2e jaargang
Nr. 8 - september 2018

Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen
Gezellige zomerborrel Blauwe Engelen op verrassende locatie
Vrijdag 31 augustus was het zover. Dankzij de
gulle gaven van de passagiers van onze stadsbusjes
konden alle Blauwe Engelen genieten van een
drankje en een hapje in De Azijnfabriek. Mede
dankzij het mooie weer, De Azijnfabriek heeft ook
een ruime binnentuin, werd het een gezellige en
ongedwongen bijeenkomst.

op alle Engelen voor hun tomeloze inzet het afgelopen
seizoen. Zij maakte tevens bekend dat we sinds eind mei
2017 inmiddels 50.000! passagiers in onze busjes hebben
mogen begroeten. Een geweldige prestatie van zowel
alle chauffeurs die deze passagiers hebben vervoerd als
de “werkers” op straat die onze busje onder de aandacht
brachten.

Omdat op 31 augustus bij een eerder gekozen locatie een
dubbele boeking bleek te staan werd in een laat stadium
een beroep gedaan op De Azijnfabriek. Het bleek een
geslaagde “move”. Niet alleen kwamen vele Blauwe
Engelen voor het eerst op deze locatie die elk jaar toch
zo’n 30 tot 35.000 bezoekers trekt met vooral klassieke
lunchconcerten en Jazz-avonden, ook steunden Jan
Rijnaarts en zijn dochter Sophie ons door de zaalhuur te
sponsoren!

Wat later reikte Geert van Stokkum de prijzen uit van de
fotozoekwedstrijd. Helaas waren er slechts drie inzendingen.
Die hadden dus allen één van de vijf prijzen waar ze zelf
een keuze uit mochten maken. Anneke v.d. Biezen koos
voor het drie-gangen diner bij Mövenpick en Martin Erkeland
ging met de waardebon van € 25 van Visch aan de haal.
Corrie Smulders was helaas niet aanwezig. Zij krijgt
alsnog de bierproeverij voor 2 personen van Stadscafé
De Basiliek. De overgebleven prijzen gingen, na loting
onder alle aanwezigen, naar Truus de Bruijn (half
dozijn Bossche Bollen van Royal) en Henk Keukens
(stadswandeling voor twee van de VVV).

Bij binnenkomst kreeg iedereen 5 consumptiemuntjes en
er stonden kaas, worst en paté op een buffet. In de loop
van de borrel kwamen er nog heerlijke gehaktballetjes en
gefrituurde hapjes langs. Voorzitter Hilda Terlouw sprak
een kort woordje van welkom en gaf uiting van haar trots

“Iets” later dan gepland werd de gezellige borrel afgesloten.
Voor herhaling vatbaar lijkt ons.

We zijn er nog niet!

Na de inspreekavond van maandag 5 februari jl.
hadden wij een goed gevoel. Onze woordvoerder
wist de aanwezige gemeenteraadsleden te
overtuigen van ons bestaansrecht. Het benodigde
subsidiebedrag leek geen onneembare horde.
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Nog steeds
zijn we optimistisch over financiële steun van de gemeente.
Echter, de gemeenteraadsleden Marianne van der Sloot
van het CDA en Pieter Paul Slikker van de PvdA
vinden dat het tijd is voor meer duidelijkheid. Zie hiernaast
een artikel uit het Brabants Dagblad van 30 augustus.
Uiteraard onderschrijven wij die mening. Wij voelen ons
gesteund door beide gemeenteraadsleden en hopen, samen
met hen, snel een positief bericht te mogen ontvangen.

Nieuwe cursussen
Vrijwilligers Academie 073 maakt ons weer attent
op nieuwe lezingen en cursussen! Veel van deze
lezingen en cursussen worden gehouden tijdens
Gezond Den Bosch.
Het gaat te ver om alle cursussen hier te vermelden. Ga
voor het aanbod naar https://vrijwilligersacademie073.nl/
workshops/ en schrijf je in. Vergeet niet te vermelden in
je aanmelding dat je Blauwe Engel bent!

Wereldkampioenschap Handboogschieten in 2019 in ‘s-Hertogenbosch!
Onze stad is van 3 tot en met 16 juni gastheer van
de Wereldkampioenschappen (Para) Handboogschieten. Ruim 1.000 atleten en meer dan 600
begeleiders uit 120 landen komen naar de stad
voor het belangrijkste toernooi van het jaar, waar
naast de wereldtitels in verschillende categorieën
ook kwalificatie voor de Olympische Spelen van
2020 op het spel staat!

