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OPENINGSTIJDEN DORPSHUIS
sreteP ekeiM ekawdnovA
maandag 09.00 - 24.00
dinsdag
13.00 - 17.00 / 18.00 - 24.00
woensdag 13.00 - 24.00
donderdag 12.30 - 24.00
vrijdag
18.00 - 24.00
overige uren en weekend op aanvraag!

facebook.com/

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 obgz aanwezig van 11.00 - 13.00 uur)
dinsdag 13.00 - 17.00 (personeel obgz aanwezig van 13.00 - 15.00 uur)
woensdag 13.00 - 20.00
donderdag12.30 - 20.00
vrijdag
18.00 - 20.00

Dodenherdenking vrijdag 4 mei 2018
Uitnodiging voor alle kinderen, ouders en opa’s en oma’s
Hierbij nodigen we jullie allen uit om samen aanwezig te zijn bij de Dodenherdenking op
vrijdag 4 mei a.s. De herdenking is in de katholieke Bavokerk aan de Kerkstraat en begint
om 19.00 uur.
Namens Historische Kring zal Geert Bouwman aanwezig
zijn om verhalen te vertellen over de oorlogsperiode hier in
Angeren. Ook noemen we de namen van de
oorlogslachtoﬀers in Angeren . Verder luisteren we naar
muziek van Harmonie St. Caecilia en naar zangeres
Hedwig Staalduine.
Na afloop van de herdenking gaan we gezamenlijk naar het
Monument bij de Bavokerk.
De leden van Scouting Angeren zullen bloemen uitdelen.
De leerlingen van de Marang hebben stenen huisjes gemozaiekt voor het monument “Tuin
van de vrede”, zij zullen deze huisjes bij het monument plaatsen.
Bij het Oorlogsmonument speelt het Bavogilde het taptoesignaal. Om 20.00 uur is het dan
2 minuten stil. Na de stilte volgt het Wilhelmus en worden de bloemstukken en bloemen bij
het Monument gelegd.
Dan gaan we gezamenlijk naar het gerestaureerde massagraf waar eveneens bloemen
worden gelegd. Tenslotte gaan we naar het monument bij de Protestantse kerk voor het
leggen van bloemen bij de plaquette.
Na afloop nodigen we u uit voor een kopje koﬃe bij het Dorpshuis.

Terugblik op Koningsdag 2018

Ons 70- jarig jubileum hebben we met u allen gevierd. Het was
een heel mooie dag: een volle zaal tijdens het ontbijt met een
salonorkest, veel versierde fietsjes tijdens de optocht, een grote
opkomst van deelnemers aan de fietspuzzeltocht en ’s middags
veel publiek bij ons buitenprogramma.
Wij hebben Koningsdag vele jaren voor het hele dorp met heel
veel plezier georganiseerd en kunnen terugkijken op mooie
jaren. Dank aan u allen, dat we deze dag altijd samen met
iedereen in en rond het Dorpshuis hebben gevierd met een leuk programma voor jong en
oud.
Wij zijn nu als bestuur gestopt, maar hebben er vertrouwen in dat een nieuw bestuur
volgend jaar dit van ons overneemt. Zo’n 70-jarige traditie mag toch niet verloren gaan.
Marloes van Koolwijk en Gerda Ouwerling zullen als Comite Dodenherdenking wel zorg
blijven dragen voor de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.
Een vriendelijke groet van St. Oranje Comite Angeren

Spelregels voor kapel van Banneux

In de kapel kunnen rode kaarsjes en noveenkaarsen worden aangestoken. Met de
opbrengst van deze kaarsen wordt het onderhoud van de kapel bekostigd en kunnen we
iets extra’s doen voor onze zieken.
We willen dan ook vragen of u hier aan meewerkt, door geen eigen kaarsen in de kapel aan
te steken, maar gebruik te maken van de kaarsen, die in de kapel aanwezig zijn.
We hopen, dat u hiervoor begrip heeft, bij voorbaat onze hartelijke dank.
Hennie van Moerkerk en Wilma Wagener

