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Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen
Van het bestuur...
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We hebben een enerverende week achter de rug. Zou het
allemaal gaan lukken? Er was nog zo veel te regelen en
te doen. De nieuwe “identiteit” voor de Blauwe Engelen
stond vast, maar die moest nog wel toegepast worden op
de verschillende onderdelen die we voor ogen hadden.
Het is gelukt, precies op tijd. En daarvoor zijn we veel

dank verschuldigd aan de vele mensen waarmee we hebben samengewerkt om de kick-off van het toeristenseizoen tot een succes te maken. Eén van de hoogtepunten
van de dag was toch wel de groepsfoto op en rond de
fontein van de Draak! Verderop in de Nieuwsbrief vinden
jullie verslagjen van de voorbereidingen voor deze fantastische dag. Wij wensen jullie allemaal een heel mooi en
gezellig seizoen op straat én in de busjes.

Marcel Ploegmakers maakte een leuk filmpje tijdens de kick-off. Klik op: https://gastvrij-shertogenbosch.nl/kickoff-2018/
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Excursies bij Cor Unum

mallenmaker. Mallen maken voor (holle) ontwerpen die
moeilijk te lossen zijn is een vak apart. Verder kregen we
een indruk van het gieten van klei in de mallen (wanneer
is de wand dik genoeg en kan de overtollige klei er weer
uitgegoten worden?), het wegweken van malnaadjes, het
glazuren en het bakken.

In de voormalige de Gruyterfabriek hebben zich de
afgelopen jaren vele bedrijfjes gevestigd. Het
merendeel is creatief bezig. Cor Unum is daar
zeker geen uitzondering in. Dat konden we met
eigen ogen aanschouwen.

Als laatste bekeken wij de werken die ingestuurd waren
voor een designwedstrijd die nog stonden opgesteld in de
ruime hal van Cor Unum.

Er waren drie middagen gepland waarop Blauwe Engelen een rondleiding konden volgen. Het bezoek aan het
atelier werd vooraf gegaan door een uitgebreide inleiding
over het ontstaan van Cor Unum, de vele verhuizingen en
de idealistische instelling van de initiatiefnemer Zweitze

Al met al weer een leuk evenement dat ons geheel
belangeloos werd aangeboden. Ruim 50 Blauwe Engelen

bezochten Cor Unum. In de loop van dit jaar verhuist Cor
Unum naar het eind van de Vughterstraat. In het oude
pand van Pompen & Verlouw zullen zowel productie als
een shop worden gevestigd. We komen er langs met
onze busjes, een aanrader voor toeristen dus!

Landsheer en zijn opvolgster, dochter Charlotte. Zij willen
niet alleen mooi - niche - keramiek maken maar ook
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren
in opleiding een kans geven op werk en ontwikkeling.
Na deze inleiding werden we voorgesteld aan de meester

QUOTE VAN DE MAAND gehoord in Stadscafé De Basiliek:
Dat zijn geen bankjes of stoeltjes... dat zijn zetels!
Noeste arbeid ging vooraf aan het plaatsen van de stoeltjes!
Je kunt wel een plan maken om langs de route van
de busjes stoelen te plaatsen, maar dat moet dan
ook uitgevoerd worden! De stoelen staan niet zomaar op de stoep, er zitten enorme stalen platen
onder de tegels om ze te verankeren.

werd het trottoir van het Stationsplein opengebroken om
de verankeringsplaten van de eerste blauwe stoeltjes aan
te brengen. Een secuur werkje want ze moesten uiteraard waterpas komen te liggen. Vervolgens moesten Wim
en Marcel van bouwbedrijf Van Mouwrik sleuven in de
granieten tegels bikken om de bevestigingspunten.
Het resultaat mag er wezen. Ga zelf maar kijken op het
Stationsplein, voor het Noordbrabants Museum en het
JBAC en op de hoek Pettelaarseweg/Zuiderparkweg!
fotografie: Paul Kriele, Bastion Oranje