Artist impression van het “stadion” op de Parade

Dit WK in ’s-Hertogenbosch is extra bijzonder vanwege de
integratie van de wereldkampioenschappen voor minder-

valide sporters. De paralympische sporters openen het
evenement van 3-9 juni, een week later van 10-16 juni
komen de valide schutters in actie. De wereldkampioenschappen samen vormen het grootste sportevenement
dat in 2019 in Nederland wordt gehouden.
Het evenement is een fantastische mogelijkheid om
’s-Hertogenbosch op de kaart te zetten, zeker omdat de
Parade met de St. Jan op de achtergrond als decor dient
voor de finales. Daarnaast wordt er ook geschoten op het Zuiderpark en het terrein
van rugbyclub The Dukes. Naast de wedstrijden
staan bovendien verschillende nevenactiviteiten op het programma om zoveel mogelijk
mensen bij het evenement te betrekken. Van
kinderen en ouderen met een afstand tot de
maatschappij tot alle leden van handboogsportverenigingen in Nederland en België.
Wij zijn er trots op dat de organisatie van dit
evenement ons gevraagd heeft ter assistentie.
Voor een voorlichtingsavond zijn jullie onlangs
uitgenodigd. Wij hopen van harte een essentiële bijdrage
te kunnen leveren aan dit bijzondere evenement.

50.000 passagiers! door een chauffeur tevens gastheer
Tijdens de zomerborrel van 30 augustus werd met
grote trots gemeld dat we sinds onze eerste rit
op 30 mei maar liefst 50.000 passagiers hebben
vervoerd!
Mochten er mensen zijn die aan het bestaansrecht
twijfelden dan hebben wij met alle Blauwe Engelen
bewezen dat die twijfels ongegrond zijn. Ik ga u niet
voorrekenen hoeveel mensen er gemiddeld in een busje
zitten maar als je 50.000 deelt door 8 (= max. aantal
passagiers) dan kom je op 6.250 x volle bak!
Hoe we dat voor elkaar krijgen? Buiten de inzet van de
chauffeurs, tot nu toe is er sinds eind mei 2017 slechts
‘n half dagdeel door één busje niet
gereden. De verwijzing door de
gastvrouwen en -heren is, vooral op
het Stationsplein, van onschatbare
waarde. Niet zelden staat er een
heel rijtje passagiers te wachten op
het volgende busje!
Toeristen die we vervoeren zijn, zonder uitzondering,
enthousiast maar vooral ook verbaasd over deze
gratis dienstverlening. Uniek in Nederland zo hebben we
inmiddels wel ervaren. Maar ook de Bosschenaren zijn
enthousiast. Ja, er wordt wel gemopperd dat het véél te
lang geduurd heeft voordat er weer een gratis stadsbusje
kwam, maar we weten allemaal, als een Bosschenaar
niks te klagen heeft is ie ziek ;-)
De foto’s bij dit artikel zijn van Eva Copier

Hoe gaan we nu verder?
De busjes die we nu hebben (gelukkig ontdaan van
de blauwe Juijn-striping en voorzien van onze eigen
identiteit) worden door de stichting gehuurd. Onze
commissie fondsenwerving is in bespreking met diverse
partijen over een meer gestructureerde sponsoring van
onze busjes. In de toekomst moeten dat natuurlijk
electrische busjes worden. Op dit moment zijn die er nog
niet in een uitvoering die met een rijbewijs B gereden
mogen worden. Maar ze zijn in ontwikkeling. Tot die tijd
zullen we het dus moeten doen met de busjes die we nu
hebben. Maar ook daar is financiële ondersteuning voor
nodig en ook daarover worden de nodige gesprekken
gevoerd. O.a. met de lokale politiek (zie ook het
krantenknipsel in deze nieuwsbrief). Zodra hier meer
over bekend is zullen we jullie hier over inlichten.
Tot die tijd hopen we weer vaak met een “volle bak” rond
te mogen rijden in ons geliefde ‘s-Hertogenbosch.

QUOTE VAN DE MAAND van Anneke v.d. Biezen:
“Mijn man wilde wel mee naar Mövenpick hoor, maar ik vond het toch
leuker om met een Blauwe Engel te gaan die dat écht verdient”
Waar doen we zeker aan mee de komende maanden:

