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De zomer was warm en druk(kend) en de maand september stond bol  
van de activiteiten
Die activiteiten waren zeer divers. Niet alleen 
stonden alle Blauwe Engelen hun “mannetje” op 
straat en in de busjes, ook werden we uitgenodigd 
voor een aantal evenementen als gast.

Zo was er volgende uitnodiging van het IVC (Internatio-
nal Vocal Competition): Wij willen u allen graag uitnodi-
gen om kennis te maken met het IVC. Het is onze erva-
ring dat ook diegenen die niets van klassieke muziek of 

zang zeggen te weten toch 
veel herkennen en enorm 
veel plezier aan het con-
cours hebben. Het is wer-
kelijk voor iedereen, zowel 

op als voor het podium. Op zaterdag 8 september bent 
u van harte welkom om 16.30 uur in het Theater aan de 
Parade voor een drankje en een persoonlijke uitleg en 
daarna kunt u (een aantal) zangers van de 1e ronde zelf 
horen. Net zoveel als waar u zin in heeft. Wij verheugen 
ons u in grote getale te begroeten. Volgens een van onze 
Blauwe Engelen was het inderdaad een geweldige erva-
ring! 

Ook werden we uitgenodigd door de 
Illustre Onze Lieve Vrouwe Broeder-
schap, de Zwanenbroeders, om aanwe-
zig te zijn bij het jubileumconcert in de 
St. Jan tgv het 700-jarig bestaan. Dit 
schreef het BD over het concert: Het 
zevenhonderd jaar jonge Illustre Lieve 
Vrouwe Broederschap had een feestje 

te vieren en deed dat zondagmiddag in stijl. Het Bossche 
genootschap pakte uit met een extra feestelijk concert 
in de Sint-Janskathedraal. Prinses Beatrix en vele geno-
digden kregen een spectaculair concert cadeau waarbij 
zeven eeuwen koormuziek voorbij kwamen. Ook de borrel 
na afloop was een succes.

Voor het wereldkampioenschap handboogschieten van 
2019 werd voor ons een speciale informatieavond ge-
organiseerd. Maar liefst 40 Blauwe Engelen waren daar 
aanwezig en gingen met Archie, de mascotte, op de foto. 

We gaven acte de presence bij vele grote en kleine eve-
nementen zoals de Open Monumentendag, het 50-jarig 
bestaan van Kinderboerderij en speeltuin ‘t Heike in  
Nuland, Bourgondisch Den Bosch, Afscheid van Coude- 
water, de Uitlokdag, Nieuwe Blik op Literatuur en de  
Urban Trial Series.



Een bedankje voor jullie van de BIEB, het was geweldig!!!!                                                       fotocollage: Christel Smit

Nieuwe Blik op Literatuur



In de nieuwsbrief van september stond hier een 
krantenknipsel en artikeltje over mogelijke subsi-
die van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Daar is verandering in gekomen. Belangrijkste nieuws is 
toch wel het feit dat de subsidie voor onze stichting van 
de gemeente ‘s-Hertogenbosch op de rol is gezet. 
Uitvoerige besprekingen van het bestuur met allerhande 
partijen hebben er mede toe geleid dat niet alleen voor 
2019 maar ook de jaren daarna een bedrag van € 50.000 
staat gereserveerd voor de Blauwe Engelen. 
De vlag mag uit wat ons betreft.

We zijn er bijna!

Het wordt het grootste sportevenement in 
Nederland van 2019 en het grootste evenement in 
’s-Hertogenbosch sinds het Grand Départ van de 
Tour de France in 1996: de Wereldkampioenschap-
pen (Para) Handboogschieten 2019. Van 3 tot en 
met 16 juni is de stad niet alleen het centrum van 
de handboogsport, het spin-off programma en de 
verschillende side-events moeten van 
Archery2019 een feest maken voor alle Bossche-
naren. De organisatie van de WK werkt daarbij 
graag samen met de Blauwe Engelen.

In totaal zijn er meer dan 350 vrijwilligers nodig voor het 
evenement. Van gastheren en gastvrouwen tot chauf-
feurs en van begeleiders voor de verschillende teams 
tot hulp bij de side-events. Vanwege de kennis van en 
betrokkenheid bij de stad ’s-Hertogenbosch hoopt de 
organisatie van het evenement zoveel mogelijk Blauwe 
Engelen als vrijwilliger te mogen verwelkomen. Daarom 
werd er op dinsdag 18 september in het bestuurscentrum 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch ook een informatie-
sessie georganiseerd speciaal voor Blauwe Engelen. 

