Veulens Historie Herleeft 10 juli 2011
Presentatie fotoboek Veulen a.s. vrijdag in zaal ‘t Veulen
In het kader van de jubileumeditie van Veulens Historie Herleeft op 10 juli a.s. heeft het
organisatiecomité een oproep gedaan richting inwoners van Veulen om te poseren bij hun
woning. Diverse fotograven togen het dorp in om de plaatjes te maken en het resultaat mag
er zijn. Op vrijdag 17 juni wordt het boekwerk gepresenteerd in zaal ’t Veule, Veulenseweg
49.
De zaal is geopend vanaf 20.30 uur. Om 21.30 uur zal Kees de Weert, voorzitter van de
stichting Veulens Historie Herleeft, het boek officieel presenteren.
Geïnteresseerden kunnen het boek op 17 juni kopen voor € 18,--. Daarna kan het boek
tegen dezelfde prijs tot en met 11 juli gekocht worden bij Boerderij ’t Platteland, Lorbaan 1 in
Veulen. ’t Platteland is geopend op dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Na 11 juli kost het boek € 20,--.

Vertoning historische films na boekpresentatie
Aansluitend aan de boekpresentatie zullen enkele films, die Veulen historisch belichten,
vertoond worden. Een van deze films is gemaakt door Piet van Staveren en is helemaal
gewijd aan de locatie van Veulens Historie Herleeft 2011, de boerderij van van Meijel.
Geïnteresseerden kunnen het boek op 17 juni kopen voor € 18,--. Daarna kan het boek
tegen dezelfde prijs tot en met 11 juli gekocht worden bij Boerderij ’t Platteland, Lorbaan 1 in
Veulen. ’t Platteland is geopend op dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Na 11 juli kost het boek € 20,--.

Verzoekplatenprogramma Radio Wonderland keert nog éénmaal terug
Tot zo’n 20 jaar geleden kende Veulen een eigen radiostation: eerst Radio Vrije Vogel en
daarna Radio Wonderland. Op de zondagochtend werd een lokaal en regionaal zeer populair
verzoekplatenprogramma uitgezonden. Een aantal van de makers van dit programma
presenteren aan de vooravond van Veulens Historie Herleeft live nog één keer dit
programma van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Hoefslag. U kunt hiervoor nu alvast een plaatje
aanvragen via hem.bouweriks@hetnet.nl.

