
Beste << Test First Name >>, ik heb nieuws voor u. Bekijk de webversie 

NUMMER 3  •  JAARGANG 2  • MAART 2016 

Beste << Test First Name >>, 

Dat De Diezekrant goed wordt goed gelezen blijkt uit een artikeltje in het Brabants Dagblad waarin de 

ontdekking van Anneke Heimeriks van een Jeroen Bosch schilderij wordt vermeld. De journalist die dat 

heeft gelezen in De Diezekrant, plaatste een artikelt je en heeft daarbij de tekst gebruikt uit de Diezekrant. 

(pag. 2 van het BD van 2 maart 2016). 

Mocht u ook iets te melden of te vragen hebben met betrekking tot Angrisa, laat het ons weten 

op info@angrisa.nl 

Veel leesplezier! 

Frans Lucas 

Voorzitter 

De nieuwe website  www.angrisa.nl 
De afgelopen maanden hebben Karin en Frank Schijf van Disk Promotions hard gewerkt aan een 

nieuwe en verbeterde website. Belangrijke verbeteringen zult u niet direct zien want die  zitten in de 

programmatuur waar de site mee is gebouwd. Wat direct opvalt is de nieuwe opmaak. Ook nieuw is 

de zoekfunctie bij de foto's en bidprentjes, een heel handig hulpmiddel. Kijk en overtuig uzelf. 

Ga naar de nieuwe website 

http://us12.campaign-archive1.com/?u=2fbdc9b547b9f3cb9a56b4a94&id=920842aadb&e=%5bUNIQID%5d
mailto:info@angrisa.nl
http://www.angrisa.nl/
http://www.angris.nl/


Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 24 maart 2016 

Jaarlijkse Algemene 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 

Tekening afkomstig van Tennisclub Suthwalda.  

De rol van Engelen tijdens het beleg in 1629 
Rob Gruben sluit de ledenvergadering af met een lezing over de rol van Engelen tijdens het beleg van 

's Hertogenbosch in 1629. Deze lezing is ook toegankelijk voor niet leden.  

Over het beleg van de stad ’s-Hertogenbosch in 1629 door “stedendwinger” Fredrik Hendrik is al veel 



geschreven. Maar wat minder bekend is, is dat ook ons dorp Engelen daarbij een grote rol gespeeld 

heeft. Niet alleen had de graaf van Solms op de Engelerschans zijn hoofdkwartier, maar ook werden 

vlak bij ons dorp 23 water- en twee windmolens gebouwd. Die zouden er uiteindelijk voor zorgen dat 

de inundatie (onderwaterzetting) van ’s-Hertogenbosch ongedaan werd gemaakt, waardoor de stad in 

september 1629 door Fredrik Hendrik kon worden ingenomen. 

Met haar ligging aan de Dieze en vlakbij de Maas had Engelen een zeer strategische ligging. De 

scheepvaart van en naar de stad kon er worden gecontroleerd en de complete waterhuishouding van 

de Meijerij was van de Diezeloop afhankelijk! Al meteen vanaf het begin van de Tachtigjarige Oorlog 

hadden de Staatse troepen daarom geprobeerd het dorp te veroveren. In 1587 resulteerde dat onder 

andere in de verwoesting van de prachtige oude Sint Lambertuskerk. Pas in 1629 lukte het de 

opstandelingen het dorp definitief in hun macht te krijgen, waardoor de val van ’s-Hertogenbosch werd 

veroorzaakt. 

In zijn lezing zal Rob Gruben ingaan op de boeiende geschiedenis van deze periode en alle pogingen 

van de Staatse troepen om het dorp Engelen te bezetten. U bent van harte uitgenodigd om de lezing 

bij te wonen. 

Op 24 maart 2016, om 20:30 uur in de Engelenburcht in Engelen 

Entree voor Angrisa-leden gratis, voor niet leden €3,- 

Voor meer informatie: info@angrisa.nl 

Vacature voor een bestuurslid. 
Wegens gezondheidsredenen heeft Dhr. Han Marjot tot zijn spijt zijn bestuursfunctie neer moeten 

leggen. 

Hiermee ontstaat er een vacature die het bestuur graag ingevuld wil zien.  

Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie dan vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan 

het bestuur via het secretariaat. Informatie kan worden ingewonnen bij de huidige bestuursleden: 

Frans Lucas voorzitter, Hans Kant secretaris en Henriette Sars penningmeester of via info@angrisa.nl  

Helpende handen tekening afkomstig van Levedale.be, een begeleidingscentrum voor mensen met 

een beperking 




