse (in de Bossche/Brabantse duiding bekend als 
“beeweg” [processieroute]) door de Bossche binnenstad, 
geflankeerd door vele blauw-witte (mariale) vlaggen 
aan de gevels en mariabeeldjes voor het raam met 

brandende kaarsen. Deze 
14e eeuwse middeleeuwse 
beeweg door de Bossche 
binnenstad kent tal van 
Mariabeelden.

De beeweg gaat langs 
de straten/huizen in de 
Bossche binnenstad, waar 
volgens de overlevering, 
de Zoete Lieve Vrouw van 
Den Bosch in de 14e eeuw 
gelopen zou hebben ten 
tijde van een grote pestuitbraak. Volgens de overlevering 
zou zij dit alleen hebben gelopen. Aanvankelijk stond 
op de dag voorafgaande aan haar tocht, zo ook de 
overlevering schetst, een processie gepland om Haar 
voorspraak te vragen voor heil en genezing van de 
vele pestlijders. Vanwege het heel slechte weer op de 
dag van de processie was deze echter niet gehouden, 
maar daags erna in de vroege ochtend vond men het 
miraculeuze beeld van Maria midden in de kerk staand 
met besmeurd onderkleed. Nadien bleek op deze dag de 
wonderbaarlijke genezing van pestlijders langs de huizen 
van het binnenstedelijke stratenpatroon, waarlangs 
heden ten dage nog steeds de bidroute in de Bossche 
binnenstad wordt gelopen. Zowel op moederdag in de 
meimaand als tijdens de Bossche Marianoveen (9 daagse 
bid/voorspraaktraditie) van de Zoete Lieve Vrouw die op 
7 juli, Haar feestdag, jaarlijks aanvangt tot en met 15 juli. 
Ook tijdens deze julinoveen zijn de Mariabeelden langs 
de beeweg versierd met wit-gele boeketten en mariale 
blauw-witte vlaggen.

Betekenis blauw-witte (Mariale) vlaggen
De kleur (licht) blauw 
verwijst naar de 
kleur van de mantel 
waarmee Maria vaak 
is afgebeeld (zie 
foto hierboven); 
als teken van haar 
zuiverheid. Wit is een 
kerkelijke liturgische 
feestkleur die verwijst 
naar Christus; ‘het 
licht van de wereld’. Gedurende de gehele meimaand 
(Mariamaand) zijn deze vlaggen, als eerbetoon aan 
Maria, steeds meer te bewonderen aan vele gevels van 
huizen in ’s-Hertogenbosch.

Per jaar worden niet minder dan 400.000 kaarsjes 
aangestoken bij de Zoete Moeder! 

Maar liefs 1100 ex-voto’s in de Mariakapel getuigen van 
de vele miraculeuze en/of bijzondere gebeurtenissen.

Zoete Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch

* In de bidtocht lopen we met het originele beeld van de Zoete Lieve Moeder, uit ca. 1380. Dat beeld is kwetsbaar. Daarom bestaat de kans dat de 
locatie van de bidtocht op het laatste moment vanwege de weersomstandigheden wordt aangepast. In geval van regen vindt een processie binnen in 
de Sint Jan plaats, waarvoor iedereen natuurlijk is uitgenodigd. We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn, maar vragen om uw begrip hiervoor.
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We hebben er weer een paar ;-) Voorkom mail in je spam-box

Kroeg op Gran Canaria

Amerikaans stuntvliegteam

Theater in Bordeaux

Oude Belgische (tweetalige) filmposter

Duits Ecolabel

IT tip – Opheffen ongewenste e-mail
De afgelopen tijd ontvangen wij regelmatig de 
vraag hoe het kan dat mail van:
 • evenementen@gastvrij-shertogenbosch.nl
 • plannning@gastvrij-shertogenbosch.nl
 • stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl
 • redactie@gastvrij-shertogenbosch.nl
niet aankomen. Meestal is zo’n mail dan terug te vin-
den in de map ongewenste mail. Mailprogramma’s zoals 
HotMail, Gmail, Ziggomail en Outlook hebben dan een 
van deze emailadressen in de lijst ‘ongewenst’ gezet.

Let op
Om te voorkomen dat een bericht voortaan in de map 
Spam wordt geplaatst:
Ongeacht het email programma dat je gebruikt, voeg 
de bovengenoemde emailadressen toe aan de contact/
adressenlijst van je email programma. Hiermee voorkom 
je dat in de toekomst mail vanuit deze emailadressen 
weer als ‘ongewenst’ worden gezien.

Hoe haal ik een mailadres uit de lijst ongewenst?
Hieronder per emailprogramma de instructie. 
HOTMAIL
Ga in Hotmail naar je postvak en dan via Extra >  
Opties > Meer opties en klik onder Ongewenste 
email voorkomen op Veilige en geblokkeerde  
afzenders. Daar kun je de bovengenoemde emailadres-
sen uit de lijst verwijderen.
ZIGGO webmail
Klik bovenaan op E-mail. Selecteer een e-mail van een 
afzender die je wilt blokkeren en klik op het Acties 
icoontje (de 3 streepjes) Klik in de linkerkolom op het 
pijltje links voor e-mail en Kies Geblokkeerde  
afzenders. Daar kun je de bovengenoemde emailadres-
sen uit de lijst verwijderen.
Gmail
Als een e-mail ten onrechte als spam is gemarkeerd, volg 
je de onderstaande stappen om deze uit de map Spam te 
verwijderen.
1. Zorg ervoor dat je de Gmail-app hebt gedownload.
2. Open de Gmail-app op je iPhone of iPad.
3. Tik in de linkerbovenhoek op Menu (de 3 streepjes)  
 > Spam.
4. Selecteer het bericht dat geen spam is.
5. Tik op Meer (3 puntjes) > Geen spam.
Ga als volgt te werk om te voorkomen dat een bericht 
voortaan in de map Spam wordt geplaatst:
OUTLOOK
Kies bovenaan voor de knop Hulpmiddelen > Kies  
bescherming tegen ongewenste e-mail en dan  
> Kies tabblad Geblokkeerde afzenders. Daar kun je 
de bovengenoemde email namen in de lijst verwijderen.



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

15 mei

25/26 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 
ontstaat in Den Bosch (schouder aan schouder). 
Wij zullen de personen naar hun respectievelijke 
plekken begeleiden.

Uitgifte medailles: 10 personen
Registratie crew: 4 personen
Startvakken, begeleiden lopers: 10 personen
Op 25 mei wordt een wandeltocht gehouden 
waarbij 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 16.00 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.


