DE BAZUIN
Jaargang: 45
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REDACTIEADRES: Parochiecentrum, Kerkstraat 2, Angeren
TARIEVEN VOOR PLAATSING IN ‘DE BAZUIN’
Losse publikaties: € 7,50 per 1/3 pagina, 15,00 per halve pagina, 22,50 per hele pagina.
Contractpublikaties en commerciële tarieven op aanvraag via ons redactioneel emailadres.
Kosten van losse publikaties dienen na uw inzending overgemaakt te worden op bankrekening
NL73RABO0102903131 t.n.v. Ver. Dorpshuis Angeren o.v.v. kopĳ Bazuin
AANLEVERING KOPĲ VOOR PLAATSING IN ‘DE BAZUIN’
EN VOOR PLAATSING OP ‘DE ANGERSE EVENEMENTENKALENDER’
via email naar bazuinstbavo@hotmail.com tot ’s maandags voorafgaand
aan de verschĳningsdatum vóór 11.00 uur.
VERSCHĲNINGSDATA VAN ‘DE BAZUIN’ IN 2019
29 april, 27 mei, 24 juni, 26 augustus,
23 september, 28 oktober, 25 november, 18 december
LEES ‘DE BAZUIN’ OOK DIGITAAL
Via dorpshuisangeren.nl kunt u een digitale kopie van deze editie lezen en/of downloaden

sport & cultuurcentrum DORPSHUIS ANGEREN
twitter.com/angersdorpshuis

facebook.com/kulturhusangeren

KĲK VOOR MEER INFO OVER ALLE CULTURELE, SPORTIEVE
EN OVERIGE ACTIVITEITEN EN MOGELĲKHEDEN OP WWW.DORPSHUISANGEREN.NL
OPENINGSTĲDEN DORPSHUIS
maandag
09.00 - 24.00
dinsdag
13.00 - 17.00 / 17.45 - 24.00
woensdag
13.00 - 24.00
donderdag
12.30 - 24.00
vrĳdag
17.15 - 24.00
overige uren en weekend op aanvraag!

CONTACTINFO DORPSHUIS
Emmastraat 23
6687 BP Angeren
T 026 3251186
E info@dorpshuisangeren.nl
W www.dorpshuisangeren.nl
Reserveringen: tickets@dorpshuisangeren.nl

OPENINGSTĲDEN BIBLIOTHEEK GELDERLAND ZUID
maandag
09.00 - 20.00 (personeel bieb aanwezig van 11.00 - 13.00 uur)
dinsdag
13.00 - 17.00 (personeel bieb aanwezig van 13.00 - 15.00 uur)
woensdag
13.00 - 20.00
donderdag
12.30 - 20.00
vrĳdag
18.00 - 20.00

1

Kerkagenda
Woensdag 3 april 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger:
Pastoor G. Peters
Koster:
?
Intenties van de geloofsgemeenschap:
Johan Borgers en Marga, Ton Nĳenhuis, Piet Eeuwes, Ria Janssen
Zondag 7 april 10.00 Schuttersviering in de schutterstent
Voorganger:
Maria van Baal
M.M.V.:
Schuttersgilde St. Bavo
Intenties van de geloofsgemeenschap:
Overleden leden van Schuttersgilde St.Bavo
Voorafgaand aan de Lentekriebels zal er een feestelĳke schuttersviering zĳn in
de Schutterstent aan het Zahnplein met musicale ondersteuning van het
Bavogilde.
Na afloop van de viering is er koffie en Bavobrood voor allen.
We nodigen u hierbĳ uit om deze feestelĳke viering bĳ te wonen.
Goede Vrĳdag 19 april 15.00 uur Kruisweg
Voorganger:
Maria van Baal
M.M.V.
Nico Besselink
Zondag 21 april (1e Paasdag) Dageraadsviering om 5.30 uur
Voorganger:
M. Sanders en ADA
M.M.V.:
Leonarduskoor