Bourgondisch ‘s-Hertogenbosch
Parade
13 - 16 september

Dag van de Mantelzorg
Locatie nnb
10 november

Hippe happen Festival
Groote Wielen / Rosmalen
21 - 23 september

Margriet Winterfair
Brabanthallen
23 - 29 november

Gezond Den Bosch
Bowlingcentrum / Maaspoort
7 oktober

Het Kerst Muziek Gala
Brabanthallen
18 en 19 december

WK Handboogschieten
Parade, Rugbyveld en Zuiderpark
juni 2019

Er zijn meer Blauwe Engelen een idee van Therie de Wit
Dit is het begin van een nieuwe rubriek. Blauwe Engelen van over de
hele wereld. Duidelijk herkenbaar als Blauwe Engel maar bijvoorbeeld
in een andere taal.
Therie maakte ons er op attent dat een van de bekendste Blauwe Engelen toch
wel de film “Der Blaue Engel” is. Ofwel “The Blue Angel” zoals op de poster
hiernaast. Het was één van de eerste fiims met synchroon geluid!
Wat wetenswaardigheden: Der blaue Engel is een Duitse zwart-wit speelfilm uit
1930, geregisseerd door Josef von Sternberg.
Het scenario is gebaseerd op de roman “Professor Unrat oder Das Ende eines
Tyrannen (1905) van Heinrich Mann”. Hoofdrolspeelster Marlene Dietrich zingt in
deze film haar bekendste lied: Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt,
und sonst... gar nichts.
De Nederlandse acteur Roland Varno heeft een bijrol als de student Lohmann.
Mocht je ergens een bijzondere Blauwe Engel tegenkomen, laat het ons weten.

Even voorstellen...
Hallo! Mijn naam is Tommy Van Geloven. Ik ben vestigingmanager van VVV Bezoekerscentrum ’s-Hertogenbosch.
Sinds 1993 (mijn geboortejaar) ben ik trotse inwoner
van ’s-Hertogenosch! Ik ben opgegroeid in Empel en heb
inmiddels deze rustige woonwijk ingeruild voor de bruisende
binnenstad.
In 2014 ben ik afgestudeerd in Toerisme. Tijdens mijn studie
heb ik stage mogen lopen bij het VVV. Dit is zo goed bevallen
dat ik na mijn opleiding ben blijven plakken en een dienstverband aangeboden heb gekregen. In maart 2019 ben ik
alweer officieel 5 jaar in dienst. Als het aan mij ligt ben ik de
komende jaren nog actief en zichtbaar
bij zowel het VVV als in de binnenstad.
Binnen mijn fuctie ben ik verantwoordelijk
voor het complete VVV Bezoekerscentrum. Ook stuur ik onze enthousiaste
vrijwillige gastheren en -vrouwen aan en
bepaal ik, samen het hun, hoe we onze
gastheerschap nog meer kunnen optimaliseren. Uiteraard sta ik altijd klaar om
vragen van ondernemers en bezoekers te
beantwoorden en treed ik op als centraal
aanspreekpunt voor de binnenstad.
Als ik niet aan het werk ben zit ik veel op
de racefiets. Gedurende het jaar probeer ik
zo veel mogelijk kilometers af te leggen.
Verder ben ik een echte bourgondiër
die weet waar je heerlijk kunt tafelen. Grote kans dus dat
je me in een van de vele restaurants terug vindt. Na het
tafelen gaan we meestal nog een borrel doen in mijn vaste

stamkroeg “De Keulse Kar” aan het St-Jans Kerkhof. Hier
worden regelmatig vele borrels genuttigd en er wordt veel
gelachen. Vaak zoek ik het avontuur op en ga ik graag op
reis. Dit probeer ik wel in het laagseizoen te doen zodat ik er
ben wanneer de nood in “mijn” stad het hoogst is. Zo ben
ik afgelopen februari mijn opa gaan opzoeken die toen een
wereldreis aan het maken was met zijn camper (VW camper
California uit 1996). Samen met hem en zijn hond Vinnie
hebben we in een week tijd 2000 km afgelegd langs de
zuidkust van Portugal en een groot stuk van Spanje. Dit was
een avontuurlijke ervaring die ik voor geen goud had willen
missen.
’s-Hertogenbosch is voor mij een bijzondere stad. Het
heeft even geduurd voordat ik écht ben gaan inzien in
wat voor een unieke stad we eigenlijk
wonen. Door de uitgebreide historie leer
ik dagelijks weer nieuwe feiten en hoor
ik verhalen die ik met veel plezier met
anderen deel. Mijn vrienden en familie
kijken hun ogen uit als ik ze een privé
tour geef door de stad. De cursus Bosschologie is ook zeker een wens. Die ga
ik zeker volgen waneer ik er wat meer
tijd voor heb.
Tijdens het succesvolle Jheronimus Bosch
500-jaar in 2016 heb ik kennis mogen
maken met de Blauwe Engelen. We
hebben samen veel raakvlakken en ik ben
er van overtuigd dat we samen al onze
bezoekers een geweldig verblijf in onze
mooie stad kunnen bieden. We zijn blij dat jullie er zijn en
jullie zijn uiteraard altijd van harte welkom in het VVV
Bezoekerscentrum. De koffie staat klaar!

