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OPENINGSTIJDEN DORPSHUIS
sreteP ekeiM ekawdnovA
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
00.9
1
rebmevon 2 gadnoz

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

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
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
donderdag12.30 - 20.00
vrijdag
18.00 - 20.00

Kerkagenda

Woensdag 4 september 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: ?
Koster: ?
Intenties van de geloofsgemeenschap:
Nol Opgenoort, Leo Roelofs, Johan Borgers en Marga, Ton Nijenhuis, Wim Janssen
Overledenen in juli/augustus 2019
Op 5 juli jl. is op 68-jarige leeftijd overleden Leo Roelofs. Op 12 juli was er een uitvaartdienst.
Aansluitend hebben we Leo begeleid naar zijn laatste rustplaats op onze begraafplaats.
Op 5 augustus jl. is op 88-jarige leeftijd overleden Nol Opgenoort. De uitvaart vond plaats op 10
augustus. Aansluitend hebben we Nol begeleid naar zijn laatste rustplaats op onze begraafplaats.
We wensen beide families veel sterkte met het verlies van hun dierbare.
__________________________________________________________________________________

Nieuw in Angeren! Bewegen op Maat
dansen voor mensen met een cognitieve en/of fysieke uitdaging.
Dat bewegen gezond is voor lichaam en geest, is al wat langer bekend. Dat dans als activiteit, bij
bijvoorbeeld Parkinson, Reuma, MS en NAH, een zeer positieve impact heeft op je welzijn, sociale
leven en gezondheid, dat weten we sinds een aantal jaar.
Bij Fysiotherapie van der Ploeg in Angeren zijn er in de afgelopen maanden een aantal workshops
“Bewegen op Maat”, aangeboden door Lisette Wolters van LizArts. Dansant bewegen op muziek
waarbij ontspanning, kracht, balans en plezier de kern vormen voor een swingende les. Het
motto, 'Bewegen met plezier!', staat centraal in een gevarieerde en muzikale dans- en
beweegles.
Het succes van deze workshops heeft Lisette doen besluiten een vaste les aan te bieden.
Vanaf woensdag 4 september is het mogelijk om wekelijks te komen Bewegen op Maat, in
het Dorpshuis Angeren, zaal de Viswei. Van 13:30-14:30 uur, een heerlijk uur bewegen en
ontmoeten, op muziek uit alle tijden en windstreken. Kosten €80,- voor 10 lessen.
Je kunt op elk moment instromen! Welkom bij Bewegen op Maat, bewegen met plezier! De eerste
les is een gratis proefles. Geef je wel even op van te voren.
Ook met vragen en voor informatie kun je terecht bij Lisette Wolters, liz.wolters@gmail.com,
06.41.91.37.45, Facebook: lizartsbeweging.
__________________________________________________________________________________

Opening seizoen Vrouwenvereniging Angeren.

Op dinsdag 10 september om 19.00u opent de Vrouwenvereniging Angeren het nieuwe seizoen .
Dat wordt zoals altijd gedaan met een viering in de St. Bavokerk in Angeren.
Pastor Margreet Sanders gaat voor in de dienst en het koor van de parochie zal de dienst
muzikaal ondersteunen.
Leden van de vereniging lezen een gedicht en de voorbeden.
De avond wordt voortgezet in het Dorpshuis van Angeren met de bespreking van het nieuwe
jaarprogramma.
Daarna is er een leuke kwis ,deze is gemaakt door Marian Hendricks en Bertha de Wild.
Altijd weer een mooi begin van een nieuw verenigingsjaar!
__________________________________________________________________________________

Informatiebijeenkomst Albero zorggroep
17 September

Graag nodigen wij u uit om op dinsdagavond 17 september
vanaf 19.30 nader kennis te maken. Wij organiseren dan een
informatiebijeenkomst over onze organisatie, in het buurthuis
te Angeren. Dit initiatief is tot stand gekomen in
samenwerking met Platform Angeren. Wilt u meer weten over
wie wij zijn, wat we doen en waar u ons kunt vinden? Kom
dan naar deze bijeenkomst in het buurthuis!

