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Beste Hans, 

Het bestuur van Angrisa kan met vreugde mededelen dat de grens van 85 leden is gepasseerd. 
Dat betekent dat Angrisa een breed draagvlak heeft gekregen en langzamerhand binnen het 
erfgoed-toneel geen figurant meer is maar nu een echte rol heeft. Dit heugelijke feit schept ook 
verplichtingen naar de leden die ons dit draagvlak hebben gegeven. Een belangrijk punt is de 
toegankelijkheid van de documenten, foto’s en archieven die wij inmiddels rijk zijn. Hierover zijn 
wij in gesprek met de afdeling Erfgoed van de gemeente. Daarnaast is er het afgelopen jaar 
contact geweest met de heemkundekringen van en rondom Den Bosch om krachten te bundelen 
en elkaar te helpen. Wij houden u hier van op de hoogte. 
Mocht u de Diezekrant niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich onder aan de Diezekrant 
afmelden. 

Vriendelijke groet, 

Frans Lucas 
Voorzitter 

Ledenvergadering donderdag 30 maart 2017 
Het bestuur van Angrisa nodigt de leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur tot 

20.30 uur in de Engelenburcht. 

http://angrisa.us12.list-manage2.com/track/click?u=2fbdc9b547b9f3cb9a56b4a94&id=7a8e41ee4a&e=284f896d21


Na de vergadering zal de heer Bart Beaard een presentatie houden over de architectuurstijl van de 
Amsterdamse School die vorig jaar haar 100 jarig bestaan herdacht. 

afbeelding afkomstig van de voetbalvereniging VDL Maasluis. 

Presentatie de heer Bart Beaard: 
Lambertuskerk en de Amsterdamse School 

De heer Bart Beaard is secretaris van de Heemkundekring Onsenoort en heeft zich verdiept in de 
architectuurstijl van de Amsterdamse School. Dit naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van deze 
stijl in 2016.Het maandblad "Met Gansen Trouw" is door hem geschreven en bijna geheel gewijd aan 
deze architectuurstijl met een grote nadruk op onze Lambertuskerk die onder deze stijl gebouwd is in 

1933. 
Architect was de heer Hein de Graaf uit Den Bosch. Kenmerkend voor de stijl die terug te vinden is in 

 de Lambertuskerk zijn de bogen, het metselwerk en de open voegen in het binnenmetselwerk. 
De heer Bart Beaard zal u met beelden meenemen in en door een fascinerende periode in de 

architectuur van Nederlandse bodem. Deze presentatie is een aanrader. 

De presentatie zal aansluitend gegeven worden aan de algemene ledenvergadering op donderdag 30 
maart 2017. Aanvang 20.30 uur tot 21.30 uur. Leden hebben gratis toegang., Voor niet leden vragen 

wij een bijdrage van € 3,- inclusief een kop koffie. 

http://angrisa.us12.list-manage.com/track/click?u=2fbdc9b547b9f3cb9a56b4a94&id=40643f9116&e=284f896d21
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Wilt u deelnemen aan de activiteiten? 
Er zijn nog veel activiteiten die we graag zouden willen uitvoeren, maar we zijn beperkt in de “handjes” en middelen. We hebben 
onder meer iemand nodig die kan interviewen, video's kan bewerken, archief onderzoek wil doen....... 
 
Ja, ik ben geïnteresseerd.  
Informatie over de mogelijkheden: info@angrisa.nl 
 
Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? 
Meldt u zich hier dan af. 
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