Bestelformulier "Op verhaal met de Keldonkse molen"
Een overzicht van de ontwikkelingen van 1848 tot 2017!
In ‘Op verhaal met de Keldonkse molen" wordt de historie
van en rondom de Keldonkse molen beschreven. Huub van
Hees gaat in het boek terug tot 1848. In dat jaar werd de
Keldonkse molen in het buurtschap De Friese Wilp gebouwd.
In 1903 verhuisde de molen naar Keldonk.
Naast het verhaal over de Keldonkse molen verhaalt het
boek ook over de tijd waarin de molen als werktuig een
belangrijke bijdrage leverde aan de economische
vooruitgang.

€ 19,95

Het verhaal is geïllustreerd met bijzonder beeldmateriaal uit
het archief van Huub van Hees. Het maakt het boek een
boeiend en zeer interessant document!

Huub van Hees
Huub van Hees staat bekend als een man met grote interesse in de historie van de omgeving en speciaal in
die van Keldonk. Niet voor niets was hij daarom ook de initiatiefnemer van het boek dat in 1987 ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Keldonkse parochie. Nu dertig jaar later vormt de terugkeer
van de Keldonkse molen een mooi moment om dit specifieke en belangrijke onderdeel van de
dorpsgeschiedenis verder uit te diepen.
Het boek in een notendop
Titel: Op verhaal met de Keldonkse molen
Auteur: Huub van Hees
Omvang: 170 pagina’s
Formaat: 14,8 x 21 cm (A5)
Afwerking: Softcover
Foto’s & afbeeldingen: Meer dan 100
Prijs: € 19,95
Bezorgkosten buiten gemeente Meierijstad
en de gemeente Uden: € 5,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestelformulier
(versturen aan; Stichting korenmolen De Hoop Keldonk, Trentweg 21, 5469 PE Keldonk of info@keldonksemolen.nl)

Ik bestel hierbij .......... exemplaar/exemplaren van het boek "Op verhaal met de Keldonkse molen".
Naam; ...................................................................................................................................................................
Adres; ...................................................................................................................................................................
Postcode; ...................................... Woonplaats; .................................................................................................
Telefoon; ............................................................ E-mail ; ....................................................................................
Betaling & verzending;
Na bestelling ontvang ik een factuur waarna ik het
bedrag van € 19,95 per boek zal voldoen. Bij
bezorging buiten de gemeente Meierijstad en de
gemeente Uden worden € 5,00 aan bezorgkosten in
rekening gebracht.

Bevestiging bestelling;
Plaats: ..................... Datum: ..... - ..... - 20..
.....................................................................
(handtekening)