Kruisweg in Bavokerk Angeren
Op Goede Vrĳdag 19 april om 15.00 uur verzorgt de
Avondwakegroep Angeren in de Bavokerk de jaarlĳkse
Kruisweg.
Noem het de Passion in ‘klassieke’ stĳl. Centraal staat het statie
voor statie meetrekken met Jesus.
Even een uurtje de tĳd stil laten staan en met HEM meetrekken om zo ook onze
eigen levensweg te herkennen. Want ook in ons leven zĳn verscheuring, verdriet,
pĳn, dood, in welke vorm dan ook, nooit ver weg te denken.
Kom en bid de Kruisweg mee, even met elkaar, voor elkaar zĳn. Goede Vrĳdag 19
april 15.00 uur Bavokerk Angeren. De kerk is vanaf 14.30 uur open.
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SASA Nieuws


Algemene

Deelnemers Vergadering 2019

Op jaarlĳkse ADV van
vrĳdag 22 maart j.l. waren ruim 80
SASA deelnemers
aanwezig in “Het Dorpshuis”. Terwĳl
ieder een goed plaatsje
zocht speelde Ria Visser vrolĳke
muziek op haar keyboard.
Nadat de koffie was
geserveerd blikte de voorzitter terug
op het afgelopen jaar. Aan
de hand van een denkbeeldige
fietstocht ging ze het hele jaar door met als hoogtepunt het 50-jarig jubileumfeest in september.
De penningmeester gaf uitleg over het financiële wel en wee van de SASA. Ondanks een geweldig
jubileumfeest viel de begroting gunstig uit en kon ze melden dat de stichting een financieel gezond
“oudje” is die nog een hoop leuke dingen voor haar deelnemers kan organiseren.
In het bestuur nam Jaap Stienstra ( Jaap van Det) afscheid na zich vele jaren als voorzitter en als
bestuurslid te hebben ingezet voor de SASA. Els Tĳssen bedankte hem met een dinerbon en bloemen
voor zĳn Willy. In de bĳbehorende oorkonde werd verwezen naar zĳn werk voor SASA waar Jaap in een
emotioneel dankwoord op terugkeek.
De Heer Scholten werd gehuldigd vanwege zĳn 25 jarig deelnemerschap van de SASA en kreeg in het
bĳzĳn van zĳn vrouw, zoon en schoondochter een mooie oorkonde, een fles wĳn en bloemen voor zĳn
vrouw .
De nieuwe dominee van Angeren, mevrouw Els de Clerque, stond stil bĳ de 8 deelnemers die het
afgelopen jaar en begin van dit jaar waren overleden. Zĳ stak voor iedere overledene een kaarsje aan.
In de pauze speelde Ria Visser en werd er volop bĳgepraat.
Het daarna volgende optreden van onze Angerse artiesten met muziek van Vader Abraham en Mieke was
een verrassing. Het publiek reageerde enthousiast, zong met de muziek mee, klapte en zwaaide. Al met
al heel geslaagd.
Daarna was er op het grote beeldscherm een korte versie van de jubileumfilm te zien, gevolgd door een
selectie oude foto’s. En bĳ een drankje en een hapje kwamen de herinneringen en de verhalen weer
los.
Zo werd de jaarvergadering een feestje en gingen de deelnemers met een tevreden gevoel naar huis.

 SASA op de Lentekriebels
Zondag 7 april a.s. worden in Angeren weer de jaarlĳkse Lentekriebels gehouden. Een dag met vertier
en kans op mooie koopjes. Ook de SASA is aanwezig met een stand waar u informatie over de
activiteiten van SASA kunt krĳgen.

 SASA deelnemers welkom bĳ de BAVO
In de tent op het Zahnplein wordt tĳdens de Lentekriebels om 10.00 uur een dienst opgedragen door
Maria van Baal en Geert Bouwman. Na afloop is er een gratis kopje koffie met Bavo brood

 RABO Clubkas campagne:
Van 15 april tot en met 28 april wordt weer de Rabobank Clubkas Campagne gehouden. Ieder lid van de
Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe kan dan vĳf stemmen uitbrengen op een vereniging of club,
maximaal 2 stemmen per club. Dit levert geld op voor de club. Maak gebruik van de gelegenheid en
stem op SASA.

 2e SASA kaarttoernooi.