Onder toeziend oog van Wouter Corvers, de ontwerper,
Joris van Esch, ontwerper Openbare Ruimte van de
gemeente ‘s-Hertogenbosch, en onze eigen Henk Engel

Transformatie van de ‘blauwe busjes van Juijn’ naar onze eigen identiteit!
Het werd tijd. Dat vonden we allemaal. Er stond
wel erg veel Juijn op de busjes. En ook die blauwe striping hoorde niet bij ons alhoewel de kleur
aardig overeen kwam met die van ons logo. Marcel
Ploegmakers, merkstrateeg, voorzag de Engelen
van een geheel eigen identiteit én een pakkende
slogan “Met een glimlach de stad in”.
Vrijdagmiddag 30 maart, strakker konden we het niet
plannen, werden de busjes omgetoverd van het blauw
Juijn naar Blauwe Engelen. Een paar dagen ervoor waren

de blauwe stickers al verwijderd hetgeen de busjes al
een rustiger, eigenlijk wat chiquere, uitstraling gaf.
Nog steeds goed herkenbaar door onze eigen
magneetstickers.
Beletterings bedrijf Blom, zorgde in de loods van Juijn
in Zaltbommel voor de transformatie van de busjes. Met
een “schets” van Marcel in de hand werd de nieuwe
belettering, zo heet dat in vaktermen, aangebracht door
Arie Blom himself. Het resultaat mag er zijn vinden wij
allemaal.

Waar een blauwe jas al niet goed voor is!
De Museumcommissie van het Sint-Jansmuseum,
Trudy van Lierop en Judith Dekker en de museumcoördinator Eugène van Deutekom nodigen alle
Blauwe Engelen uit om - gratis - Een Wonderlijke
Tour te doen!
Aansluitend op het grote succes van ‘Een Wonderlijke
Klim’ heeft het Sint-Jansmuseum ‘Een Wonderlijke Tour’;
een audiotour voor de Sint-Jan geïntroduceerd. Daarmee
is de Sint-Jan de eerste kerk in Nederland waar bezoekers
door middel van een 50 minuten durende audiotour het
verhaal van de Sint-Jan op een nieuwe en unieke wijze
kunnen beleven.
De tour bestaat uit 25 hoofdstukken/bezienswaardigheden. Bezoekers kunnen hun eigen tour plannen en
worden door middel van beelden en driedimensionaal
geluid rondgeleid door de Sint-Jan. Zowel de buitenkant
als het interieur komen uitvoerig aan bod. De mensen
zijn unaniem enthousiast: “Geweldig initiatief. Goede en
waardevolle toelichting. Heb nog nooit op zo’n bijzondere
manier een kerk beleefd.”
De opbrengst van de audiotour is bestemd voor de restauratie en instandhouding van de Sint-Jan.
De tour kost normaal gesproken € 4 per persoon.
Blauwe Engelen, gekleed in hun blauwe jas (dat is een
voorwaarde!) kunnen bij de uitgiftebalie de headset
ophalen. De museumcommissie gaat er vanuit dat we
allemaal deze unieke mogelijkheid om de St. Jan beter te
leren kennen met zoals zij zeggen “jullie eigen expertise

en enthousiasme” onder de aandacht van het publiek
zullen brengen!
De audiotour is alle dagen, behalve maandag, af te halen
bij het Sint-Jansmuseum. Geopend van 11:00-17:00 uur.
Laatste uitgifte is om 16:00 uur.

