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"l{et 25e-Wêrkkanp van Brabants }ïeen in cemert in 197J geor-
ganiseerd door de Heemkundekring rrDe Konmanderij Gemertl is
eên van de beste Werkkampen geweest uit de serie van de vijf
en twinti-grdie in d.e loop der jaren gehouden zïnrr. Afdus d.e
hëer H.i{andos,d.e voorzitter van Brabants Heen, bij d.e koffie-
tafel in de tuin van het kasteel te Genert, d.1e het slot
vornd.e van het 219 Werkkamp,
In de loop van d.e voensdagnamiddag kwamen de d-eelneners a]
tijdig naar Hotel"De Kroonrr on de kanpbescheid.en in ontvangst
te nernen ên vandaaï voorzovêr nodig naaï de log.eeradressen
gebracht te worden. Er heerste in ne Kroon aI direct een ge-
zellige sfeer van blijde Srabantse mensen, dle eJ-laar na lan-
gere of kortere tijd weerzagen ofuel net nieuwe deelnemers
kennis maakten.Dit werd, vergemakkelijkt d.oor het draaginsigne
en het naamplaatjè, die iedere deefnemer had ontvangen in
een map met d.aarin o.a, het gouden nummer van Genxerts Heem ,het prograrnma, een kaartje van het centrum van Gemert met
daaroprzo nodigrhet punt van het logeeradres en verdere sten-
cils over de fietstochtenrde wedstrijden, d.e tentoonstelfing,
3ake1, VW-íof de"s enz. laarnaast ontvlng iedere deelnemer
een kop met schctel met het vlgnet van het 25e l/erkkamp erin
gebTand.
0m half acht was er een Latïnse nis van dankbaarhe i d., opge -
dragen d.oor d-e secretaris van d.e Generts€ Heemkund-ekring, in
d.e St.Janskerk, waarbij het kerkkoor een nee16temmige mis
zong. Naar fatêT b1eek, werd dit algemeen gewaardeerd.
Daarop volgd.e on half negen de eerste bijeenkomst van dê
deelnemers in d.e aula van het kasteel te Genertrd.ie met vlag-
g'en en bloenen was versj-erd en net een groot rood-wit ge-
blokt schild, L/aarop het getal 2! en het gestileerde anker
uit het wapen van onze kring.
De voorzj.tter van dè HeenkundekrÍng rrDe Komnanderij Genertr,
d.e heer Chr.vau Schijnd,el, verwefkomde de aanwezigerrl tí&àrotl-
der diveïse leden van het Bestuur van Srabantg Heen en van
de Coatactcommissie en Pater Loffeld, die in 1941 d"e Gemert-
se Heemkundekri-ng oprichtterde eerste voorzitter werd en dit
jaren lang bleef. De voorzitter sprak als volgt:
rrDanes en He ren, he eravri enden en a11en, die gehoor hebben ge-
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geven aan onzc uitnod-iging hier aanweztg te ziint van harte
ielkon bjj deze opening van tt 25e Brabants Heemkundig Verk-
kamp .
Het doet ons blizonder veel genoegen hier aanhrêzig te zien
het Sestuur van B"abants Heemrde leden van de Contactcommie-
slerde d.eken van Genert en vele anderen' IIet zou passend z{in

hier van diverse personen fun-ctie en verdi-ensten net name te
noenen, naar ik zie dat die rii zo }ang is dat tt me ondoen-
r1k scíijnt. Ik vilde en meende é6n uitzond'ering te moeten
rák"n .tàot degene, die in het vooriaar van 1)!1 onze kring
ten doop hielá, de eerste voorzitter werd en dat jaren lang
bfeef. iater Loffêldr van harte velkora hÍer bij trllÀfing en

op dit kamp. Genert dient U dankbaar te zlin voor die eerste
kiachtige Átoot, die U tt heemkundewerk in Genert hebt gege-
ven. L[olelijk was tt er anders misschien niet geweest en het
moet U iot vofdoening stemnen dat na meer dan dertig iaar
hier een !,/erkkamp word.t georganlseeïd en dat hierbij ook
voor U een taak is weggelegd.
Bestuur van Brabants Heem, wij feficlteren U nret dit zilveren
Werkkamp, tt is lmmers in uw bestaan een miil-paal , die we sa-
men gedirrende d.oze dagen met dankbaarheid' zullen ged'enken en

