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Beste lezer,

Dit is uw tweede krant om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Angrisa. Mocht u ook 

iets te melden hebben met betrekking tot Angrisa, laat het ons weten op info@angrisa.nl 

Veel leesplezier! 

Frans Lucas 

Voorzitter 

Onze voorzitter is Engelenaar van het jaar 2015 
De inwoners van Engelen hebben Frans gekozen als Engelenaar van het jaar 2015. Yolie Mulkens 

had een  mooie speech waarop pas op het eind duidelijk werd op wie de keuze gevallen was.  Frans 

was volkomen verrast maar is trots om de rij te mogen staan van Engelenaren van het jaar. 
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Ledenvergadering 

Donderdag 24 maart 2016 

Jaarlijkse Ledenvergadering 

Aanvang 

19.30 uur 

Locatie 

Engelenburcht 

Lezing 

Om 20.30 uur vertelt Rob Gruben over de rol van Engelen tijdens het beleg van Den Bosch in 1629. 

Kosten 

Leden van Angrisa hebben vrij toegang. 

Introducees en niet leden vragen wij een bijdrage van € 3,00 



Publicaties van Angrisa 
Op (korte) termijn verschijnen er enkele publicaties. Gewerkt wordt aan een heruitgave van het boekje 

over het pensionaat, de botenbouwers in Engelen, brieven van de Canadese soldaat (zie Tweeterp 

van januari). Wij hebben Anja Verlaat als vormgeefster gevraagd om een huisstijl te ontwerpen waarin 

de publicatie kunnen verschijnen. 

Nu stelt de Rabobank € 100.000,- beschikbaar om te verdelen voor dergelijke projecten. Leden van de 

Rabobank kunnen stemmen op de ingestuurde projecten. Wij roepen de leden van de Rabobank op 

om op ons project te steunen en ook in de kennissenkring mensen te vragen op Angrisa te stemmen. 

Hoe meer stemmen, hoe meer kans we maken met ons project. Wij houden u op de hoogte. 

Anneke Heimeriks vindt een Jeroen Bosch 
Het was in 2001 toen Anneke als vrijwilligster in het Stadsarchief een testament uit 1654 vond met een 

inventarislijst. Op die lijst stond onder meer “een schilderije van Sint Antonis onderscreven Jeronimus 

Bosch”. Op dat moment waren er twee schilderijen bekend van Sint Antonius. Een hangt er in het 

Prado van Madrid, de ander in een museum in Lissabon. Dit was derhalve een onbekend schilderij. 

Met deze ontdekking is echter verder niets gedaan. Nu er een paneeltje in Kansas is opgedoken met 

de afbeelding van Sint Antonius, vragen wij ons af of Anneke dit al niet had ontdekt. 

Wij hebben deze bevindingen doorgegeven aan hoogleraar Jos Koldewij van het Bosch Research and 

Conservation Project. Hij was blij met deze informatie. We weten nog niet wat dit gaat opleveren, maar 

wij gaan er van uit dat die Antonius uit Kansas, de Antonius is die Anneke heeft opgespoord!! 
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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. 
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