Info Augustus 2017
De vakantie is weer voorbij en Effe noar Geffe staat voor de deur, dat is voor de onze
vereniging het teken om wederom een fototentoonstelling te organiseren.
Het is gelukt een mooie fotoverzameling op de prikborden te krijgen rond het thema “De
Kerkstraat” met zijn gebouwen en bewoners van toen en nu.
De tentoonstelling is te bezichtigen in de oude raadzaal aan het Dorpsplein op zaterdag 2
september van 19:00 tot 22:00 uur, en op zondag 3 september tijden de boerenmarkt.
Tijdens deze tentoonstelling zal Ruud Verhagen op de zaterdagavond zijn nieuwe boek
“Mè un leeg kofferke” presenteren, met daarin heel veel foto’s.
Het boek behandelt een bijna vergeten periode in onze naoorlogse geschiedenis. Ondanks
dat de herinneringen van de vijandelijke Duitse bezetting nog vers in het geheugen lagen,
stelden toch heel wat families zich gastvrij op en lieten Duitse en Oostenrijkse kinderen
een drietal maanden in hun gezin logeren.
Op de zaterdagavond zal het eerste exemplaar uitgereikt worden aan Mevr. Ruijs. Tijdens
de tentoonstelling is het boek te koop voor €15,=. Daarna verkrijgbaar bij onze
heemkundewerkgroep en in de winkels van Steenbergen en Bosch van Erp.
Op vrijdag 1 september om 19:00 uur zal door kinderen van Dokter Jansen een nieuw
straatnamenbord onthuld worden aan het (nieuwe) hofje aan de Heesterseweg tegenover
Drukkerij Wihabo.
Noteer alvast in uw agenda Woensdag 11 oktober de presentatie met de nodige informatie
over onze vernieuwde en met heel veel foto’s uitgebreide websites.
Noteer ook de datum van de open Vladerackendag deze is gepland op zaterdag 21 oktober.
Meer informatie over deze twee activiteiten volgt in de info van september.
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