Zaterdag 13 april 2019

Jokeren en Klaverjassen van 10.00 -16.00 uur.
Opgeven bĳ Mevr. Bertha de Wild 026-3257340 of 06-36303376 of via bertha@familiedewild.com
Bridgen van 11.00 -16.00 uur
Opgeven bĳ Dhr. Anton Rouwhorst tel. 0481-462074 email: anton.rouwhorst@kpnmail.nl
Inschrĳven kan tot en met 11 april.
Het inschrĳfgeld bedraagt € 10,00 pp. inclusief lunch ( SASA deelnemers € 8,50 pp )
Dorpshuis, Emmastraat 23, Angeren Tel. 026-3251186. Zaal open 9.30 uur.
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Secretariaat: Molenstraat 10
6687 AN Angeren
Betreft: Uitnodiging Koningschieten en prĳsschieten
Angeren, 1 maart 2019
Beste leden, stille leden, ereleden en vrienden van Schuttersgilde St. Bavo
Angeren,
Op zaterdag 6 april 2019 en zondag 7 april 2019 vinden de Lentekriebels plaats. Dit
jaar hebben de dagen een andere invulling dan wat u van ons gewend bent.
Koningschieten:
Dit jaar gaan wĳ op zaterdag 6 april Koningschieten. Het programma van deze dag
ziet er als volgt uit:
15.00 uur – Opening van de Lentekriebels. Tĳdens de opening zullen ook de oud
commissieleden van de ‘Organisatie Lentekriebels’ gehuldigd worden. Tevens opent
om 15.00 uur ook de tent
15.45 uur – Afscheid nemen van het huidige Koningspaar met daarbĳ de
bĳbehorende plichtplegingen
16.00 uur – Start Koningschieten
17.30 uur – Einde Koningschieten en felicitatie nieuwe Koningspaar
18.00 uur – Tent open en muziek van Cabrio
18.45 uur – Vertrek door Schuttersgilde St. Bavo richting het nieuwe Koningspaar
19.00 uur – Aankomst bĳ het nieuwe Koningspaar. Tevens is hier de hulde en wordt
er gevendeld
19.30 uur – Rondgang door Angeren. Eindpunt is de tent op het kermisterrein
20.00 uur – Aankomst bĳ de tent van Schuttersgilde St. Bavo. Het Koningspaar
wordt naar binnen gebracht
23.00 uur – Einde feest

E-mail: secretariaat@stbavoangeren.nl
Website: www.stbavoangeren.nl
Facebook: www.facebook.com/stbavoangeren
Telefoon: Wilma Altena, secretaris 06-22573427
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Prĳsschieten:
Op zondag 7 april 2019 wordt het prĳsschieten gehouden. Deze dag zullen we
openen met een kerkdienst in de tent op het kermisterrein.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
08.30 uur – Reveille bĳ het nieuwe Koningspaar
09.30 uur – Vertrek bĳ het Koningspaar van Schuttersgilde St. Bavo richting de tent
voor de kerkdienst
10.00 uur – Aanvang kerkdienst
10.45 uur – Einde kerkdienst. Aan alle aanwezigen wordt een kopje koffie/thee
aangeboden met Bavobrood
11.00 uur – Start van de braderie
12.00 uur – Start prĳsschieten, bielemanwedstrĳden, en demonstraties en/of
workshops van de onderdelen van Schuttersgilde St. Bavo en start verkoop van
etenswaren
15.00 uur – Einde programma prĳsschieten, bielemannen en demonstraties
16.00 uur – Start muziek in de tent, deze middag zal Summerland optreden
16.30 uur – Prĳsuitreiking van de zeepkistenrace in de tent. Het Schuttersgilde zal
hier nog een kleine serenade brengen. Vervolgens volgt er een gezellig samen zĳn
in de tent.
Het evenement zal plaats vinden op het kermisterrein, Zahnstraat, te Angeren. Wĳ
zĳn altĳd opzoek naar Koningskandidaten. Lĳkt het u leuk om de nieuwe koning te
worden van het Schuttersgilde? Of wilt u eerst graag wat meer informatie over wat
het Koningschap inhoudt? Laat het dan weten aan Ronald Dikker, Debby Slinkman,
Jeroen Krauts of Willy van Bon of stuur een mailtje naar
secretariaat@stbavoangeren.nl.
Koningsbal:
Dit jaar vindt er geen apart koningsbal plaats. Het vieren en feliciteren van het
nieuwe Koningspaar zal dit jaar gelĳk na het Koningschieten zĳn, te weten
zaterdag 6 april 2019 in de feesttent op het Kermisterrein.
In de bĳlage vindt u de folder die ook verspreid is tĳdens de donateursactie. Ook
staat deze folder op onze website en is hĳ zichtbaar op Facebook.
Ik hoop u op deze dagen te mogen begroeten,
Met vriendelĳke groeten,
Namens het bestuur en de leden,
Wilma Altena
Secretaris Schuttersgilde St. Bavo Angeren

