Info Juni 2021
Corona
Doordat het kabinet de maatregelen over het coronavirus gaat versoepelen mag het Oude Klooster haar
deuren weer openen voor div. activiteiten, zo mag er weer gebiljart worden en het koersballen start ook
weer op, de Heemkunde gaat op 9 juni haar activiteiten op beperkte basis ook hervatten, we mogen
voorlopig vier personen met een tussenruimte van 1,5 meter in onze werkruimte ontvangen.
We gaan op deze werkwijze tot eind augustus onze werkzaamheden invullen, wat betekend dat er ook nog
de thuiswerkzaamheden blijven doorgaan. In overleg met de voorzitter zal bekeken worden hoe we het
een en ander gaan invullen b.v. wie er op welk tijdstip werkzaamheden in de Heemkamer kan vervullen.

Nieuw in de verkoop
Wim van Lier
Bakker, verenigingsman en ontwikkelingswerker
In samenwerking met de Heemkunde Vladerack Geffen (Ruud Verhagen en Gerrit v/d
Helm) heeft de Vinkelse Warme Bakker Wim van Lier een foto/tekstboek van honderd
pagina’s uitgegeven, hij laat zien wat er allemaal kan in een kleine gemeenschap.
Het boek is voor €10,- te koop bij Henk Martens, Peter van Grinsvenstraat 12, Geffen. Bij
supermarkt Jumbo in Geffen en bij De Heemkunde Vladerack Geffen Kloosterstraat 7c.

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.
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