De presentatie van de informatiesessie – met onder meer 
verschillende beeldimpressies van het evenement – kun 
in deze presentatie nog eens rustig worden nagelezen.
 
Vrijwilliger worden tijdens Archery2019? 

Heb je je al ingeschreven om als vrijwilliger aan de slag 
te gaan tijdens de Wereldkampioenschappen (Para) 
Handboogschieten 2019? Op 1 oktober zijn de inschrijvin-
gen voor vrijwilligers gestart via de website van de Event-
Makers (www.eventmakers.nl). Laat weten welke rol je 
graag wilt uitvoeren, welke dagen je vrijwilliger wilt zijn 
en vergeet niet om aan te geven dat je een Blauwe Engel 
bent. Bij vragen over het evenement kun je altijd mailen 
naar info@theorganizingconnection.nl en voor onze 
administratie: stuur even een mailtje naar Martin van Erp
jmpve@hotmail.com om je inschrijving te melden. 

Word vrijwilliger tijdens de WK Handboogschieten 2019!

Nieuwe cursussen

Sinds vorige nieuwsbrief zijn er weer veel cursus-
sen en lezingen van Vrijwilligers Academie 073 
bijgekomen. Voor een aantal bent u bij het ver-
schijnen van deze editie helaas al te laat. 

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!

https://gastvrij-shertogenbosch.nl/pdf/Presentatie_WK_Handboogschieten.pdf


Tijdens de Open Monumentendag van dit jaar 
waren wij te gast bij het klooster Marienburg. 
Dit jaar was het voor de eerste keer dat het hele 
gebouw te bezichtigen was. In de morgen wer-
den wij om 10.00 uur hartelijk ontvangen door de 
Kring Vrienden en de beheerders van het gebouw. 
Zelf hadden we het ook nog niet van binnen   
gezien.

Er werden rondleidingen verzorgd door de Kring en wij 
hadden de taak om dat, in samenwerking met hen, alle-
maal in goede banen te leiden. De samenwerking verliep 
erg goed. Gezien de zeer grote belangstelling was ieder-
een blij verrast wat dit gebouw allemaal te bieden had .

Met een oppervlakte van 14.000m2 waren de rondleidin-
gen ongeveer 3 kwartier per groep gepland maar door  
de grote belangstelling werd de tijdsduur van de rond-
leidingen wat aangepast zodat er meer mensen de kans 
kregen het allemaal te zien.
De Mariënburg is zeer mooi verbouwd om zowel te wer-
ken, te leren en te wonen. Dit alles is perfect bij elkaar 
gebracht in één gebouw met moderne en authentiek 
gebleven onderdelen, zoals vroeger het klooster was. 

We hebben die dag met veel enthousiasme gewerkt 
en vele leuke reacties gekregen en positieve geluiden 
gehoord over het werk dat de Blauwe Engelen allemaal 
doen voor de stad ‘s-Hertogenbosch.

Waar doen we zeker aan mee de komende maanden:

Dag van de Mantelzorg
Brabanthallen
 10 november

World Food Day
Tramkade

 13 oktober

EK Veldrijden
Autotron

 2 t/m 4 november

Het Kerst Muziek Gala
Brabanthallen

 18 en 19 december

WK Handboogschieten
Parade, Rugbyveld en Zuiderpark

 juni 2019

Margriet Winterfair
Brabanthallen

 23 - 29 november

Open monumentdag 8 september
door Toos en Fred v d Mosselaer

Vanaf de editie van oktober staan 
we ook in 073 magazine!



De volgende reacties kwamen er op het artikeltje in 
de nieuwsbrief van september met bovenstaande kop 

Deze “Rode Engel” trof ik in Melbourne in 
2016 toen ik op vakantie was bij mijn zus in 
Australië.  Ik vertelde haar dat wij in ‘s-Her-
togenbosch de Blauwe Engelen hadden. Ze 
overlaadde me met adviezen over “hot-
spots” en gezellige winkels.
Josje van Eerd

Leuk dat er in de laatste nieuwsbrief een verhaal 
staat over “der Blaue Engel”.
Afgelopen zomer was een vriendin van mijn zoon, uit 
Berlijn, met haar ouders in ’s-Hertogenbosch. Wij waren 
bij mijn zoon uitgenodigd en wij kregen het er op een 

Er zijn meer Blauwe Engelen 
een idee van Therie de Wit

“De manier waarop wij binnen Cor Unum werken is een 
weerspiegeling van hoe de maatschappij zou moeten zijn: 
samen werken met een mooi product – klei - ongeacht 
wie je bent, wat je doet of wat je mankeert. Hier krijgt 
iedereen de kans vanuit zijn eigen individuele kwalitei-
ten een bijdrage te leveren, en wordt iedereen om zijn 
bijdrage gewaardeerd. Hier wordt geroepen: klei maakt 
blij!”. Aan het woord is Lotte Landsheer, directeur van 
keramiekhuis Cor Unum.  
 
