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Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen
Qua bezetting leek het een enorme
uitdaging maar het werd een geweldig
een succes! De Vestingloop ‘Fit in 30
dagen’, deels tegelijk met Het Zomer
Theater dat verspreid was over maar
liefst 7 weekends en ons eigen
‘evenement’ Blauwe Engelen op stap.
En dan zijn we op 16 juli ook weer
begonnen met onze core-business:
met de bakfietsen de straat op!

We mogen trots zijn op onszelf dat dit
allemaal tot een goed einde is gekomen.
We hoefden bij het Zomer Theater dit
jaar geen beroep te doen op stagiaires.
Alle plekken in TopRooster werden op
eigen kracht gevuld. Op de volgende
pagina’s treffen jullie vooral veel foto’s
aan van bovengenoemde ‘spektakels’.
Beter is de sfeer niet weer te geven.
Ook is er een bijdrage van
Suus de Jong over Museum
Slager en over de site
visitdenbosch.nl
Op veler verzoek heeft
Frank van de Ven alle vragen van de zoektocht door
de stad, voorzien van toelichting en antwoorden op
papier gezet.
En natuurlijk is er weer een
bericht van onze voorzitter.

Bericht van onze voorzitter
Bij de afsluiting van onze geweldige start van het
seizoen zei ik al dat ik veel gezellige clubjes in Den
Bosch ken maar dat de Blauwe Engelen bij mij wel
op één staan. Natuurlijk lijkt de hele wereld mooier op zo’n zonovergoten zondagmiddag maar al
die vrolijk lachende engelen in hun helder blauwe
shirts maken de sfeer echt helemaal af toch?
En dat merk ik ook aan de reacties van mensen bij de verschillende evenementen waar we aan meewerken. Of het
nu de vestingloop of het zomertheater is of tijdens onze
gelukkig weer hervatte diensten op straat, al die positieve
reacties maken ons werk zo ontzettend leuk.
Langzamerhand leer ik ook steeds meer Blauwe Engelen
wat beter kennen. Samen met Frank als ‘echtpaar’ van
een lekkere Bossche Bol genieten voor het ‘Boek een
Engel’ promotiefilmpje en ondertussen door Engel Lidy
geënthousiasmeerd worden om vanuit Hotel Central met
een glimlach de stad in te gaan. Of een hele middag met
Huub op het Bolwerk en om beurten de voorzitter van de
Kring Vrienden aankondigen om niet alleen van haar te
horen wat haar club zoal doet maar ook dat ze altijd goede
zin krijgt als ze een Blauwe Engel tegenkomt.
En dan gaat er ook weleens wat fout maar daar lachen we
dan om zoals bij het Zomertheater toen ik een gast naar
de verkéérde plek begeleidde. En laat dat nou net Mikkers
zijn! Of onlangs toen Eke, Henny, José en ik ons afvroegen
hoe we die parasol in hemelsnaam open geklapt kregen
toen hij eenmaal op de bakfiets stond. We konden er geen
van allen bij en het lukte ons niet om passerende lange
mannen te verleiden een handje te helpen. Dan maar zelf
de hoogte in. Dat leverde in elk geval een leuke foto op én

Museum Slager, zeker weer een
bezoek waard! door Suus de Jong

de opmerking op de coördinatorenapp dat we wellicht een
stok te veel hadden gebruikt!
Zo fijn dat we weer begonnen zijn. Hopelijk gaat over een
paar weken het eerste elektrische busje rijden en volgt het
tweede in oktober zodat onze chauffeurs ook weer in actie
kunnen komen. Ik zie ernaar uit om een paar ritjes mee te
maken en die leveren vast weer een leuke ervaring op voor
de volgende nieuwsbrief!
Ans Buys
voor particuliere bijeenkomsten waarbij catering mogelijk is en
waarbij bijvoorbeeld ook een inleiding over de familie Slager of
een expositie gegeven kan worden.

Ans Buys en ik waren op 12 mei op de koffie bij
Museum Slager.
Drie zeer enthousiaste Slager medewerkers/vrijwilligers ontvingen
ons in de Oranjezaal en zij vertelden honderd uit over hun museum. De Corona tijd hadden ze nuttig besteed om alle wanden van
de zalen van prachtige kleuren te voorzien voor een nog meer
museale uitstraling. Ex-Blauwe Engel Gerdien had er een prachtig
winkeltje ingericht (zie foto). Ook is hun website vernieuwd en
hebben ze een audiotour ontwikkeld, Coronaproof want via de
eigen smartphone. Zowel de website als de audiotour zijn in het
Nederlands als in het Engels.Voor kinderen is er een speurtocht
en een kleurplaat.
Het bestuur van het museum hoopt in de toekomst sommige
ruimten beschikbaar te kunnen stellen voor kleine concertjes en

Desgewenst wil het museum graag een koffiepunt voor de Blauwe Engelen inrichten waar we tijdens roosterdiensten welkom
zijn voor een gratis kopje koffie want ze horen dikwijls dat bezoekers door ons naar het museum verwezen zijn en daar zijn ze
natuurlijk erg blij mee.