Angeren heeft de primeur: de Jutbak!
Zwerfvuil in Angeren is binnenkort verleden tijd als het aan de
initiatiefneemsters van de Jutbak ligt. De Jutbak is namelijk de
oplossing! De Jutbak is het best te omschrijven als een grote
afvalbak waaraan lege jukzakjes hangen. Iedereen die mee wil
helpen tijdens zijn wandeling, kan daar een zakje pakken en
tijdens het wandelen het zwerfvuil meenemen en bij
terugkomst in de Jutbak gooien.
Zo kunnen we samen onze mooie natuur schoon houden!
De Jutbak staat aan het einde van de Kampsestraat (bij de
tunnel) en is dinsdag 10 april geopend door groep 2/3 van
basisschool Marang. Zij werden in een prachtige
spaardentram naar de Jutbak vervoerd. Daar hebben ze
zwerfvuil gejut en met hun gevulde zakjes werd de Jutbak
oﬃcieel geopend. Naast deze kinderen waren er vele belangstellenden en
buurtbewoners aanwezig die allen het initiatief van harte toejuichen.
Een gedeelte van het rondzwervende afval komt van de schoolgaande jeugd. Het
OBC in Bemmel wilde daar ook iets aan doen en de scholieren zelf ook. Een
projectgroep van scholieren heeft dan ook meegedacht hoe deze Jutbak geschikt
gemaakt kon worden voor jongeren.
Niet alleen de initiatiefnemers Iris en Dianne zijn enthousiast. Ook de gemeente juicht
het van harte toe en verleende volop haar medewerking bij de realisatie van dit
project. Dat bleek wel uit het feit dat het voltallige college van Burgemeester en
Wethouders bij de opening aanwezig was. Wanneer de Jutbak een succes blijkt zal
deze zeker vervolg gaan vinden op meer plekken binnen Lingewaard.
Iedereen weet dat je geen rotzooi in de natuur moet gooien, maar toch gebeurt het.
Hopelijk wordt het middels deze Jutbak makkelijker gemaakt om het in ieder geval
kwijt te kunnen. Wat veel mensen overigens niet weten is dat je de gemeente zelfs
kunt Whatsappen op nummer 06 22 258 894 als je zwerfvuil ziet liggen of elders
gejut hebt. Wanneer je een foto
en locatie doorgeeft dan zal
de gemeente het ophalen.
Zwerfvuil is een groot en
zichtbaar probleem in heel
Nederland. Je kunt je hieraan
ergeren of je kunt er iets aan
doen, dat was de insteek van
de Jutbak. Als iedereen elke
dag 1 stuk zwerfvuil opruimt
groeit de plastic soep niet
aan en kan deze opgeruimd
worden. Bovendien geeft
zwerfvuil opruimen je een
goed gevoel.
Wil je meer info over dit
initiatief? Neem contact op met Iris Giesen of Dianne Smits (06-13910880)

Toneelgroep Mozaïek
Toneelgroep Mozaïek kan terugkijken op een geslaagd
toneelweekend.
Op 14 en 15 april speelden wij in het dorpshuis een
verrassend toneelspel, getiteld: “Het is niet mijn broer, ..
of toch wel…? Twee avonden speelden wij voor talrijk
publiek, waarvan wij veel positieve reacties kregen.
Een waardevolle ervaring voor ons en het bewijs dat
amateurtoneel in Angeren “leeft”.
Graag treden wij daarom volgend jaar weer voor u op.
U kunt ons GRATIS helpen dat financieel mogelijk te maken tijdens de RABO Bank
clubkascampagne. Die wordt gehouden van 15 t/m 30 mei a.s.
Als u lid bent van de Rabobank mag u maximaal 5 stemmen geven aan uw favoriete clubs
of verenigingen. (maximaal 2 stemmen aan een club). Mogen wij, evenals voorgaande
jaren, ook nu weer rekenen op uw stem(men)? Bij voorbaat dank hiervoor.

DORPSHUIS ANGEREN
Vorige week zondag, 22 april, was er weer een bijzonder geslaagde
uitverkochte ‘SingerSongWriters-in-the-round. Dick van Altena,
Tom Schraven en Marcel Smulders brachten gezamenlijk een prachtig
muzikaal programma. Tom presenteerde tevens zijn CD ‘The Heart Of
The Matter’.

CONCERT AANKONDIGING 6 OKTOBER a.s.

