Info April 2019
Op woensdag 3 april hebben we het informatiepunt voor Geffen onthuld, na de koffie en
toespraakjes van Gerrit van den Helm, Ruud Verhagen, en Wethouder Johan v/d Schoot, is
in de hal van het oude klooster door Mevr. Antoinette Hoeben en wethouder Johan v/d
Schoot het informatiecentrum onthuld. Tevens is het eerste exemplaar van ‘Ontdek
Geffen’ overhandigt aan mevr. Antoinette Hoeben.

Op donderdag 4 april hadden we de presentatie over de geschiedenis van de molens in
Geffen. De zaal was vanaf 19:30 uur geopend bijna 90 personen hadden belangstelling
voor deze presentatie. Om 20:45 werd de presentatie door de voorzitter Gerrit van den
Helm geopend waarna Willie van Erp en korte uitleg gaf over het programma van de
avond. Ton van de Boom gaf in het eerste gedeelte van de presentatie uitleg over de
huidige geschiedenis van de molens van Geffen. Na de pauze ging Arnout van Erp nog
verder terug in de tijd betreffende de geschiedenis van de molens in Geffen, verrassend
waren de resultaten van zijn speurwerk, gebleken is namelijk dat molen Zeldenrust uit
Geffen de oudste in gebruik zijnde molen van Nederland is.

Wijziging voor in uw agenda, het jaarlijkse uitstapje is niet gepland op
vrijdag 14 juni maar verplaatst naar donderdag 13 juni a.s., van 13:00 uur
tot 14:30 uur we gaan op bezoek bij de drukkerij WIHABO in Geffen. Het is deze keer
op een donderdag omdat dan de drukkerij in bedrijf is, en zodoende interessant is om te
zien hoe alles in zijn werking gaat. Het programma met een deelnameformulier wordt u
eind mei toegezonden.
Op 4 mei nemen we weer deel aan de jaarlijkse dodenherdenking met een kranslegging bij
het oorlogsmonument.
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