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Beste << Test First Name >>,

Het bestuur van Angrisa kan met vreugde mededelen dat de grens van 80 leden is gepasseerd.
Dat betekent dat Angrisa een breed draagvlak heeft gekregen en langzamerhand binnen het
erfgoed-toneel geen figurant meer is maar nu een echte rol heeft. Dit heugelijke feit schept ook
verplichtingen naar de leden die ons dit draagvlak hebben gegeven. Een belangrijk punt is de
toegankelijkheid van de documenten, foto’s en archieven die wij inmiddels rijk zijn. Hierover zijn
wij in gesprek met de afdeling Erfgoed van de gemeente. Daarnaast is er het afgelopen jaar
contact geweest met de heemkundekringen van en rondom Den Bosch om krachten te bundelen
en elkaar te helpen. Wij houden u hier van op de hoogte.
Mocht u de Diezekrant niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich onder aan de Diezekrant
afmelden.
Het bestuur van Angrisa wenst u een fijne vakantie en als u van huis gaat, wensen wij u een
veilige en behouden thuiskomst.
Veel leesplezier!
Frans Lucas
Voorzitter

HET GROOT TUIGHUIS
Op 5 juli zijn de leden van Angrisa die op dinsdag regelmatig aanwezig zijn, naar het Grote Tuighuis
geweest voor een rondleiding op de tentoonstelling over de tijd van Jeroen Bosch. Mevrouw Len
Jansens heeft ons rond geleid met haar enthousiaste verhaal. Het gaat niet over Jeroen Bosch zelf,
maar over kleding, gebruiken, voorwerpen en geschiedenis van zijn tijd. Er is een prachtige 3d
animatie van de stad gemaakt uit die tijd. Zeer indrukwekkend. De tentoonstelling is gratis toegankelijk
en duurt tot het eind van het jaar.

Bezoek aan het stadsarchief
Naar aanleiding van een bezoek van de heer Rolf Hagen van Stadsontwikkeling afdeling Erfgoed
hebben we met een aantal leden op 12 juli het stadsarchief bezocht. Enerzijds om te zien hoe
archieven worden bewaard en de organisatie daar achter werkt, anderzijds als een eerste contact om
te komen tot een inhoudelijke samenwerking. Daarbij wil de afdeling Erfgoed ons helpen ons archief
voor de toekomst te bewaren en meer toegankelijk te maken. In september staat al een
vervolgafspraak gepland om concrete plannen en voorstellen over en weer te maken.

Rabobank clubkas Campagne
Onderstaand bericht kregen wij op 22 juni van de Rabobank:
Beste Angrisa Heemkundekring Engelen,
Na het lange wachten is vandaag eindelijk het moment aangebroken dat we
u de uitslag bekend mogen maken van de Rabobank Clubkas Campagne.
Angrisa Heemkundekring Engelen heeft in totaal een bedrag opgehaald
van 606 Euro!
Op korte termijn wordt het bedrag naar uw rekening overgemaakt. Het
bedrag wordt toegekend inclusief eventueel verschuldigde belasting. Voor
de belastingconsequenties verwijzen wij u naar uw eigen belastingadviseur.
Wij hopen dat u erg blij bent met het opgehaalde bedrag en dat u het geld
goed kunt besteden.
De uitslag van alle deelnemers zal gedeeld worden op de website van onze
Rabobank Clubkas Campagne.
Wij willen u heel erg bedanken voor uw deelname. Graag tot in 2017!
Het zal duidelijk zijn dat we heel blij waren met het bericht en dankbaar zijn
aan allen die op ons hebben gestemd.
Met het bedrag kunnen we een huisstijl laten ontwikkelen voor een serie
boekjes over de geschiedenis van Engelen en haar inwoners.
We hebben ook nog genoeg andere plannen.
Dus, ja graag tot volgend jaar!
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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.
We hebben onder meer iemand nodig die kan interviewen, video's kan bewerken, archief onderzoek wil doen.......
Ja, ik ben geïnteresseerd.
Informatie over de mogelijkheden: info@angrisa.nl
Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen?
Meldt u zich hier dan af.
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