UITNODIGING
ONTHULLING
Oorlogsmonument
ZONDAG 1 SEPTEMBER
JAN JOOSTENSTRAAT bij COOP ANGEREN
Aanvang 10.30 uur
Blijvende Herinneringen en ook dankbetuigingen aan de in onze gemeente gesneuvelde
geallieerde vliegtuigbemanningsleden tijdens de luchtoorlog boven de Betuwe. Om hen niet
te vergeten, wordt in Angeren op 1 september 2019 een marmeren plaquette aan de muur
van supermarkt De Coöp onthuld.
In de plaquette zijn de namen van de gesneuvelde geallieerde bemanningsleden in de
gemeente Lingewaard in de periode 1940-1945 gegraveerd.
Dertig vliegtuigcrashes zijn bekend en daarbij sneuvelden 19 geallieerde bemanningsleden.
Ook moesten de Angerense inwoners evacueren.
Je wordt bij deze van harte uitgenodigd.
Aan de onthulling wordt medewerking verleend door basisschool Marang,
Harmonie St. Caecilia, Sint-Bavogilde, de Evacuatiegroep van toneelvereniging
Mozaïek, Dick van Altena, zeemanskoor Schip Ahoy en vertegenwoordigers van de
gemeente Lingewaard. Na de onthulling is er in het Dorpshuis gratis koffie en thee. Tevens
zullen dan Dick van Altena en Schip Ahoy een aantal nummers zingen. Ook is er in het
Dorpshuis een kleinschalige tentoonstelling over WO2 te zien.
Het monument is mogelijk gemaakt door: veel vrijwilligers, Historische Kring Angeren, WABO
research WO2, Gelderland Herdenkt, gemeente Lingewaard, Coop Angeren, Perfect Steel
B.V., Natural Stone Consult ten Wolde Angeren, steenhouwer Rijtink Veenendaal,
Waterstraalsnijder Henri de Haas van Dorsser, Rabobank-clubkasactie, ten Westenend
sierbestrating Angeren.

Secretariaat: Molenstraat 10
6687 AN Angeren
Datum:

24 augustus 2019

Betreft:

Bavodag – Zondag 6 oktober 2019

Beste stille-leden van schuttersgilde St. Bavo,
Op zondag 6 oktober 2019 viert het Schuttersgilde St. Bavo haar jaarlijkse Bavodag. Het
bestuur nodigt u en uw partner van harte uit voor deze dag.
Programma van deze dag:
10:00 uur
Bijwonen van de kerkdienst, welk mede wordt opgedragen aan de
overleden leden van het Schuttersgilde St. Bavo uit Angeren.
Na de kerkdienst zal er een vendelhulde zijn op het kerkplein. Daarna
vertrekken we naar het Dorpshuis.
11:30 uur
Koffietafel met huldigingen in het Dorpshuis
14.00 uur
15.00 uur

Begin Keizerschieten
Huldigen van de nieuwe Keizer/het nieuwe Keizerspaar

Wij hopen u op deze dag te mogen begroeten!
Met vriendelijke groeten,
Wilma Altena
secretariaat@stbavoangeren.nl

E-mail: secretariaat@stbavoangeren.nl
Website: www.stbavoangeren.nl
Facebook: www.facebook.com/stbavoangeren