Ook Dick van Altena is aan zijn nieuwe (country) CD aan het werken.
De release hiervan is d.m.v. een concertavond op zaterdag 6 oktober a.s.
in ons Dorpshuis.
De kaartverkoop is inmiddels gestart via reserveringen@dickvanaltena.com
Wacht niet te lang met reserveren, want deze ‘Dick’ avonden zijn meestal
heel snel uitverkocht!

VROUWENVERENIGING ANGEREN dagje uit…
Dinsdag 15 mei om 8.30 u. vertrekken de leden en introduce's van de Vrouwenvereniging
Angeren vanaf het Dorpshuis met de touringcar, voor het jaarlijks dagje uit. Via een mooie
route vertrekken we naar het plaatsje Haps. Na aankomst in Haps en ontvangst bij
Landgoed ,,De Aalshof” is er koﬃe/thee met appeltaart. Aansluitend zal de gastvrouw een
presentatie geven over het aloude ,,kip of ei "verhaal en mogen we
advocaat proeven. De ludieke Eiertik wedstrijd kan u eeuwige roem
verschaﬀen, maar zorgt in ieder geval voor gezellige hilariteit! Na dit
alles vertrekken we van Haps, via een toeristische route naar
Millingen aan de Rijn. Na aankomst bij Restaurant Millings Centrum
gaan we aan tafel voor een grootmoeders pannetjes menu.
We gaan daar genieten van het diner waarna een gids ons
meeneemt voor een prachtige rondrit door het Reichswald. Daarna
heeft iedereen de gelegenheid om in Kleef het centrum te
bezoeken. Of om van een drankje te genieten op een terras.
Om ongeveer 17.30u vertrekken we van Kleef om weer huiswaarts
te keren naar Angeren.

Jaarvergadering

Op woensdag 16 mei a.s. houdt Strijdbaar Angeren haar jaarvergadering. De vergadering is
in ons dorpshuis en start om 20.00 uur.
In deze vergadering praten wij de leden bij over de onderwerpen, die het afgelopen jaar de
aandacht hebben gehad. In de vorm van een presentatie zal voorzitter Gerard Rasing een
toelichting geven op onderwerpen zoals de A15, woningbouw in Angeren en de
ontwikkelingen t.a.v. de Angerensche -en Doornenburgse buitenpolder.
Uiteraard legt penningmeester Peter Tijssen verantwoording af over de financiën.
Aftreden en herkiesbaar is Gerard Rasing.
Wij zijn nog altijd op zoek mensen uit Angeren die zitting willen nemen in het bestuur.

Angerensche buitenpolder
Strijdbaar Angeren volgt al jaren de ontwikkelingen over de herinrichting in de Angerensche
Buitenpolder. Deze polder is het gebied dat wordt begrensd door de Scherpenkamp
(seweg), steenfabriek Huissenswaard en de Rijndijk vanaf de Bavokerk tot aan de
Peppelgraaf (Doornenburg). Oﬃcieel heet dit gebied de Angerensche en Doornenburgsche
Buitenpolder.
De gemeenteraad zal in haar raadsvergadering van 24 mei a.s. besluiten nemen over het
ontwerpbestemmingsplan van dit gebied. In het bestemmingsplan wordt naast
rivierverruiming (ruimte voor de rivier) zand- en kleiwinning gecombineerd met kleinschalige
recreatie, natuurontwikkeling en cultuurhistorische waarden.
Mooie volzin, maar wat betekent dat concreet?
In de toelichting op het plan staat dat er een fietspad en wandelpad is opgenomen. Op het
terrein waar vanaf circa 1400 tot omstreeks 1800 Huize de Wardt heeft gestaan (bron
Robert Melchers) komt een informatiebord met picknickplaats en of kunst. Verder vermeldt
de toelichting dat “er in zowel 2015 als 2016 veelvuldig overleg was tussen initiatiefnemers
en Strijdbaar Angeren, met name over de inbedding van cultuurhistorie en recreatie”.
Strijdbaar Angeren en schaatsvereniging De Ijsvogels maakten eveneens hun wens voor
een ‘natuurschaatsbaan’ kenbaar. “Met het toevoegen van een oppervlakkige laagte aan
het inrichtingsplan is hieraan invulling gegeven”, aldus de toelichting.
In het najaar wordt gestart met de uitvoering van het plan. Het geheel zal zeker een jaar of
zeven duren.
Als je vragen hebt over deze ontwikkelingen in onze polder, dan kun je terecht bij het
secretariaat van Strijdbaar Angeren ( Brakelhof 10 info@strijdbaarangeren.nl) of bij K3
Delta (024 3488800).

