
Engelen, 1 november 2021 

 

Verslag ledenvergadering Angrisa 31 oktober 2021. 

 

. 

Wilton Desmense heet alle aanwezigen van harte welkom op deze vergadering en stond even stil 

bij de leden die ons de afgelopen twee jaar zijn ontvallen, Els Hasselman-de Rooij, Pierre 

Kerkhofs, Ton Ter Ellen en Lieve Lockefeer. 

 

De notulen van de vergadering van 2019 en 2020  werden doorgenomen en er werd door de 

aanwezige leden geen op- of aanmerkingen op gegeven. 

De penningmeester mevr. Henriette Muskens-Sars heeft verslag gedaan van het financieel 

overzicht over 2019 en 2020 middels een power-point presentatie en aansluitend heeft de 

vergadering op voorstel van de kascommissie bestaand uit Jacques van de Vall en Frans Lucas  

de penningmeester gedechargeerd. Voor de kascontrole volgend jaar heeft Jacques van de Vall 

zich wederom aangemeld het bestuur gaat op zoek naar een tweede persoon voor die taak. 

. 

Wilton Desmense gaf een overzicht van de activiteiten die de afgelopen twee jaar zijn 

georganiseerd.  

 Rondleidingen bij de Open Monumentendag. 

 ICT ontwikkelingen, toegelicht door Rob van Linden. 

 Digitaliseren van collecties, documenten en archiefstukken. 

 Vernieuwen van de Angrisa Nieuwsbrief, niet alleen het formaat en de opmaak is 

veranderd, ook een nieuwe naam: “HeemWee”. Deze naam werd aangedragen door 

Charles Ter Ellen, uitleg van de naam vindt u op de website www.angrisa.nl 

 Deelname aan de Burendag. 

 Publicatie boek Ëngelen tussen bevrijding en vrijheid”. 

 Digitale puzzels. 

Bestuurswisselingen.  

Caroline Ter Ellen stelde zich niet meer herkiesbaar als bestuurslid , maar blijft toch actief 

binnen de vereniging. Met algehele goedkeuring werd Jan Selier toegevoegd aan het bestuur. 

 

Rondvraag: 

Charles Ter Ellen vroeg zich af of alle computersystemen wel voldoende beveiligd zijn, webmaster 

Rob van Linden gaf hier naar tevredenheid uitleg over. 

John Branderhorst informeerde naar de samenwerking met andere heemkundekringen in de 

omgeving en in het bijzonder heemkundekring Onsenoort,  

Cees de Graaf  informeerde naar de samenwerking met BHIC. 

Zowel Cees als John kregen van Wilton een bevredigend antwoord, de samenwerking met zowel 

BHIC en de diverse heemkundekringen is prima. 

John Branderhorst informeerde naar de digitale versie van de “HeemWee”, leden kunnen in 

plaats van een papieren versie een digitale versie ontvangen. 

 

Na een korte pauze was het tijd voor de lezing met de titel “Engelen tussen bevrijding en vrijheid”  

door  Wilton Desmense.  De lezing was een zeer interessante aanvulling op zijn gelijknamig boek 

over de donkere periode november 1944 en mei 1945 in Engelen en naaste omgeving. De lezing 

werd opgeluisterd door unieke filmbeelden uit deze periode..  

 

 

Hans Kant 

Secretaris Angrisa Heemkundekring Engelen 

 

 

 


