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Beste Lezer,
U ontvangt deze Diezekrant omdat u lid/begunstiger van Angrisa Heemkundekring Engelen bent. Deze
digitale krant houdt u snel en rechtstreeks op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Angrisa. Juist nu
Angrisa meer en meer bekendheid krijgt en er de nodige activiteiten lopen en op stapel staan is het bestuur
van mening u niet alleen de geprinte nieuwsbrief (3x per jaar) te sturen. Zo ziet u snel en rechtstreeks ook
wat er met uw ondersteuning gebeurt. Het geeft u tevens de mogelijkheid om te reageren op een of ander
onderwerp, een voorstel te doen of u aan te sluiten bij een werkgroep.
We houden u op de hoogte.
Frans Lucas,
voorzitter Angrisa

ACTIVITEITEN DIE NU PLAATSVINDEN

Zoldervondst bij een Engelenaar
Angrisa is in het bezit gekomen van unieke filmbeelden van carnaval in Engelen, periode 1966-1971. Maar
liefst 90 minuten super 8 beelden van de intocht van de prins, ontvangst op het raadhuis door de
burgemeester en wethouders, optocht door Engelen en sfeerbeelden van de avonden in de Engelenburcht.
Voor de oud Engelenaren: Groeplopen kent u het nog? De beelden zijn inmiddels overgezet op CD. Het is
een mooi tijdsbeeld. Misschien herkent u zichzelf nog op de beelden.
Cadeau voor onder de kerstboom
De CD, met een speelduur van bijna anderhalf uur, is verkrijgbaar via het secretariaat voor € 7,50

uwe

Op dit moment wordt er gewerkt aan een opwaardering van onze website. Het zal wat tijd vragen voor die
helemaal klaar is, maar er wordt professioneel aan gewerkt.
Bekijk hier de huidige website >>

Een prachtig verhaal over boten
In Engelen zijn in de vorige eeuw verschillende boten gebouwd. Over een van die boten kan Mevrouw
Jeanne Boerboom-Toebak uit eigen ervaring enthousiast vertellen. Wist u dat al het houtwerk van deze boot
afkomstig is van de oude sluisdeuren van Engelen? Nog veel meer wetenswaardigheden komen in een
uitgebreid verhaal aan de orde. Er wordt momenteel aan gewerkt.
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Wilt u deelnemen aan de activiteiten?
Er zijn nog een dozijn aan activiteiten die we graag zouden willen uitvoeren, maar we zijn beperkt in de “handjes” en middelen.
Dat wil wel zeggen dat we elk moment aangrijpen waar kansen liggen die een en ander mogelijk kunnen maken.
Ja, ik kom graag helpen!
info@angrisa.nl
Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen?
Meldt u zich hier dan af.