E-mail: secretariaat@stbavoangeren.nl
Website: www.stbavoangeren.nl
Facebook: www.facebook.com/stbavoangeren
Telefoon: Wilma Altena, secretaris 06-22573427
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STEUN ONZE AFDELING
EN DOE MEE AAN DE
RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
In april is er weer de Rabobank Clubkas Campagne. De Zonnebloem afd. Angeren mag
hieraan deelnemen.
Bent u lid van de Rabobank dan kunt van 15 tot en met 28 april uw stem(men) uitbrengen op
de clubs van uw voorkeur. Deze stemmen zĳn geld waard. Steun De Zonnebloem afd.
Angeren, niet alleen door zelf te stemmen maar ook door vrienden/familie te vragen een deel
van hun stemmen aan onze club te geven.
Ook willen we de Zonnebloemloterĳ onder uw aandacht brengen. Binnenkort bellen de
lotenverkopers bĳ u aan. Stel hen niet teleur en koop een of meerder loten.
De loten kosten € 2,00 per stuk, waarvan de plaatselĳke afdeling € 1,50 ontvangt.

Toneelgroep Mozaïek
Vorig jaar speelde Toneelgroep Mozaïek twee keer voor een volle zaal
in het Dorpshuis in Angeren.
Gaat dat dit jaar weer gebeuren?
Zoals u in de vorige Bazuin heeft kunnen lezen kunt u op
6 en 7 april genieten van een avondvullende toneelvoorstelling.
Komt u ook? U bent uiteraard van harte welkom!
De zaal gaat om 19.30 uur open. De voorstelling begint om 20.00 uur.
Graag tot ziens op 6 of 7 april.
De Rabobank Clubkascampagne kan voor Toneelgroep Mozaïek
financieel aantrekkelĳk zĳn. Leden van de Rabobank kunnen van 15
t/m 28 april stemmen uitbrengen. De Toneelgroep is u bĳ voorbaat
dankbaar voor de van u te ontvangen stemmen, want elke stem is geld
waard.
Dus, graag tot ziens op 6 en/of 7 april en bĳ voorbaat dank voor uw
Rabobank Clubkascampagne stemmen).
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HISTORISCHE KRING
ANGEREN
JaarvergaderingHKA
Op dinsdag avond 23april is om 20.00uur onzejaarvergadering in het
Dorpshuis. Noteer dit alvast in jeagenda.Naast de bekende
agendapunten: jaarverslag over 2018;financiën enaktiviteiten in 2019
willen we onzenieuwe voorzitter Harrie Arends voordragen.Tevens
wordt er aandachtgegevenaan destatus,voortgang van de
oorlogsmonumentenen deherinneringsboom op het oude schoolplein.
Niet onbelangrĳk,dus komop de jaarvergadering.

AngersVerleden
Komende weken verschĳnt ons informatieblad Angers Verleje,dat gratis bĳ onze
leden wordt thuis bezorgd.Dit keer meteenextraartikel van Lenie Stevens over het
60-jarigbestaanvan ĳsclub De Ĳsvogels. Ben jenog geenlid, geefjedan zo snel
mogelĳk op (11euro per jaar) en jekrĳgt alsnog onsinfoblad gratis. Opgeven kan bĳ
Lenie Pelkman (026-3252950).

Rabobank clubkas aktie 2019
Het duurt nogeven,maar dit jaarstartin april destemperiode (15april tm28april) voor de
Rabobank clubkasaktie.Met dezeaktie wil de Rabobankietsbetekenenvoor de lokale,

dus ookdeAngerense,leefomgeving.Ook dit jaardoenwĳ als HKA aan dezeAktie
mee.Hoe kun je onssteunen?Als lid van de Rabobank(je moetwel lid zĳn) kun je
tussen15en 28april op deHKA stemmen.Naar rato van het
aantal stemmenkrĳgt
de HKA van de Raboeengeldbedrag.Met dat bedraggaatde HKA hetnogte
plaatsen oorlogsmonumentter herinnering aan de gesneuvelde
vliegtuigbemanningsledenfinancieelondersteunen.Dus, stem op ons.
Ga voor meerinformatie naar:www.rabobankoostbetuwe.nl.

