Uitnodiging voor de Historische Avond 2021
Donderdag 4 november 2021 in het Trefpunt, Kerkstraat 31 te Milsbeek
Aanvang:
19:30 uur; inloop vanaf 19:00 uur
Aanmelden: Wij verzoeken u vriendelijk voor 20 oktober te laten weten of u aanwezig
zult zijn. Dat kan via een mail aan
penningmeester@cultuurbehoudmilsbeek.nl
of via een berichtje in de brievenbus van de pastorie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Martens 06 22 31 23 55.
Kosten:
vrienden/vrijwilligers hebben gratis entree voor 2 personen;
andere belangstellenden betalen € 1,00 entree per persoon;
het kopje koffie/thee voor aanvang van het programma is gratis
Sluiting: rond 21:00 uur

Programma
•

Opening / introductie

•

De activiteiten van St. Cultuurbehoud Milsbeek in 2019 en 2020 en het programma
voor 2021/22

•

Koningsven - De Diepen vanuit de lucht
In 2016 zijn er van het gebied Koningsven - De Diepen met een drone filmopnamen
gemaakt;
dus nog voordat men met de nieuwe natuurontwikkelíngen in De Diepen was gestart.
Weten we nog hoe heter toen uitzag?

•

100 jaar fanfare in Milsbeek; een bijdrage van Henk Vervoort
Het ontstaan van fanfare Crescendo in 1924,- een eerdere fanfare in Milsbeek t.w.
Juliana
(1919-1924); uit de fanfare is toneelclub ONA ontstaan; de huidige vereniging fanfare
Crescendo bestaat uit een blazersgedeelte en een slagwerkgroep.

•

Afscheid van oud-voorzitter Ton Frenken

Pauze
•

Operatie Veritable; een bijdrage van Frank van Duin van de Stichting Veritable
Nu de mislukte operatie Market Gorden hebben de geallieerde legers in februari 1945
een nieuw groots opgezet offensief ingezet: Operatie Veritable. Milsbeek en omgeving
waren toneel van oorlogshandelingen terwijl de bewoners waren geëvacueerd. Frank
laat zien wat hier zoal gebeurde.

•

’De minse van de Bloemenstraat’; een bijdrage van Teun Theunissen
Teun vertelt over de historíe van het Genneperhuis en het kroonwerk bij de Niers.
Daarna zal hij aan de hond van foto’s de huizen van de Bloemenstraat vanaf het
Sprokkelveld tot De Kroon beschrijven.