Aanmelding MusicKids voor kinderen van groep 3 en
Blokfluit Leren Spelen voor kinderen van groep 4
Binnenkort komen Hellen, Marleen en Emmely in groep 3 van basisschool Marang
om een workshop van de MusicKids opleiding te geven. Misschien vond uw kind
het wel zo leuk, dat deze graag lid willen worden van de MusicKids. Eind september
gaan we weer met deze cursus starten. In de cursus maken kinderen op jonge
leeftijd kennis met muziek, dans en zang. Alle kinderen van groep 3 krijgen een
aanmeldingsbrief mee naar huis, waar u meer informatie over de MusicKids kunt
vinden. Deze cursus is helemaal gratis! Meer informatie kan je vinden op de website
van de harmonie www.harmonie-angeren.nl
Aanmelden kan je alvast via opleidingen@harmonie-angeren.nl
Blokfluitles Op dezelfde dag komen wij ook in groep 4 om een workshop ‘Blokfluit
Leren Spelen’ te geven. Binnenkort gaan wij ook met deze cursus starten. In de
lessen maken kinderen op spelenderwijs kennis met muziek en leren een blokfluit
bespelen. Alle kinderen uit groep 4 krijgen een aanmeldingsbrief mee naar huis,
waar u meer informatie over de cursus 'Blokfluit Leren Spelen’ kunt vinden. Deze
cursus is niet gratis. Voor meer informatie, o.a. over de kosten, kunt u terecht bij
Marianne Hendricks-Swinkels, tel. 026-3254169, of kijk op onze website
www.harmonie-angeren.nl
Aanmelden kan je alvast via opleidingen@harmonie-angeren.nl
Samen Leren Samenspelen voor blaasinstrumenten en slagwerk: Wil je graag
muziek maken, kom dan bij Harmonie Angeren. Binnenkort gaan we weer starten
met een speciaal lespakket voor de beginnende leerling, waarbij je door middel van
de methode Samen Leren Samenspelen in 10 lessen de basisbeginselen op een
instrument van je keuze, ( o.a. dwarsfluit, klarinet, trompet en slagwerk) leert
beheersen. Het is de bedoeling om dit project eind december (bij voldoende
aanmeldingen) af te sluiten met een klein kerstconcertje. Hierna kan je als je dat wilt,
vanaf januari verder met individuele lessen. Voor aanmelding en meer informatie
over o.a. kosten kun je contact opnemen met Marianne Hendricks-Swinkels. Tel.
026-3254169/06-22894058.
Aanmelden/opvragen informatie kan je ook via opleidingen@harmonie-angeren.nl
DONATEURSACTIE HARMONIE ST. CAECILIA ANGEREN
In de week van maandag 26 augustus tot en met zaterdag 31 augustus 2019 zullen
leden van Harmonie St. Caecilia Angeren bij u langs komen voor de collecte van de
jaarlijkse donateursactie. De opbrengst van deze actie is onder meer bestemd voor
onderhoud van instrumenten en de opleiding van onze jeugdleden. Wij hopen dan
ook dat u met deze actie onze vereniging zult ondersteunen en wij bedanken u
alvast van harte voor uw bijdrage. Bestuur en leden van Harmonie St. Caecilia
Angeren.

SASA Nieuws
•

Dag van de Ouderen 27 september.
1 oktober is door de VN uitgeroepen tot “Internationale dag van de ouderen.”
In Angeren vieren we dat op Vrijdag 27 september en de SASA nodigt u daarvoor graag uit
Een komisch duo zal u deze middag verrassen met hun voorstelling

“Een nostalgische matinee met Bob en Trudy te Vree”.
Aan de hand van liedjes en voorwerpen nemen Bob en Trudy te Vree, een onderwijzers echtpaar uit de
jaren 50, u mee op een nostalgische reis door de tijd. Gegarandeerd dat dit herinneringen oproept aan uw
eigen jeugd.
U bent van harte welkom.
Vrijdag 27 september 13.30- 17.00 uur in het Dorpshuis, Emmastraat 23 in Angeren. 13.00 uur zaal open
Toegang is gratis.
U krijgt een gratis kopje koffie of thee, een hapje en een drankje.
•

Onthulling oorlogsmonument
In oktober 1944 moesten de inwoners van Angeren noodgedwongen evacueren, omdat er zware
luchtgevechten boven de Betuwe plaatsvonden. Daarbij sneuvelden vele vliegtuigbemanningensleden. Om de
geallieerde militairen die in en om Angeren zijn omgekomen te herinneren en te bedanken, is er een plaquette
met hun namen erin gemaakt, die geplaatst zal worden tegen de muur van de COOP. Op zondag 1 september
om 10.30 uur wordt deze daar officieel onthuld waarna in het Dorpshuis o.a. basisschool De Marang,
Harmonie Angeren, Sint-Bavogilde, Dick van Altena , Zeemanskoor Schip Ahoy en de Evacuatiegroep van
toneelvereniging Mozaïek zowel de ernst als het historische belang van deze gebeurtenis tot uitdrukking zullen
brengen.
SASA deelnemers, waarvan er misschien nog enkele zijn die deze gebeurtenis meegemaakt hebben, worden
uitgenodigd om dit mooie moment mee te maken.

•

Zomerprogramma SASA zeer goed bevallen
Het zomerprogramma van de SASA op maandag in de zomerperiode is bijzonder goed bevallen. Voor veel
ouderen is de zomertijd (te) rustig. Familie en buren zijn op vakantie, activiteiten staan op een laag pitje, dus
er is niet zo veel te beleven. Dan is het fijn als een aantal activiteiten in het Dorpshuis wel doorgaan. Over 5
maandagen verdeeld hebben er in totaal bijna 360 mensen deelgenomen aan de gym, dynamic tennis en het
kaarten. En dat dit initiatief van de SASA door de senioren van Angeren zeer gewaardeerd wordt, blijkt wel uit
de vele positieve reacties die het bestuur gekregen heeft.