Klompenpad rondom Angeren
Ruim 2 jaar is Strijdbaar Angeren ook actief in het mede-realiseren van een Klompenpad in
en om Angeren. We vinden dat we ‘een wandelrondje om Angeren” missen.
Vorig jaar hebben we gemeld dat de geplande wandelroute vast liep. Na een paar
verkennende gesprekken moeten we wederom melden dat er nog geen of bijna geen
beweging in zit. En …., we geven de moed niet op. Ons doel blijft om wandelend te kunnen
genieten van een mooi stukje Angerense natuur/omgeving.
Heb je nog ideeën over wandelmogelijkheden in en om Angeren, meld ze bij het
secretariaat van Strijdbaar Angeren.

Historische Kring Angeren en 1e LEZINGENAVOND op 22 MEI
Op dinsdag 22 mei houdt de Historische Kring haar 1e lezingenavond
in het Dorpshuis. De zaal is open om half acht. De lezing begint om
20.00 uur en duurt tot maximaal 22.00 uur.
Een paar weken geleden kreeg ik de vraag: “waar komt de naam
Kniewilligen Dries vandaan? Waarom heet dat stuk land zo?”
Op 22 mei zal niemand minder dan Robert Melchels dergelijke
vragen uit de doeken doen en toelichten. Robert, die zich al vanaf zijn
jeugdjaren bezig houdt met de Angerense geschiedenis, is als geen
ander gespecialiseerd in de toponomie van Angerense akker-, velden perceelsnamen. Zie ook zijn tekening hiernaast van Angeren rond
1800. Als jezelf een naam hebt waarvan je het ‘waarom’ wilt weten,
neem het gerust mee naar de lezingenavond en stel hem aan Robert. Tijdens de lezing of zeker
daarna zal hij zijn antwoord geven. Nieuwsgierig naar het waarom van namen van Angerense
akkers? Kom dan naar de lezing van Robert.In het tweede deel van de avond neemt Hennie Helsen
ons mee aan de hand van vertelsels en of gedichten. In het dialekt brengt Hennie ze ‘ter lering ende
vermaeck’. Ongetwijfeld zullen ze de nodige glimlachjes opwekken.Lezingenavond Historische Kring
Angeren op 22 mei in het Dorpshuis van 20.00 uur tot maximaal 22.00 uur. Zaal open om half acht;
de toegang is gratis.
DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT
Rabo Clubkas Actie voor de HKA
(komt de Wilhelminaboom terug op het oude schoolplein?)
We kunnen het niet laten. Voor de derde keer dit jaar vragen we jullie aandacht voor de bekende
Rabobank Clubkas Actie. De stemperiode nadert nu met rasse schreden. Die is van 15 mei t/m 30
mei. Geef ons jouw stem of beter gezegd geef je stem aan de Wilhelminaboom op het oude
schoolplein.
Hoe kun je ons steunen? Als lid van de Rabobank (je moet wel lid zijn) kun je tussen 15 en 30 mei
op de HKA stemmen. Naar rato van het aantal stemmen krijgt de HKA van de Rabo een
geldbedrag. En dat bedrag gaat de HKA besteden aan een historisch Angerens monument: de
Wilhelminaboom op het oude schoolplein.
De Wilhelminaboom op het oude schoolplein komt terug
Met de Rabo clubkasaktie-gelden 2018 wordt de “Wilhelminaboom” geplant op het oude
schoolplein aan de Zahnstraat. Door op ons (HKA) te stemmen kan ieder Rabobank-lid er wat aan
doen om die boom teruggeplaatst te krijgen. Geef ons jouw stem en steun met ons dit initiatief.
VRIJWILLIGERS BEDANKT
Niet alleen de HKA, maar ik denk bijna de hele Angerense gemeenschap wil graag alle vrijwilligers
bedanken die gezorgd hebben voor het herstel van de trappen en het muurtje voor het massagraf
op het kerkhof.Het sloopwerk, de stenen, het metsel- en uitvoegwerk, ze hebben het toch maar
gef(l)ikst. Wie het zijn, hoe ze ook heten: allemaal hartstikke bedankt!

