Uniek naslagwerk
75 jaar bevrijding
‘Op het netvlies gebrand’
In 2019 en 2020 vieren we de 75-jarige bevrijding van de gemeente Stein.
Met deze viering realiseren de Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo
zich, dat er binnenkort geen ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer zullen zijn.
Om deze ooggetuigen de kans te geven hun verhaal vast te leggen, zijn wij op zoek gegaan naar de herinneringen
aan de oorlog in onze gemeente. Met als resultaat een uniek naslagwerk vol historische en nog nooit eerder
gepubliceerde teksten en foto’s van de oorlogsjaren in Stein, Meers en Elsloo.
Het bijna 500 pagina’s tellende boek geeft een uniek beeld van de oorlogsjaren tussen 1939 en 1945
in betreffende dorpen tijdens de Duitse inval, de bezetting en de bevrijding. De persoonlijke verhalen beschrijven
het leven tijdens de oorlogsjaren op indringende wijze.
Nu al verzekerd zijn van een exemplaar ‘Op het netvlies gebrand’? Vul dan onderstaande bon in of bestel
via een van beide websites: www.streekmuseumelsloo.nl of www.stichtingerfgoedstein.nl
De uitgave wordt in een beperkte oplage gedrukt. Bovendien krijgt u het boek bij voorinschrijving met korting!
Bij voorinschrijving betaalt u 39,50 euro in plaats van 49,50 euro. Verzending per post 6,75 euro extra.
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Stichting Erfgoed Stein & Stichting Streekmuseum Elsloo

Ja, ik ontvang graag …… exemplaren van het naslagwerk ‘Op het netvlies gebrand’.
Mijn gegevens
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Maak hieronder uw keuze voor de levering van het boek:
☐ afhalen in museum Stein -Hoppenkampstraat 14a- op zaterdag 4 april 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur
☐ afhalen in museum Elsloo -Op de Berg 6- op zaterdag 4 april 2020 tussen 14.00 en 16.00 uur
☐ verzenden per post, verzendkosten 6,75 euro
Betaling
Wij verzoeken u € 39,50 (of € 46,25 bij verzending) over te maken op rekeningnummer
NL71RABO0105912301 t.n.v. Stichting Erfgoed Stein onder vermelding van uw naam en ‘Op het netvlies gebrand’.
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging van uw voorinschrijving per e-mail.
Geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op met secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl
Let op: uw voorinschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling!
Deze bon inleveren bij Streekmuseum Elsloo, Op de Berg 6 te Elsloo of Museum voor Grafcultuur, Hoppenkampstraat 14A te Stein

