MAANDAG
SASA - Gymnastiek MBVO
Prikpost Trombosedienst
Gelderland
SASA - bridge
Music-kids Harmonie
Judovereniging Angeren
Volleybalclub Hexagon
FLOW by BGA (fitness)
SASA Zang en Vreugde
Toneelgroep Mozaiek
Zeemanskoor Schip Ahoy

WOENSDAG
SASA - Dynamic tennis
FLOW by BGA (Ballet)
Muzieklessen
Harmonie St. Caecilia
Muziekles St. Bavo Gilde
Dansgroep The Stars
Vendeliers Gilde St. Bavo
Dynamic Tennis
div. groepen
Drumfanfare Gilde St.Bavo
Badmintongroep

DINSDAG
SASA - soosmiddag
SASA - koersbalgroep
SASA - Tai Chi Tao
SASA - Dynamic tennis
Handbalver. Angeren
Tafeltennisver. Looping
EHBO-ver. Halt Over
Dansgroep The Stars
Popkoor Relaxz
Badmintongroep

DONDERDAG
SASA - Yoga
Badmintongroep
SASA - Dynamic tennis
Handbalvereniging Angeren
FLOW by BGA (fitness)
Harmonie St. Caecilia
Muziekles St.Caecilia
Div. badmintongroepen

VRĲDAG
Handbalver. Angeren
Dweilorkest
De Deurdweilers
Div. badmintongroepen
Volleybalclub Hexagon

Dorpshuis Angeren
sport- & cultuurcentrum

al ruim 48 jaar
het bruisende centrum van Angeren

PERIODIEK OP:
DINSDAG
- Vrouwenver. Angeren
DONDERDAG
- SWL Koffieochtend Plus,
(laatste van de maand)

- Zonnebloem Angeren
- SASA Bingomiddag

Emmastraat 23
6687 BP Angeren
026 3251186
info@dorpshuisangeren.nl
twitter.com@angersdorpshuis
facebook.com/kulturhus.angeren
WWW.DORPSHUISANGEREN.NL

AUDIO-VISUELE ONDERSTEUNING NODIG?
Wij beschikken over diverse apparatuur zoals beamers, diverse projectieschermen,
katheder, flip-over, whiteboards, projectortafel, videorecorder, dvd-speler en grootbeeld
Plasma TV. Ons geluidssysteem en lichtvoorziening is veelal voldoende voor de meeste
evenementen. En natuurlijk heeft ook Dorpshuis Angeren een gratis WI-FI netwerk voor
onze gasten. Vraag naar alle mogelijkheden.
BAZUIN en EVENEMENTENKALENDER
Kopij voor plaatsing in dorpsblad ‘de Bazuin’ naar: bazuinstbavo@hotmail.com
Vermelding op evenementenkalender (alleen evenementen in Angeren) naar:
antoon@dorpshuisangeren.nl
VRĲE UREN SPORTZALEN
We hebben regelmatig uurtjes vrij voor o.a. badminton of dynamic tennis. Een keertje
proberen is altijd mogelijk. Vraag aan de dienstdoende barbeheerder welke uren
beschikbaar zijn. Rackets e.d. lenen we graag uit aan beginnende sporters.

OP ZOEK NAAR ZAALRUIMTE VOOR UW EVENEMENT?
Neem contact op met ons om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken.
seizoen 2018 / 2019

BESTUUR
Het bestuur houdt zich bezig met het uitzetten van het hoofdbeleid, financiën, subsidieaanvragen, prijsstelling, personeelsbeleid en andere zaken.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Ed Jordense, voorzitter - Frank Kuster, secretaris (secretaris@dorpshuisangeren.nl)
Ans Oosterink, penningmeester
Overige bestuursleden:
Geert Tijssen, bestuurslid / vice-voorzitter
Andre Polman, bestuurslid / 2e penningmeester
Dianne Smits, bestuurslid

ONBEGRENSDE MOGELĲKHEDEN
Onze zalen zijn uitermate geschikt voor sportieve-, culturele- en muzikale
evenementen, vergaderingen, congressen en cursussen. Ook het vieren van jubilea,
(verenigings)feesten, recepties, familie sport- & speldagen of kinder(sport)feestjes
behoort tot de mogelijkheden.
Door mobiele paneelwanden en verbindingen tussen de verschillende zalen is het
mogelijk om in de gezamenlijke ‘begane-grond ruimtes’ een activiteit te laten
plaatsvinden voor ongeveer 1000 personen.

