
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

BELEIDSPLAN van 2017 tot 2020 
www.agrisa.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretariaat 
Sint Lambertusstraat 17 
5221 BB Engelen 
info@angrisa.nl 
073 6312140 

http://www.agrisa.nl/
mailto:info@angrisa.nl


 



Inhoud 
 

Inleiding ....................................................................................................................................... 3 

1. Missie/visie .............................................................................................................................. 4 

1.2 Doelstelling ........................................................................................................................ 4 

1.3 Strategie ............................................................................................................................. 4 

2. Huidige situatie ....................................................................................................................... 5 

2.1 Activiteiten van de organisatie .......................................................................................... 6 

2.2 Voorbeeld van activiteiten ................................................................................................ 7 

3. Toekomst ................................................................................................................................. 8 

3.1 Voorbeeld .......................................................................................................................... 8 

4. Organisatie .............................................................................................................................. 9 

4.1 Bestuur .............................................................................................................................. 9 

4.2 Werkgroepen en vrijwilligers ............................................................................................. 9 

5. Financiën  .............................................................................................................................. 10 

 



Inleiding 
 
 

Angrisa Heemkundekring Engelen is een nog jonge vereniging van vrijwilligers. De behoefte aan een 
eigen Heemkundekring is ontstaan met de uitbreidingen van Engelen onder meer door de kastelen in 
de Haverleij. Enerzijds om de de cultuurhistorische waarden in kaart te brengen en vast te leggen en 
anderzijds om nieuwe bewoners kennis te laten maken met de geschiedenis van hun nieuwe 
woonomgeving. Kennis van de eigen omgeving helpt nieuwe bewoners om zich thuis te voelen. 
Wanneer de “oude” bewoners hun levenservaring kunnen delen geeft dit wederzijds plezier en 
voldoening. Angrisa stimuleert dit proces en creëert hiervoor een platform. Bij voldoende deelname 
aan dit proces helpt het eenzaamheid te verminderen en draagt het bij aan verbondenheid. 
 
Angrisa heeft veel ambities maar is nog niet zo ver om werkgroepen in het leven te roepen. De 
komende jaren ligt de focus op het toegankelijk maken van hetgeen er de afgelopen jaren is verzameld 
aan foto’s, bidprentjes, documenten en andere materialen. Voor dit doel zijn we in gesprek met de 
afdeling Erfgoed van de gemeente   ’s Hertogenbosch om dit op een professionele manier te doen. Dit 
zal de nieuwsgierigheid prikkelen hetgeen een goede basis is voor deelname aan een werkgroep. 
Angrisa wil niet hoger springen dan de polsstok lang is. Maar de ambitie om meer mensen met elkaar 
in contact te brengen via verhalen, archiefonderzoek, genealogie en monumenten is er niet minder 
om. 
In het vervolg van dit document wordt u de weg gewezen hoe Angrisa dit wil verwezenlijken. 
 
Frans Lucas 
Voorzitter Angrisa Heemkundekring Engelen. 



1. Missie/visie 
 
 

Door actief bezig te zijn met onze gemeenschappelijke geschiedenis van Engelen willen we de 
onderlinge verbondenheid van de huidige bewoners versterken. 
Het werkgebied van de Heemkundekring beslaat het voormalig grondgebied van de gemeente 
Engelen. 

1.1 Doelstelling 
 

De onderlinge verbondenheid van de huidige bewoners  van Engelen willen wij versterken door 
bekendheid te geven aan en te streven naar het behoud van het plaatselijk cultuurhistorisch erfgoed. 
Door in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek willen wij een bijdrage leveren aan 
de lokale identiteit van Engelen. 

1.2 Strategie 
 

Al sinds 1983 heeft (de voorloper van) heemkundekring Angrisa een breed scala aan geschiedkundige 
informatie, foto's, prenten en kaarten, documenten en archeologische vondsten verzameld. 
 
Angrisa verzamelt actief informatie over de geschiedenis van Engelen en is een eerste aanspreekpunt 
voor mensen die die informatie willen delen. 
 
Angrisa beheert, archiveert en presenteert het verzamelde materiaal op een verantwoorde wijze. 
 
Angrisa maakt haar archieven meer toegankelijk voor belangstellenden in de geschiedenis van 
Engelen. 
  
Angrisa stimuleert en ondersteunt initiatieven om informatie over de geschiedenis van Engelen te 
verzamelen, redigeren en presenteren. 
 
Angrisa faciliteert vrijwilligers om de activiteiten van de heemkundekring uit te voeren. 



2. Huidige situatie 
 
 

Sinds de oprichting heeft Angrisa de volgende activiteiten/producten ontwikkeld. 

 Tweewekelijkse inloopochtenden op de dinsdagen 

 Maandelijkse inloopavond op de eerste dinsdag van de maand. 

