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Uitnodiging  

 

voor de presentatie van 

 

 

 

HET MARKDAL 

GESCHIEDENIS VAN HET LANDSCHAP 

EN DE MENSEN DIE ER LEEFDEN EN WERKTEN 
 

 

 

Twee jaar geleden is de kiem gelegd voor dit zeer complete en rijk geïllustreerde 

boek over het Markdal en na een intensieve periode van onderzoek en noeste 

arbeid van auteur George Dirven is het werk nu klaar voor verspreiding. 

 

 

Het eerste exemplaar zal op vrijdag 20 november om 18:00 uur worden 

aangeboden aan mevrouw Elies Lemkes-Straver, 

de gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel en Natuur in Noord-Brabant. 

 

 

U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

 

 

Plaats van handeling is sociaal cultureel centrum De Pekhoeve, 

Dorpstraat 94 in Ulvenhout. 

 

 

Wij hopen dat de omstandigheden op 20 november zodanig zijn 

dat wij u in Ulvenhout kunnen verwelkomen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Oomen, voorzitter 
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Aanvullende informatie: 

 

 

Vanwege de Covid-regelgeving zal het aantal deelnemers aan de presentatie op 

20 november beperkt moeten blijven tot 30.  

Het is zelfs mogelijk dat de hele bijeenkomst niet door kan gaan. 

In dat geval zal gezocht worden naar een alternatief en laten we u dat weten.  

 

De organisatie van de bijeenkomst is dus omgeven met vragen, maar om toch 

enigszins te kunnen plannen hebben wij graag een beeld van het aantal gasten 

dat we mogen verwachten. 

 

Wij verzoeken u om per organisatie slechts één persoon af te vaardigen. 

 

Na afloop van de presentatie willen wij graag een exemplaar van het 

gepresenteerde boek aan u overhandigen. Mocht er geen vertegenwoordiger van 

uw organisatie aanwezig kunnen zijn dan wordt uw boek thuisbezorgd.  

 

De bijeenkomst - die maximaal één uur zal duren - zal geheel worden gestreamd 

en is dus extern te volgen. De link die daarvoor nodig is zullen we vooraf nog 

aan u doorgeven. Bovendien wordt de dag erna een compilatie van de 

presentatie online gezet, te benaderen via onze site 

www.paulusvandaesdonck.nl 

 

Omdat we ons aan de geldende regelgeving willen houden is het voor ons helaas 

niet mogelijk u in de Pekhoeve koffie of een ander drankje aan te bieden. 

Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Om er zeker van te zijn dat dit bericht is aangekomen en om het geheel in 

goede banen te kunnen leiden, verzoeken wij u even (vóór 7 november) te 

reageren en te melden of u wel of niet aanwezig zult zijn op 20 november. 

Als uw organisatie niet vertegenwoordigd is ontvangen we graag een postadres 

voor het bezorgen van het boek. 

Reactie graag via info@paulusvandaesdonck.nl 

 

Er is ruime parkeergelegenheid nabij de Pekhoeve, 

onder andere in de Mgr. van Hooijdonkstraat. 

 

Heeft u nog opmerkingen of vragen, bel dan even met 

Johan Mulders 0611914181. 

http://www.paulusvandaesdonck.nl/
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