Inloopavonden eninloopmiddagen HKA 2019
Inloopavonden
De komendeinloopavonden zĳn vanaf 20.00uur in hetDorpshuis aan de
Emmastraat op: do 4april, di 14mei,di 25juni. Als jevragen hebtover de
Angerense geschiedenis,en of foto’sover Angeren hebt of wilt inzien, uiteraard ook
bidprentjes,kom dan naar de inloopavond.
Inloopmiddagen
De inloopmiddagen, eveneens in het Dorpshuis van 14.00uur tot 16.00uur zĳn op:
Dinsdag di 16april, di 21mei, di 18juni.
HKA enLENTEKRIEBELS
We staan dit jaar weer met eeninformatietent opde Lentekriebels.In de tentbĳ Smits
Mode vragen wĳ jullie aandachtvoor de herdenkingvan 75jaarMarket Garden. Dit
was tevens hetbeginvan de oorlogin de Betuwe.
Website HKA
Wil je op de hoogte zĳn en blĳven van de Angerense historie raadpleeg dan onze website.
www.historischekringangeren.nl/
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Bezoek http://

Angerse Oldtimer Club tĳdens de Lentekriebels
Op zondag 7 April zĳn wĳ als Angerse Oldtimer Club te vinden tĳdens Lentekriebels op het
kermisterrein naast de tent met een uitloper naar de weide waar normaal de Kermistent
staat. De Angerse Oldtimer Club opent tĳdens de Lentekriebels het buiten seizoen .
S’morgens om 10.00 starten we bĳ het Dorpshuis aan de Emmastraat, .
We rĳden een korte rit van een uur waarna we ons opstellen rond 11.00 uur. We komen via
de afrit van de dĳk aan de Zahnstraat op onze standplaats . We stellen een aantal oldtimers
op om te bezichtigen op het kermisterrein naast de tent . Een aantal voertuigen, vooral
trekkers , Zullen zich op de weide bevinden waar behendigheid oefeningen uitgevoerd
zullen worden gedurende de dag.
Ook stationaire motoren zullen
aanwezig zĳn . Die zeker in actie
komen van klein naar groot . Met
auto’s, solexen , brommers , en
motoren zullen ook oefeningen
plaats vinden op de weide . Zoals U
wel kunt horen zitten we vol
demonstratie plannen gedurende
de dag.
U bent van harte welkom de
deelnemers aan te moedigen of te
ondersteunen. Wĳ heten U graag
van harte welkom.

DORPSHUIS ANGEREN THEATER
De verkoop voor het muzikale zondagmiddag ’huiskamerconcert’ op 12 mei met

DICK VAN ALTENA, MARCEL SMULDERS en TOM SCHRAVEN
is in volle gang.

Kaarten zĳn te koop bĳ de bar in het dorpshuis of
via tickets@dorpshuisangeren.nl
Aanvang: 14.30 u / Zaal open: 13.30 u uur
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BASISSCHOLEN STERREBOS en
ABACUS LOPEN TEGEN KANKER
VOOR ROPARUN TEAM-031 LINGEWAARD

Basisschool IKC Sterrebos en IKC Abacus, beide uit
Huissen, organiseren een sponsorloop. De opbrengst
van deze loop is voor Roparun team-031 Lingewaard.
IKC Sterrebos op woensdag 3 april
IKC Abacus op vrĳdag 12 april
Roparun team-031 Lingewaard zet zich in voor mensen
die met de ziekte kanker worden geconfronteerd.
Voor de sponsorloop gaan de schoolkinderen uit de bovenbouw met hun
sponsoren (ouders, grootouders, buren, familieleden) een uitdaging aan. Ze gaan
2, 3 ,4 of zoveel als mogelĳk kilometers lopen en krĳgen als tegenprestatie een
financiële bĳdrage per kilometer of een vast bedrag. Deze bĳdrage is in haar
geheel bestemd voor team-031 die hiermee het leven van kankerpatiënten wat
‘meer acceptabel’ wil maken. Word je gevraagd voor een financiële bĳdrage,
sponsor de Sterrebos/Abacus-lopers en hun goede doel.
Op beide scholen wordt ook een wensboom geplaatst. De kinderen kunnen
daarin een wens die ze hebben voor een zieke uit hun naaste omgeving, hangen.
Na de sponsorloop wordt een wens uit de boom getrokken en zal Roparun
team-031 de wens in vervulling doen gaan.