 Jaarlijkse presentatie tijdens de Engelense kermis 

 Deelname aan open monumentendag 

 Jaarlijkse excursies 

 Bijdrage aan feestelijkheden rond 1200 jarig bestaan van Engelen 

 Lezingen 

 Onderwijsprogramma 

 Bijeenkomsten met 50 plussers 

 Wandelingen met gids 
 
Regelmatig verschijnende publicaties 

 3x per jaar Nieuwsbrief 

 digitale Diezekrant 

 website www.angrisa.nl 
 
Boeken en andere eenmalige publicaties (in samenwerking met andere partijen): 
 
Engelen Grensdorp aan de Dieze 
Een zo compleet mogelijke geschiedenis vastgelegd in een zeer leesbaar en rijk geïllustreerd boek. 
 
Kindercanon van Engelen. 
Op de basisscholen in Engelen is extra aandacht geschonken aan de historie van Engelen. De kinderen 
van kindcentrum de Matrix hebben een canon van Engelen samengesteld. 
 
De Nacht wacht 
Tijdens de tweede wereldoorlog verongelukte een vliegtuig in het klein polderke. Twee 
bemanningsleden liggen begraven op het kerkhof van Engelen. Dit vliegtuig had een geheime opdracht 
en had drie Nederlandse geheime agenten aan boord. Het volledige verhaal is te lezen in "De nacht 
wacht". 
 
Oorlogsslachtoffers 
De bevrijding van het dorp Engelen tijdens de tweede wereldoorlog heeft meerdere slachtoffers 
gemaakt. Dit boekje vertelt over deze slachtoffers. 
 
Engelen in oorlogstijd 1940-1945 
Dit boekje beschrijft de geschiedenis van Engelen van 1940-1945, o.b.v. van dagboeken en andere 
publicaties. 
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Geschiedenis van het pensionaat van Engelen 
Boekje over het meisjespensionaat Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
 
Inventarisatie van de relikwieën 
Dit is een beschrijving van gevonden relikwieën in Engelen. 
 
Publicaties uit de Tweeterp 
Verzameling van verschillende artikelen van de heer Albé die hij heeft geschreven voor de Tweeterp. 
 
DVD Carnaval in Engelen 
Deze dvd toont unieke filmbeelden van Carnaval in Engelen, jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Zoals 
de ontvangst van de prins, groepslopen in de Engelenburcht, de optocht, seniorencarnaval en niet te 
vergeten het zakkenkoor. 
 
Film over de sluis 
Deze film geeft informatie over de bouw en de geschiedenis van de sluis in het Henriëttekanaal bij 
Engelen. Deze film is te vinden op YouTube. 
 

2.1 Activiteiten van de organisatie 
 

Angrisa blijft actief met de volgende activiteiten: 

 Tweewekelijkse inloopochtenden op de dinsdagen 

 Maandelijkse inloopavond op de eerste dinsdag van de maand. 

 Jaarlijkse presentatie tijdens een Engelens evenement 

 Deelname aan open monumentendag 

 Jaarlijkse excursies 

 Lezingen 

 Onderwijsprogramma 

 Bijeenkomsten met 50 plussers 

 Wandelingen met gids 
 
Regelmatig verschijnende publicaties 

 3x per jaar Nieuwsbrief 

 digitale Diezekrant 

 website www.angrisa.nl 
 
Daarnaast heeft Angrisa voor de aankomende periode de volgende concrete  werkdoelen: 

 Ontwikkeling van (een huisstijl voor) een boekenserie 

 Verbetering van de toegankelijkheid van het foto- en “film” archief 

 Meer betrekken van de (oudere) bewoners bij 
• de duiding van het verzamelde (beeld)materiaal 
• het verzamelen en vastleggen van verhalen over (de bewoners van) Engelen. 

 

2.2  Voorbeeld van activiteiten 
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Beoogde onderwerpen voor de boekenserie zijn: 

 De geschiedenis van het pensionaat en haar betekenis voor het dorp 

 De ondernemers in Engelen 

 de viering van Carnaval in Engelen 
 
Het foto- en filmmateriaal zal zodanig worden opgeslagen dat het middels een labelingsysteem 
eenvoudiger is om materiaal te rubriceren en terug te vinden. 
 
Ook de reeds geregistreerde interviews en verhalen van de (oud) inwoners zullen zodanig worden 
bewerkt en opgeslagen dat zij makkelijker toegankelijk worden voor een breder publiek. (Dit natuurlijk 
altijd in overleg met de betrokkenen.) 
 
Tijdens inloopsessies zal het beeldmateriaal worden gepresenteerd en kunnen inwoners van Engelen 
helpen het beeldmateriaal te duiden. 