Vraag niet: Wat doet de SASA voor mij, maar wat kan ik doen voor de SASA?
De SASA is een actieve organisatie die veel activiteiten voor de Senioren van Angeren verzorgt. Vele
vrijwilligers zetten zich in om dit goed te regelen. Daarbij kunnen we wel wat extra hulp gebruiken. Bij het
organiseren van de jaarlijkse fietstocht en het dagje uit met de bus zou het fijn zijn als er een of enkele
mensen komen helpen. Wilt u af en toe meehelpen?
Voor meer informatie bel met Henk Aarntzen. Tel . 026 3255110 of 06 20668311

DE ANGERSE EVENEMENTENKALENDER
JULI & AUGUSTUS 2019
29 aug

SWL Koﬃeochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

SEPTEMBER 2019
1 sept

Onthulling Oorlogsmonument 10.30 uur

bij Coop Angeren

1 sept

CD releaseconcert Dick van Altena 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

10 sept

Opening nieuwe seizoen Vrouwenvereniging Angeren

Parochiekerk/Dorpshuis

18 sept

Activiteitenmiddag Zonnebloem Angeren

21-22 sept 3 Oeverfestival

Protestantse Kerk

26 sept

SWL Koﬃeochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

27 sept

SASA Dag van de Ouderen

Dorpshuis Angeren

28 sept

SASA Klaverjas, Joker & Bridge toernooi

Dorpshuis Angeren

OKTOBER 2019
6 okt

St Bavodag Schuttersgilde St Bavo

Dorpshuis Angeren

8 okt

Modeshow Vrouwenvereniging Angeren

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

16 nov

Openingsavond AKG Narrenpoel met nieuwe prins - 20.00 u

Dorpshuis Angeren

26 nov

Sinterklaas Vrouwenvereniging Angeren

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

13 dec

Kerstbingo AKG Narrenpoel - 20.00 u

Dorpshuis 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

20 dec

SASA Kerstviering

Dorpshuis Angeren

24 dec

Kerstviering 18.00 uur

RK Kerk van St Bavo

© SDP Jouw evenement in Angeren ook hier plaatsen? Mail je info naar bazuinstbavo@hotmail.com

DE ANGERSE EVENEMENTENKALENDER
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

14 jan

Jaarvergadering Vrouwenvereniging Angeren

Dorpshuis Angeren

18 jan

Pronkzitting AKG Narrenpoel met nieuwe prins - 20.00 u

Dorpshuis Angeren.

30 jan

SWL Koﬃeochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

FEBRUARI 2020
9 febr

Schip Ahoy concert - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

18 febr

Coop bij Vrouwenvereniging Angeren

Dorpshuis Angeren

22-25 febr

Dolle Dagen AKG Narrenpoel met op zondag de optocht

20 febr

SWL Koﬃeochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

MAART

2020

1 mrt

Tributemiddag Fifty & Sixties m.m.v. The Wieners

Dorpshuis Angeren

17 mrt

KNF geleidehonden Vrouwenvereniging Angeren

Dorpshuis Angeren

26 mrt

SWL Koﬃeochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

APRIL

2020

5 april

Paasbingo AKG Narrenpoel - 20.00 u

Dorpshuis Angeren

21 april

Creatieve avond Vrouwenvereniging Angeren

Dorpshuis Angeren

30 april

SWL Koﬃeochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

MEI

2020

3 mei

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

26 mei

Uitstapje Vrouwenvereniging Angeren

28 mei

SWL Koﬃeochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

JUNI

2020

16 juni

Sluitingsavond Vrouwenvereniging Angeren

Dorpshuis Angeren

25 juni

SWL Koﬃeochtend Plus 10.30 - 14.30 uur

Dorpshuis Angeren

Dorpshuis Angeren

Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren

FEBRUARI 2021
21 febr

100 jarig bestaan harmonie St Ceacilia

Dorpshuis Angeren

© SDP Jouw evenement in Angeren ook hier plaatsen? Mail je info naar bazuinstbavo@hotmail.com