Waar doen we zeker aan mee de komende maanden:

Bevrijdingsfestival Brabant
Pettelaarse Schans
5 mei

Internationaal
Gymnastiek Festival
Maaspoort | 10-13 mei

Even voorstellen...
Wouter Corvers (27 jaar) is industrieel ontwerper.
Hij is geboren en getogen in Cromvoirt maar woont
tegenwoordig in ‘s-Hertogenbosch. In Minitopia
aan de Sint Teunislaan, een vernieuwende woonvorm. Een woonomgeving die prima bij Wouter
past. Hij studeerde aan de Design Academy Eindhoven. Wij kennen hem inmiddels van de ‘blauwe
stoeltjes’ Dit is zijn verhaal:
“In mijn werk zoek ik altijd naar
een samenkomst van de menselijke maat en het zelf realiseren van
mijn ontwerpen in mijn werkplaats.”
Menselijke maat
“Waarom zijn er meer dan 30 verschillende schoenmaten verkrijgbaar en hebben pinautomaten
allemaal dezelfde hoogte? Ieder
mens is verschillend en daar moet
de publieke ruimte ook naar ingericht worden. Momenteel wordt
er uniformiteit toegepast waar
diversiteit een veel passender
thema zou zijn. Ik zie de publieke
ruimte nu als een exclusieve omgeving die uitsluitend de mensen
met een lengte van 1,70 m dient.
Mijn doel is om diversiteit toe te © Evita Copier
passen en iedereen een passende plek te geven, inclusief
design. Zodoende kwam ook het concept voor de Blauwe
Engelen tot stand. Hierbij is ingespeeld op de individuele
zithoogtes van diverse gebruikers van de busjes. Binnen
dit project worden de extremen opgezocht, denk aan de
zitting aan de Zuiderparktweg op een hoogte van bijna 90
cm. Dit doe ik om de nadruk te leggen op de lengteverschillen van mensen, door het overdrijven van de verschillen komt het idealistische idee van een compleet inclusieve
buitenruimte beter naar voren.”
In eigen beheer realiseren
“De ontwerpprocessen worden naar eigen idee vorm

Jazz in Duketown
Binnenstad
18-21 mei

Vestingloop
Start Onderwijsboulevard
Finish Parade | 27 mei

gegeven. Neem als voorbeeld de stoeltjes van de Blauwe
Engelen. Hierbij wilde ik een nieuw ontwerp presenteren,
even iets anders dan de gele bankjes op schuine landschappen (http://woutercorvers.nl/scale-1--1.16.html) die
ik eerder maakte. Losse stoeltjes die mijn idealistische
inclusieve design verhaal vertegenwoordigen. Hierbij heb
ik een archetype stoel genomen in een 3d model en enkele
delen uitgetrokken of laten krimpen. Zodoende ontstond er
een loungestoel, scheidsrechtersstoel, kinderstoel, bankje
etc. Deze speelse ontwerpmethode zorgt ervoor dat er
altijd eenheid in het ontwerp blijft omdat er een aantal
consistente onderdelen zijn. Bijvoorbeeld de gradenhoek van de
rugleuning die nooit veranderd.”
“De ultieme test van mijn steeds
variërende ontwerpen is het
daadwerkelijk observeren van de
modellen. Werkt het eigelijk wel?
Het veldonderzoek of live action
research doe ik vaak als autonome voorbijganger die stiekem
een foto maakt van hoe mensen
de stoelen gebruiken. Ook mijn
vrienden sturen vaak foto’s van
hoe de stoelen gebruikt worden.
Ik vind het geweldig om die te
ontvangen. Ik zie al een prachte
fotoserie ontstaan van gebruikers
van het project SCHAALLOOS.
Stel, je ziet een prachtige situatie
bij een van de geplaatste
stoeltjes, maak dan snel een foto en stuur hem naar
info@woutercorvers.nl.”
Samenwerking
Ik wil overigens nog wel gezegd hebben dat de volhoudendheid van Henk Engel dit project heeft doen slagen.
Zijn inzet is waanzinnig te noemen. Het was fantastisch
om met de Blauwe Engelen dit project te mogen draaien
en ik heb ontzettend veel geleerd en veel leuke Engelen
leren kennen. Voor de toekomst hoop ik enorm op een
vervolg van de bankjes, wie weet kunnen we binnenkort
nog meer plekken voorzien van onze Bossche Zetels!