Onlangs verhuisde dit atelier voor ke-
ramisch design naar het pand Pompen 
& Verlouw, aan het eind van de Vugh-
terstraat. “We komen uit De Gruyter-
fabriek, ook een uitstekende locatie, 
maar ietwat afgelegen. Deze stap naar 
de stad is een zeer belangrijke mijlpaal 
in onze 65-jarige geschiedenis. We zijn 
een écht Bosch bedrijf, de stad waar 
ook mijn wortels liggen. Ik ben met Cor 
Unum opgegroeid, mijn vader Zweitse 
was de eerste directeur en na mijn stu-
die fotografie koos ik 25 jaar geleden 
toch voor de klei. ’s-Hertogenbosch 
heeft ook een lange geschiedenis met 
keramiek, vandaar ook dat Cor Unum 
hier nooit weg wil. En ik ook niet! 
Bovendien bieden we met deze nieuwe 
locatie een bijzondere hotspot voor 
de bezoekers aan de stad. We geven 
desgewenst een rondleiding door onze productieruimte 
en ons lab, we beschikken over een verhalenwand die 
de historie van keramiek en design vertoont en we laten 

met trots zien welke prachtige producten we in opdracht 
van of in samenwerking met (internationale) topontwer-
pers maken. We verheugen ons daarbij op een goede 
samenwerking met de Blauwe Engelen. Zij maken op zo’n 
enthousiaste manier bezoekers wegwijs in onze stad, 
wij hopen dat met eenzelfde enthousiasme te doen voor 
bezoekers aan Cor Unum.” 

Cor Unum is een productiehuis waar hoogwaardig kera-
miek wordt vervaardigd in opdracht van ontwerpers, waar 
studenten ambachtstechnieken leren en waar innova-

tief ontwerpen en produceren wordt 
gestimuleerd. Cor Unum prikkelt tot 
nieuwe producten door een gesmeerde 
organisatie op te zetten waar vrijwilli-
gers, professionals, studenten, mensen 
met achterstand tot de arbeidsmarkt 
en ontwerpers worden gevormd tot een 
professioneel collectief dat het kera-
misch ambacht voor de toekomst borgt 
en tegelijkertijd het proces van het am-
bacht vertaalt naar prachtig eigentijds 
design. De mensen binnen het bedrijf 
delen één gemeenschappelijk ideaal: 
iedereen verdient een plaats, ieder-
een heeft een talent en iedereen kan 
eraan bijdragen de wereld iets mooier 
te maken. Het bedrijf heeft zijn wortels 
in de Sociale Werkvoorziening en biedt 
nog steeds mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een kans.
Cor Unum is gevestigd aan de Vughter-

straat 270 in s-Hertogenbosch en is geopend op maan-
dagmiddag 12:30 uur tot 17:30 uur en dinsdag tot en 
met zaterdag van 09:30 uur tot 17:30 uur

Even voorstellen... 

gegeven moment over dat ik de volgende dag met de 
Blauwe Engelen op straat zou staan om de toeristen te 
ontvangen. “Blauwe Engelen” dat kwam die ouders toch 
wel bekend voor. Ik vroeg of ze misschien dachten aan 
“der Blaue Engel”. Ja inderdaad, daar dachten ze aan.
Ik vind het wel grappig dat ik nu dit artikel van Therie in 
de Nieuwsbrief lees.
Toos Stapper

Jan Peter Kunst attendeerde ons op 
de BLUE ANGEL COCKTAIL: 30ml 
Brandy, 15ml Blue Curaçao likeur, 
15ml Vanille Likeur, een scheutje kof-
fiemelk en een scheutje lemon juice.
BEREIDING: Alle ingrediënten plus ijs 
in een shaker, goed schudden! 
Schenk de mix in een cocktailglas en 
garneer met een schijfje citroen.

Jan Peter adviseert: drink met mate(n)