TEAM-031 Roparty een geweldig succes
De roparty op zaterdag 9 maart in de Buitenpoort is voor team-031 een geweldig
succes geworden. Niet alleen wat betreft de gezelligheid (met hartstikke goede
muziek), maar ook de financiën. Voor het goede doel werd ruim 1300,- euro
opgehaald, inclusief een bĳdrage van de Buitenpoort. Dank allemaal.
TEAM-031 op de LENTEKRIEBELS: SPINNINGMARATHON
Het is bĳna traditioneel: team-031 op de Lentekriebels van Angeren met de
spinningmarathon. Dit onderdeel, dat door vele sponsoren mogelĳk wordt
gemaakt, is een sportieve uitdaging aan alle trimmers en duursporters. Onder
begeleiding en controle van een professionele coach wordt je uitgedaagd om je
sportieve grenzen op te zoeken voor het goede doel. De opbrengst van deze
marathon is voor Roparun team-031, die hiermee het leven van mensen met
kanker wat probeert “op te vrolĳken”. Durf je het aan…..spin mee tegen kanker
op 7 april. Start om 12.00 uur, einde 16.00 uur.
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Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe sponsort het verenigingsleven via haar Grote
Clubactie. De harmonie roept de leden van de bank op om vooral ook aan onze
vereniging te denken bĳ het toekennen van de stemmen.
Een muziekvereniging maakt hogere kosten dan menig andere vereniging. Dit omdat er
gebruikgemaakt moet worden van dure instrumenten en omdat er gediplomeerde leiding
(zoals de dirigent en leraren) nodig is. Daarentegen biedt de harmonie iedereen die dat
wil, de gelegenheid om tegen redelĳke kosten een instrument te leren bespelen. Uiteraard
luistert de harmonie ook de belangrĳkste dorpsfestiviteiten muzikaal op. Zo zal op 7 april
een grandioos concert worden verzorgd tĳdens de Lentekriebels.
Natuurlĳk onderneemt de vereniging ook zelf de nodige actie om geld bĳeen te
sprokkelen. Zo wordt weer de fietsenstalling en het auto-parkeren verzorgd tĳdens de
Lentekriebels. Ook verzorgt de vereniging in mei de Anjer-collecte in Angeren. De
opbrengst uit die collecte is weliswaar bestemd voor cultuur in de ruimste zin van het
woord, maar maakt dat de vereniging zo af en toe zelf ook een beroep mag doen op
financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Met de afnemende subsidie en stĳging van kosten wordt het financieel moeilĳker om het
hoofd boven water te houden. De contributie mag immers niet zo hoog worden, dat
mensen daardoor moeten afhaken. Om dat te voorkomen is de Rabobank-actie een
welkome aanvulling. Ieder lid van Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe mag van 15 tot
en met 28 april in totaal vĳf stemmen uitbrengen op zĳn of haar favoriete clubs. De leden
die mogen stemmen, ontvangen tĳdig een persoonlĳke code en uitleg over de
stemprocedure. Mag HARMONIE ST. CAECILIA op u rekenen?