Het Zomer Theater 2021

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

Sfeerimpressie Blauwe Engelen op pad op 11 juli

Puzzelen in de binnenstad
door Frank van de Ven.
De puzzeltocht in de binnenstad tijdens ons uitje
“Blauwe Engelen op stap” leverde voor velen weer
nieuwe inzichten op wat betreft de rijkdom aan
cultuur in ons mooie ’s-Hertogenbosch. Hieronder
kunnen jullie nog eens lezen wat je WEL maar
vaak ook wat je NIET gezien hebt.
Bij vraag 1 is het de heilige Petrus Canisius die de
voorgevel van JBAC opsiert.
Bij vraag 2 kom je op 1777 als je goed geteld en
gerekend hebt.
Vraag 3 , de muurschildering in de Jeroen Bosch tuin is
geschilderd in 2011.
De Brigand is een licht bewapende soldaat , bij vraag 4
als afbeelding op de muur van café de Unie te zien.
12 schilderijen van Van Gogh waarvan 5 (vraag 5) in
eigendom hangen er in het NBM.
Bij vraag 6 was Alaert van Hamel of wel Duhamel de
inspiratiebron voor de makers van het beeld “het Dieske”,
te weten het echtpaar Bremers.
“In de Gekroonde Kandijpot” is een pand in de Korenbrugstraat (vraag 7) en bij vraag 8 is het standbeeld
van een voormalig commissaris van, toen nog, de Koningin een aanwijzing voor de voormalige bestemming van
het huidige NBM: Provinciehuis ofwel Gouvernementspaleis. Dit gebouw (vraag 10) is gebouwd in de stijl Louis
Seize (XVI) ofwel het Classicisme.

Ja en dan de vraag over het roemruchte bedrijf P.
De Gruyter en Zn. (vraag 11). In fabriek 1 aan de
Orthenstraat/Smalle Haven werden Koffie, Thee, Cacao,
Pudding, Rijst én Oploskoffie onder het eigen merk
geproduceerd. “En betere waar en 10%, alleen bij De
Gruyter” en het “Snoepje van de Week” waren destijds
toppers in de marketingstrategie van het bedrijf.
Een stevig biertje dat Brigand (vraag 12), blond en
bovengistend met 9% pakt dat flink aan en dan zag je
bij vraag 13 een uil als symbool van de duivel ofwel de
macht der duisternis als je na flink wat Brigandjes weer
huiswaarts keerde.
Tot slot:
61 Blauwe Engelen zijn er vanaf de start in 2016 bij en
zij zijn, en dat geldt natuurlijk voor alle Blauwe Engelen,
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En laten we dat vooral zo houden!

De deelnemers aan én de winnaars van de puzzeltocht!

Onze “hoffotografen”
Christel en Frank.

Het, bijna complete, winnende
team!

De prijs voor de meest
pakkende typering van
de Blauwe Engel

Frank bedacht alle vragen en
wist die voor iedereen goed
geheim te houden.

Hilda krijgt zo van Ans het
KLM-huisje 101, de Moriaan,
voor de nieuwe lokatie van
visitdenbosch (VVV)

Listy en Lidy wonnen de
“medewerkers” prijs!

Tonny is de meest creatieve
Engel en wint de embleem
ontwerp wedstrijd.

visitdenbosch.nl
Deze website (vanuit de gemeente) streeft ernaar
een zo compleet mogelijk beeld te geven van alle
activiteiten in de stad. Deze visit den bosch website
is de officiële toeristen website voor Den Bosch.
Van Jheronimus Bosch tot wandelen en fietsen in de omgeving. Van Boek een Engel, vervoer met de blauwe busjes,
tot winkelen in de leuke straatjes en de toeristische highlights. De druktemeter is via deze site te raadplegen, er zijn
verwijzingen naar openbare toiletten en fietsenstallingen op de website te vinden. Enzovoort, enzovoort.
Deze website zou mogelijk een aanvulling of vervanging kunnen worden van de Agenda App ‘Wat is er te doen’. die
de Blauwe Engelen tot nu toe hanteren. Suus de Jong, vanuit haar rol onze briefing samen te stellen, onderhoudt
hieromtrent contacten met de website voor wat betreft de inhoud. Het is zeker de moeite waard om deze site van visit
den bosch regelmatig te bezoeken voor het updaten van je kennis van de stad en de activiteiten.
De website bezoekdenbosch.nl geeft ook allerlei informatie over en in de stad. Deze website wordt gevuld voor VVV
Noord Oost Brabant.

Davina Michelle in het Zomer Theater op 19 juli. Fotografie Christel Smits

Van 15 augustus tot en met 14 november organiseert
Museum Slager in ’s-Hertogenbosch de zeer bijzondere
verkoopexpositie “Het Genereuze Gebaar”.

De verkoopexpositie “Het Genereuze Gebaar” start op zondag
15 augustus. Vanaf diezelfde datum kan digitaal en bij opbod
worden ingetekend op de kunstwerken. Op verschillende zondagen zijn in Museum Slager deelnemende kunstenaars aanwezig
voor een “Meet & Greet” en ontmoetingen met museumbezoekers. Voor reserveren en meer informatie: www.museumslager.com.

30 bekende Nederlandse kunstenaars verlenen medewerking
en bieden hun werken te koop aan. In totaal gaat het om ruim
100 schilderijen. De (digitale) verkoop verloopt per opbod en de
opbrengst gaat voor tenminste de helft naar het Liliane Fonds
en de Stichting Colourful Children en het andere deel naar de
kunstenaar.

In 2019 schonk Marc Mulders twee schilderijen aan de Stichting
Colourful Children die Bosschenaar Jan Nelissen in 2006 heeft
opgericht. Dat bracht Jan op het idee voor deze bijzondere
expositie. Naast Marc Mulders zijn dit onder anderen Toon
Laurense, Ruud van Empel, Daniëlle van Broekhoven en Yenny
Ymker.

De Vestingloop Fit in 30 dagen (vroeg op ;-)

De allereerste start op 1 juni

Klaar om te starten

Ontvangstcomité

Groepsfoto bij de bedrijvenloop

Slokje water?

Oeps, opnieuw getegeld

De JB 500 shirts zijn heel goed ontvangen in Malawi