 



3. Toekomst 
 
 
Naast de geplande activiteiten die reeds voorafgaand zijn genoemd zal  Angrisa zich meer richten op 
een daadwerkelijke medewerking van de leden en hen meer actief proberen te betrekken bij onze 
doelstelling. 
Diverse taken worden nu door een kleine kern behartigd. Wij streven er naar om de draaglast in 
evenwicht te brengen met de draagkracht van van deze kern. Bovendien vragen specifieke activiteiten 
de nodige expertise. Te denken valt onder meer aan werkzaamheden/advies op het gebied van IT, 
sponsoring, crowd funding en archiefbeheer. 
Het zoeken naar een nevenruimte voor de Pastorie aan de Graaf van Solmsweg zal ook doorgaan om 
boeken, archieven en materialen op te kunnen bergen en makkelijker toegankelijk te maken voor 
bezoekers en leden. Tevens zou het mooi zijn als er een mogelijkheid aan gekoppeld kan worden voor 
een  permanente tentoonstelling. Wij werken er aan om toekomst in deze werkelijkheid te laten 
worden. 
 

3.1 Voorbeeld 
 
Bovengenoemde ontwikkelingen kunnen vertraging oplopen of zelfs worden stopgezet als de 
inkomstenbronnen van Angrisa op- of misschien wel uitdrogen. De ondersteuning die wij ontvangen 
van de gemeente Den Bosch staat onder druk als gevolg van de bezuinigingen. Het bestuur wil de 
contributie niet verhogen om de drempel zo laag mogelijk te houden om lid te worden. Gepaste 
sponsoring op onze website en op ons drukwerk, crowd funding voor bepaalde projecten kan terug 
lopende ondersteuning gedeeltelijk opvangen. Ook hier zullen leden betrokken worden om mee te 
denken en creatieve wegen te zoeken om bovenstaande plannen te kunnen uitvoeren. 
Angrisa maakt zich sterk voor een gezonde basis die wij zelf leggen en kunnen onderhouden. 



4. Organisatie 

 
 
Heemkundekring Angrisa 
KvK: 17270229 
Bank: NL43 RABO 0155 7799 23 
ANBI: in aanvraag 
 
 
info@agrisa.nl   
www.angrisa.nl 
 
Correspondentieadres: 
Sint Lambertusstraat 17 
5221BB Engelen 
 
Angrisa maakt gebruik van de RK pastorie in Engelen voor haar bijeenkomsten en de opslag van haar 
archiefmateriaal. 
De pastorie is gevestigd op adres: Graaf van Solmsweg 75 Engelen 
In verband met een groeiend archief is een 2e locatie gevonden voor de opslag van materiaal in 
zalencentrum de Engelenburcht, Heuvel 18, Engelen 
 
Op dinsdag om de 14 dagen (oneven weken) is er een inloopochtend 's van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Daarnaast is er eenmaal per maand op dinsdag een avondopenstelling van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
De intentie is om in de Engelenburcht nog nieuwe inloopactiviteiten te organiseren. 
 

4.1 Bestuur 
 
Voorzitter:    Frans Lucas 
Penningmeester: Henriëtte Sars 
Secretaris:   Hans Kant 
Bestuurslid:  Caroline ter Ellen 
 

4.2 Werkgroepen en vrijwilligers 
 

Angrisa heeft geen medewerkers in dienst. Buiten het bestuur is  nu een klein aantal leden actief met 

het verzamelen en archiveren van documentatie en andere materialen, de (verwerking van) interviews 

en het schrijven voor de Diezekrant en de Nieuwsbrief. 
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5. Financiën 
 
 
Angrisa heeft op 1 januari 2017 een ledenbestand van 85 personen. Jaarlijks komen daar nieuwe leden 
bij. Om de laagdrempeligheid te bewaren wordt de contributie laag gehouden. 
De groei van het aantal leden brengt steeds meer bekendheid en donaties van archiefmateriaal met 
zich mee. Een verantwoorde opslag van het materiaal vraagt investeringen, waarvoor de gelden nog 
gevonden moeten worden. 
Bovendien groeit het ledenaantal en het archief zo danig dat een permanente presentatie te 
rechtvaardigen is. Angrisa blijft zich inzetten om een eigen pand/locatie te betrekken, binnen (de kern 
van)Engelen. 
 
De financiële situatie van Angrisa is redelijk. Van de subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch en de 
contributiegelden, kunnen de lopende activiteiten worden bekostigd. 

Beheer en besteding van het vermogen 
Er is een kleine buffer opgebouwd voor de plannen die Angrisa in de nabije toekomst wil realiseren. 
Denk hierbij de ontwikkeling van de huisstijl voor publicaties en de uitbreiding van de fysieke opslag. 
 
Het werven van gelden 
Angrisa is afhankelijk van subsidies, contributie, donaties en specifieke fondsen. 
Om het aantrekkelijk te maken om donaties te verkrijgen wordt de ANBI status aangevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------- 