Angerse Umdracht, Allerzielen, Kerstviering in Bavokerk Angeren in 2018?
De titel: Angerese Umdracht, Allerzielen, Kerstviering in 2018? is voor een aantal betrokkenen geen
vraag. Bij voldoende vrijwilligsters, vrijwilligers is er maar één antwoord: VIEREN WE. Als we het
vieren, doen we het dan precies hetzelfde als in 2017? We denken van niet, want er zijn altijd
veranderingen/verbeteringen aan te brengen. Door omstandigheden hebben we afgelopen jaar geen
evaluaties gehouden. Sorry, daarom nodigen we je uit voor een ‘informele’ evaluatie over de
Umdracht, Allerzielen, Kerstviering in 2017.Bij deze nodigen we je uit voor een informele
bijeenkomst over de Umdracht, Allerzielen, Kerstviering. Deze informele bijeenkomst houden we op
dinsdag 8 mei van 13.30 tot maximaal 16.00 uur in Herberg De Leste Stuyver, Molenstraat
Angeren.Wat willen we wanneer houden:
-

Angerse Umdracht zondag 24 juni; hoogmis om 10.00 uur;
Allerzielenviering vrijdag 2 november om 19.00 uur;
Kerstviering op maandag 24 december om 18.00 uur.

Voor belangstellenden/vrijwilligers graag tot dinsdag 8 mei om 13.30 uur in Herberg De Leste
Stuyver.
Website: Bezoek http://www.historischekringangeren.nl/

SASA Nieuws
•

Brunch bij Herberg De Letste Stuyver

Het was een mooi cadeau van
Gerben en Danielle van Herberg
“De Letste Stuyver” aan de
deelnemers van de SASA. De
actieve senioren uit Angeren
waren uitgenodigd voor een
heerlijke brunch in de herberg
aan de Molenstraat. En dat was
niet aan dovemans oren
gericht. Terwijl buiten de mensen
lekker in de zon langs de
kramen en activiteiten van de
Lentekriebels slenterden,
namen om 11.00 uur de eerste
senioren al plaats aan de
keurig gedekte tafels. Om half
twaalf opende Corry Wijlhuizen, voorzitter van de SASA, de brunch en werden de
aanwezigen verwend met diverse broodjes, krentenbollen, kroket en 2 soorten soep. En
dat lieten de ca. 150 aanwezige SASA deelnemers zich goed smaken. De sfeer was prima
en er werd weer veel gepraat en gelachen. Rond 13.00 uur vertrokken de laatste gasten om
naar de zeepkistenrace te kijken of over de braderie te lopen en te luisteren naar het
optreden van een van de zangkoren of een leuk hebbedingetje te kopen bij een van de vele
kraampjes.
Dit initiatief van “De Letste Stuyver”, dat getuigt van een grote betrokkenheid bij de
Angerse gemeenschap, werd zeer op prijs gesteld en alle deelnemers, bestuur en
vrijwilligers van de SASA bedanken de gastheer en gastvrouw en hun medewerkers voor
deze geslaagde brunch.

•

SASA op de Lentekriebels

De SASA was aanwezig op de lentekriebels van 8 april 2018. In een eigen stand werd er
informatie gegeven en informatiemateriaal uitgedeeld aan geïnteresseerde bezoekers. Dit
jaar viert de SASA haar 50 jarige jubileum en om dat te onderstrepen was er een “echte”
Abraham pop. Door de naam van deze pop te raden kon men een cadeaubon van Coöp
winnen. De pop heette “Majje” en uit meerdere goede antwoorden kwam, na loting, de
heer Frans Jansen uit Angeren als winnaar uit de bus.
De SASA wenst hem veel plezier met zijn prijs.

•

RABO Clubkas campagne:

Van 15 mei tot en met 30 mei wordt weer de Rabobank Clubkas Campagne gehouden.
Ieder lid van de Rabobank 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.
•

Busreis.