BEHEER
Het beheersteam van sport & cultuurcentrum staat sinds 1980 onder leiding van het
beheerders-echtpaar Antoon & Dionza Schraven. Zij worden vakkundig bijgestaan door de
overige vaste teamleden Hella van Koolwijk en Simone Harmsen en de interieurverzorgers
Henk en Gerda Scholten. Daarnaast is er een enthousiaste groep oproepkrachten actief in
onze horeca-pool.
Contactgegevens manager: antoon@dorpshuisangeren.nl

Dorpshuis Angeren is een ‘alles-onder-1-dak-zalencentrum’ en omvat naast acht
multifunctionele ruimtes tevens 2 SPORTZALEN, een BALLETZAAL en een
THEATERZAAL met een vast PODIUM. We hebben een gezellige en ruime SERRE/
FOYER in ons centrum. Dit is ook de plaats waar u na het sporten, musiceren of
vergaderen even rustig in een zitje of aan de bar kunt ‘nakaarten’ onder het genot van
een drankje, hapje of een vers kopje koffie! Als de buitentemperatuur het toelaat is
vanuit de serre ook ons terras bereikbaar.

Activiteiten die wij frequent binnen onze deuren mogen begroeten zijn o.a. sporttoernooien op allerlei gebied, ballet- en dansvoorstellingen, toneel- en musicaluitvoeringen, muziek- en zangconcerten, modeshows, regionale kaart-toernooien,
sociale activiteiten, rommelmarkten en uiteraard heel veel lokale feestelijke
evenementen zoals de vieringen van jubilea, carnaval, sinterklaas en Koningsdag.
Daarnaast organiseert onze activiteitencommissie o.a. concerten van gerenommeerde
artiesten, film- en dansmiddagen en vele andere evenementen.
Kijk voor een compleet overzicht op onze web-agenda.
ROLSTOELVRIENDELĲK
Voor rolstoelgebruikers en mindervalide gasten is het Dorpshuis prima bereikbaar en te
gebruiken.
Er is een hellingbaan nabij de hoofdentree en in het gebouw is een invalidentoilet
aanwezig. Voor gebruik van onze bovenzaal is er ook een personenlift.
OPENINGSTĲDEN DORPSHUIS ANGEREN
maandag 09.00 - 24.00 uur
dinsdag 13.00 - 17.00 18.00 - 24.00 uur
woensdag 13.00 - 24.00 uur
donderdag 12.30 - 24.00 uur
vrijdag 18.00 - 24.00 uur
zaterdag en zondag geopend op aanvraag

Dorpshuis Angeren vormt sinds 2010 samen met onze partners Basisschool Marang,
peuterspeelzaal Pinkeltje, Ouderendagopvang Betuweland en
kinderopvang Skar het Kulturhus Angeren
Ook op het gebied van ZORG vervult Dorpshuis Angeren een rol binnen onze
gemeenschap.
Zo heeft Trombosedienst Gelderland bij ons haar wekelijkse prikpost, vinden er regelmatig
vaccinatie-sessies plaats, is er maandelijks een spreekuur van het gemeentelijke
participatiepunt Angeren tijdens het SWL Repaircafé en is er maandelijks een
ontmoetingsmoment tijdens onze Koffieochtend Plus.
Daarnaast heeft Zorgcentra BETUWELAND een DAGOPVANG in ons Kulturhus en heeft
BUURTZORG ANGEREN haar steunpunt in ons souterrain KINDEROPVANG SKAR,
BASISSCHOOL MARANG en PEUTERSPEELZAAL PINKELTJE hebben onder ons
Kulturhusdak ook een eigen ruimte dus u kunt uw kind bij hen aanmelden voor
buitenschoolse opvang in uw eigen dorp.
BIBLIOTHEEK
In de foyer van ons Dorpshuis vind je de sinds 2017 heropende Bibliotheek.
De TWEEDE LEVEN KAST
staat in het entreeportaal. Ziet u iets in de kast wat u mee wilt nemen ? Doen!
Wilt u iets kwijt? Ook Doen!
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