10

DE ANGERSE EVENEMENTENKALENDER
MAART

2019

26 mrt

Inloopmiddag Historische Kring Angeren 14.00 - 16.00 uur

Dorpshuis Angeren

28 mrt

SWL Koffieochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

APRIL

2019

4 apr

Inloopavond Historische Kring Angeren - 20.00 uur

Dorpshuis Angeren

6 apr

Toneelvoorstelling Mozaiek

Dorpshuis Angeren

6 apr

Koningschieten Schuttersgilde St Bavo

Molenstraat Angeren

7 apr

Lentekriebels 2019

Molenstraat Angeren

7 apr

Toneelvoorstelling Mozaiek

Dorpshuis Angeren

13 apr

SASA Klaverjas, Joker & Bridge toernooi

Dorpshuis Angeren

16 apr

Inloopmiddag Historische Kring Angeren 14.00 - 16.00 uur

Dorpshuis Angeren

16 apr

Paasviering

zalencentrum Valom

16 apr

Vrouwenvereniging Angeren activiteitenavond

Dorpshuis Angeren

22 april t/m 5 mei Paas/meivakantie

basisschool Marang

19 apr

Kruisweg 15.00 uur

RK Kerk van St Bavo

23 april

Jaarvergadering Historische Kring Angeren - 20.00 uur

Dorpshuis Angeren

25 apr

SWL Koffieochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

27 apr

Koningsdag Oranjecomité Angeren

Dorpshuis Angeren

MEI

2019

5 mei

Bloesemtocht Angerse Oldtimer Club

Herberg De Letste Stuyver

12 mei

Songwriters in the Round m.m.v. Dick, Tom & Marcel

Dorpshuis Angeren

14 mei

Inloopavond Historische Kring Angeren - 20.00 uur

Dorpshuis Angeren

15 mei

Activiteitenmiddag Zonnebloem Angeren

21 mei

Inloopmiddag Historische Kring Angeren 14.00 - 16.00 uur

Dorpshuis Angeren

23 mei

SWL Koffieochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

30 mei t/m 31 mei Hemelvaartvakantie

basisschool Marang

JUNI

2019

18 jun

Vrouwenvereniging Angeren activiteitenavond

Dorpshuis Angeren

18 jun

Inloopmiddag Historische Kring Angeren 14.00 - 16.00 uur

Dorpshuis Angeren

22 juni

Themaconcert harmonie St Caecilia

Dorpshuis Angeren

25 juni

Inloopavond Historische Kring Angeren - 20.00 uur

Dorpshuis Angeren

27 juni

SWL Koffieochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

30 jun

Angerse Umdracht met hoogmis 10.00 uur

RK Kerk van St Bavo
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JULI & AUGUSTUS 2019
14 juli

8 juli t/m 18 augustus Zomervakantie

basisschool Marang

Midzomertocht Angerse Oldtimer Club

Herberg De Letste Stuyver

AUGUSTUS 2019
16-18 aug

Nachtje Elders Slapen Angerse Oldtimer Club

29 aug

SWL Koffieochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

SEPTEMBER 2019
1 sep

CD releaseconcert Dick van Altena 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

18 sept

Activiteitenmiddag Zonnebloem Angeren

26 sept

SWL Koffieochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

28 sep

SASA Klaverjas, Joker & Bridge toernooi

Dorpshuis Angeren

OKTOBER 2019
6 okt

St Bavodag Schuttersgilde St Bavo

Dorpshuis Angeren

13 okt

Ziekenzalving

RK Kerk van St Bavo

13 okt

Snertrit Angerse Oldtimer Club

Herberg De Letste Stuyver

26 okt

Korenavond Zang & Vreugde mmv diverse gastkoren

Dorpshuis Angeren

31 okt

SWL Koffieochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

NOVEMBER 2019
2 nov

Allerzielenviering 19.00 uur

RK Kerk van St Bavo

8 nov

Evaluatieavond Angerse Oldtimer Club

Herberg De Letste Stuyver

15 nov

activiteitenmiddag SASA

Dorpshuis Angeren

16 nov

Intocht Sinterklaas 14.00 uur

Dorpshuis Angeren

28 nov

SWL Koffieochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

30 nov

SASA Klaverjas, Joker & Bridge toernooi

Dorpshuis Angeren

DECEMBER 2019
11 dec

Activiteitenmiddag Zonnebloem Angeren

17 dec

Vrouwenvereniging Angeren Kerstviering

Dorpshuis Angeren

19 dec

Kerst & Adventsviering

zalencentrum Valom

19 dec

SWL Koffieochtend Plus (Kersteditie) 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

24 dec

Kerstviering 18.00 uur

RK Kerk van St Bavo

JANUARI

2020

3 jan

Nieuwjaarsreceptie Angerse Oldtimer Club

Herberg De Letste Stuyver

4 jan

Back to the Country (part 9) - 20.30 uur

Dorpshuis Angeren

5 jan

Back to the Country (part 9) - 14.00 uur

Dorpshuis Angeren
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