De busreis van SASA is dit jaar op dinsdag 12 juni a.s. Het wordt een mooie tocht langs
De Linge en over De Veluwe. Ook als men geen deelnemer van SASA is kan men zich
aanmelden bij:
Ginie Reijmers 026 3250670, Henk Aarntzen 026 3255110 of Theo Buurman
0263250746

•
2e

2e kaarttoernooi van 2018

Het SASA kaarttoernooi van 2018 werd gehouden op zaterdag 21 april. 83
enthousiaste kaart-liefhebbers hebben de nodige partijtjes jokeren, klaverjassen en bridge
gespeeld. Voor de punten en voor de lol. De prijzen waren voor:
Bij het Jokeren:
1e Riet Pelkman. 2e Trees Elshof, 3e Grada Niels, gedeeld 4e Truus Hendriks en Veronica
Sip, 6e Greet Janssen.
Bij het Klaverjassen:
1e Toos Spoeltman, 2e Alex Knipping, 3e Theo Bloem, 4e Henk Nijenhuis, 5e Anny
Knipping, 6e Mieke Nederhoed.
Bij het Bridgen:
1e Be en Lenie Janssen, 2e Ge Lijbers en Daatje Meyer, 3e Joke Kruip en An Nissen.
De volledige uitslag komt op de website van SASA. www.sasa-angeren.nl

KERKAGENDA

Woensdag 2 mei 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger:
Pastoor G. Peters
koster:
Intenties van de geloofsgemeenschap:
Henk Mathijssen, Hennie Molthoﬀ, Ton Nijenhuis, The Visser, Piet Eeuwes
Overledenen in april 2018
Op 14 april jl. is op 74-jarige leeftijd overleden Hennie Molthoﬀ. Er was voor hem een
afscheidsdienst, waarna aansluitend de crematie volgde.
Op 20 april jl. is op 87-jarige leeftijd overleden Henk Mathijssen. Er was voor hem een
avondwake, waarna de volgende dag de crematie volgde.
We wensen beide families veel sterkte met het verlies van hun dierbare.

STEUN ONZE AFDELING EN DOE MEE AAN DE
RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
In mei 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 30 mei
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 afdeling 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 meerdere loten.
De loten kosten € 2,00 per stuk, waarvan de plaatselijke afdeling
€ 0,80 ontvangt.

Collecteweek van de Anjeractie in Gelderland
van maandag 28 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018
Leden van Harmonie St. Caecilia Angeren collecteren vanaf maandag 28 mei
tot en met
zaterdag 2 juni in Angeren voor de collecte van de 73e Anjeractie, de
jaarlijkse collecteweek voor cultuur en natuur in de buurt. De helft van de
opbrengst is bestemd voor de clubkas van de Harmonie, de andere helft gaat
naar cultuur en natuur in de buurt.
Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten
ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds onder andere de aanschaf van kleding en
instrumenten voor de muziekverenigingen en educatieprojecten op het gebied van natuur.
Wij hopen op uw bijdrage en bedanken u alvast van harte hiervoor.
Bestuur en leden van Harmonie St. Caecilia Angeren

DE ANGERSE EVENEMENTENKALENDER
MEI 2018
6 mei
8 mei
16 mei
22 mei
31 mei

Bloesemtocht Angerse Oldtimer Club
Historische Kring Angeren Inloopavond
Activiteitenmiddag Zonnebloem Angeren
Historische Kring Angeren Inloopmiddag
SWL Koﬃeochtend Plus

De Letste Stuyver
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren

JUNI 2018
12 juni
19 jun
23 juni
28 juni
29 juni

SASA bustocht
Vrouwenvereniging Angeren activiteitenavond
Themaconcert harmonie St Caecilia
SWL Koﬃeochtend Plus
SASA fietstocht

Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren

JULI 2018
7 juli
Picknick Zonnebloem Angeren
9 juli t/m 19 augustus: zomersluiting
8 juli
Midzomertocht Angerse Oldtimer Club
9 juli
zomeropenstelling 10.00 - 17.00 uur
16 juli
zomeropenstelling 10.00 - 17.00 uur
23 juli
zomeropenstelling 10.00 - 17.00 uur
30 juli
zomeropenstelling 10.00 - 17.00 uur
AUGUSTUS 2018
4 - 7 aug
Kermis in Angeren
11 -16 aug Kinderdorp Angeren
13 aug
zomeropenstelling 10.00 - 17.00 uur
17/19 aug Nachtje Elders Slapen Angerse Oldtimers Club
25 aug
Gezelligheidstoernooi (12.00 - 17.00)
26 aug
11e editie JB-toernooi (11.00 - 17.00)
30 aug
SWL Koﬃeochtend Plus
SEPTEMBER 2018
18 sep
Vrouwenvereniging Angeren seizoensopening
19 sep
Activiteitenmiddag Zonnebloem Angeren
22 sep
SASA Klaverjas, Joker & Bridge toernooi
27 sep
SWL Koﬃeochtend Plus
29 sep
SASA Dag van de Ouderen & viering 50 jarig jubileum
OKTOBER 2018
6 okt
CD ‘Lonely Hearts’ releaseconcert Dick van Altena
7 okt
St Bavodag
7 okt
Snertrit Angerse Oldtimer Club
13 okt
Ziekenzalving
16 okt
Vrouwenvereniging Angeren activiteitenavond
25 okt
SWL Koﬃeochtend Plus
27 okt
Korenavond Zang & Vreugde mmv diverse gastkoren

Weitje van Boeijen
Dorpshuis Angeren
De Letste Stuyver
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren

Kermisterrein Angeren
Kinderdorpterrein
Dorpshuis Angeren
Sportpark de Poel
Sportpark de Poel
Dorpshuis Angeren

Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren

Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
De Letste Stuyver
RK Kerk van St Bavo
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren

Jouw evenement in Angeren ook hier plaatsen? Mail je info naar evenementenkalender@dorpshuisangeren.nl

DE ANGERSE EVENEMENTENKALENDER
NOVEMBER 2018
9 nov
Evaluatieavond Angerse Oldtimer Club
10 nov
AKG Narrenpoel - Prinsenbal
16 nov
SASA activiteitenmiddag
17 nov
Intocht Sint Nicolaas
24 nov
SASA Klaverjas, Joker & Bridge toernooi
27 nov
Vrouwenvereniging Angeren activiteitenavond
29 nov
SWL Koﬃeochtend Plus

De Letste Stuyver
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren

DECEMBER 2018
6 dec
Plaatsing Kerststal in Serre DHA
12 dec
Zonnebloem Angeren Stamppotbuﬀetmiddag
14 dec
Kerstbingo AKG Narrenpoel
18 dec
Vrouwenvereniging Angeren Kerstviering
19 dec
Kerst & Adventsviering
20 dec
SWL Koﬃeochtend Plus
21 dec
SASA Kerst & Eindejaarsviering
23 dec t/m 1 jan 2018: Wintersluiting
24 dec
Kerstmis 18.00 uur

Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
zalencentrum Valom
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
RK Kerk van St Bavo

JANUARI
4 jan
5 jan
6 jan
15 jan
19 jan

De Letste Stuyver
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren

2019
Nieuwjaarsreceptie Angerse Oldtimer Club
Back to the Country - avondshow
Back to the Country - middagshow
Vrouwenvereniging Angeren Jaarvergadering
Pronkzitting AKG Narrenpoel

FEBRUARI 2019
26 febr
Vrouwenvereniging Angeren activiteitenavond

Dorpshuis Angeren

MAART
2 mrt
19 mrt

2019
Sleuteloverdracht AKG Narrenpoel / Gemeente Lingewaard
Vrouwenvereniging Angeren activiteitenavond

Dorpshuis Angeren
Dorpshuis Angeren

APRIL
16 april
16 april

2019
Paasviering
Vrouwenvereniging Angeren activiteitenavond

zalencentrum Valom
Dorpshuis Angeren

JUNI
18 jun

2019
Vrouwenvereniging Angeren activiteitenavond

Dorpshuis Angeren

OKTOBER 2019
13 okt
Ziekenzalving

RK Kerk van St Bavo

DECEMBER 2019
19 dec
Kerst & Adventsviering

zalencentrum Valom

Jouw evenement in Angeren ook hier plaatsen? Mail je info naar evenementenkalender@dorpshuisangeren.nl

