Info Maart 2021
Corona
Iedereen zal het wel vernomen hebben dat de corona maatregelen voorlopig weer zijn verlengd naar
dinsdag 16 maart, dat betekent dat er ook bij de Heemkunde Vladerack voorlopig geen activiteiten plaats
vinden.
Laten we hopen dat we toch in het voorjaar weer kunnen starten met div. projecten welke op de rol staan.

Bericht
Vrijdag 19 februari bereikte ons het droevige bericht dat Bertha v/d Rijt van de Kamp was overleden.
Bertha was vanaf 21-06-2003 actief lid van Heemkunde Vladerack Geffen, ze was een trouwe bezoekster
van de woensdagmiddag activiteiten. We wensen haar familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bericht
Dinsdag 23 februari bereikte ons wederom een droevig bericht dat de man van Stepha van Zandvoort
was overleden, Adriaan was met Stepha een trouwe bezoeker van onze jaarlijkse leden bijeenkomsten.
Wij wensen Stepha en haar familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

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.
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