Info December 2020
We gaan op korte termijn het jaar 2020 afsluiten, een jaar welke we nooit zullen vergeten en al gauw
een Corona/Rampjaar genoemd zal gaan worden.
Ook de werkzaamheden in de Heemkamer kwamen op een laag pitje te staan doordat de werkruimte te
klein is gebleken om met zijn allen de werkzaamheden op 1,5 m te kunnen verrichten.
We hebben dit op kunnen lossen doordat verschillende leden thuis hun werkzaamheden zijn gaan
verrichten.
Vooral het werk voor de Beeldbank en Auw Neijts hebben zo toch door kunnen gaan.
Koninklijke onderscheiding.
Op vrijdagmiddag 9 oktober werd Peter van Nistelrooij, voorzitter van stichting De Werkende Mens Oss,
en lid van Heemkundewerkgroep Vladerack uit Geffen tot zijn grote verrassing onderscheiden met het
lidmaatschap in de Orde van Oranje – Nassau.
Bij deze feliciteert Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen Peter met deze welverdiende koninklijke
onderscheiding.
Te koop
We hebben de film over 75 jaar bevrijding Geffen, zoals getoond tijdens de festiviteiten in oktober 2019,
op een stick gezet die te koop is via Henk Martens (073-5322137) voor €12,-. Naast beelden uit die tijd
ook veel interviews met Geffenaren die het van dichtbij meegemaakt hebben.
Daarnaast hebben we van de nazaten van Simon van den Bergh een aantal boeken overgenomen over
het ontstaan van de boterfabriek in Oss en het ontstaan van Unilever. Te koop voor een sterk
gereduceerde prijs van € 12,-!
Bij de Heemkunde is ook het boek te koop van 44 jaar “Recht vur zunne Roap” dat met het afgelopen
molenfeest in september is gepresenteerd.
Ook bieden we verschillende andere uitgaven te koop aan tegen een redelijk te noemen prijs.
Wellicht is dit een leuk cadeau als surprise, voor de komende feestdagen.

Het Bestuur wenst jullie allen een Fijne Kerst en een Voorspoedig
Nieuwjaar.
Blijf gezond, houd moed, en hopelijk zien we elkaar gauw in 2021.
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