*ru.t.rutl de feestavond op vriidag de klap op de vuurpiil be-
Iooft te r,rorden. En wij in Gemert vinden rt verheugend dat
we nu ineens zotn heemkundige tïekpleister ziin; de deelname
was nilllmer zo groot.
Heenvri-enden, lk heette U welkomr uaar rt bewiis dat U welkon
bent is reeds daar, want van diverse mensent waarvoor vij
gastvrijheid hebben gezocht, veïklaarden velen zeldzaam gast-
irij en hartelijk te zijn ontvangen door hun gastheren en gast-
v"óowen; dat stemt ons tot voldoening en dankbaarheid.
Zeer vele dankbetuigingen voor spontane medewerking zouden
reeds gezegd. kunnen worden, maar veel noet nog waar Semaakt
worden en ik za1 daa" liever bii de sluiting van dit kamp op

t erugkonen. \,tê1 ÍIil ik hier nu veel dank brengen aan Genertrs
Gemeentebestuuï voor hun bijdrage op vêrschilfend gebied aan
dlt heenkanp;zonder medewerking van Uw kant zou zorn organi-
satie schier onmogeliik zjin.
Hartelijk dank ook aan de bewoners van dit kasteel' d.ie zo-
veel ruinte ons ter beschikking stelden voor het houden van
dit kanp. }Íe hebben de tuin, deze aularwaarover ik straks nog
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iets heb te zeggeL) cn a-u. ïefter ter beschikking, tervi.jl hier
ook tt culinaire voor rt grcotste gedeelte word.t verzorgd.
Heemvrienden, U wens ik toe een leerzaarn en pretiig Werkkamp,
een Werkkamp, vaaï weer nieuwe banden van vriendschap word-en
gesrneed en reed,s bestaand-e wcrden aqehaald, eeni,{erkkamp, dat
nog neer geestven+antschap za1 verwekken en vers t evigen , oldat
Brabants Heem intensief, zonder te vervallen in een eigenwlis
conservàtisme'en rnet open oog voor tt d-ynamlsche van áeze tijd-
zal kunnen meernrerken ook aen rt behcud van Brabants natuur-
en land,s chap s cho on en zo nodig een vinnige vuist ballen tegen
zinLoze vernielingen van kostbaar erÍ, ced der eeuwèn.
Xên citaat over Oemert uit hêt weekblad Troverse van 21 juni
j.f .:rtZes eeunen hebben de Dultse Ridders hier geregeerd,net
de macht van een orderdie pïi.esteïdom en slagzwaard verbond
tot de eenheid van Staat en Kerkrzoals deze in de nlddeleeu-
wen noodzakelijk scheen.600 jaren weerstond de burcht in Ge-
mert alle schokken van oorlogen en politieke twisten.De J)uit,
se Ridders vochten in het Heillge Land.Zij droegen hun geloof
in Oost-Europa uit met gebalde vuist en zii zo:Jld-en pas uit
Gemert verdwijnen, toen llapoleon over ons land kwan heersen.
yoordien hadden de Staten van Holland een heilig ontzag voor
de Commanderil. Er is een tljà geweest,dat Genert meer inwo-
ners teldedan Jindhoven en Helmond. Vrijheid,szin en bescha-
vingdrukten hun sternpel op allen die onder de banieren leef-
den van de Duitse rid.ders.Zolfs vóór de faatste ooïlog Lras eï
een duidelijk verschil te bespeuren tussen bij voorbeold Asten
en Deurne, tegenover Genert.Aan de ene zi,jde de deemoed. van de
geknechten uit een rveerloos niemandsLand.:aan d-e andere kant
d.e z elfve rzekerdhe id va-n een geslacht, dat zich zes eeuwen
geleid vist door geharnaste ridders,r. Einde citaat.
Dames en Heren, onze HeèÍ0kundekring kan niet bogen op veel
acadenische titels, onze activiteiten stoelen op de tiefde
voor d.it gel'restrhaar bevolkingrhistorie en folklore. In deze
geest presenteren w{l Gemert en wensen U een genoegtijk ver-
ioeven hier" oldat ge zoudt kennen ons land

Het heeft geen besneuwd.e toppe
. I t is plat nêt as ntn r-rpen haand

r Been spoor hee hleiÏ te stJppe
. nor rn'or de Rips keumt oijt d e peel

-. Langs perse hei ên bremmengeel
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&l íor alê greaf ÍoI LiesEe ston
Doi bennik vendoa.

Daarna deelde ile voorzitter nee dat e! nttuenE de deelneners
een telegran wae gezonden aan l/iu van Roo{j, ilie ln het zie-
kenhuie ln Tilburg verbleêf rÍegêD6 oen hernia-operatle, 1n
uelk telegren hen epoetlig herstèl uêral toêgeweast.
Eierna íerii het voord. gegeven aar il€ heer fl.Manilos, voorzít-
ter van Brabanta [een, tlie zeide ile,,gglukíèneen vên de voor-
zLtter !1êt ts verdienen, naêr ilêze-ËtIde richten tot tle
kringen', d.le bet een of neer keren hebbèn aanged.urfil eên
Wêrkksrp te organLseren, oDdat hii veêt, net voor êen íerk ér-
aan verbonden is.Een Epeê1aa.I woolal van alank richtte hit tot
de heren Píet van de Surgt - diê intusoen is overl"eden - l{in
v&n Rooij en Theo van de Ven voor hun nerk in hêt beleng van
Verkkanpen gedaan.Tvee leÍsonên hebben 2, ken?en loe€genaakt,
nl,.de heren P.Dorenbosch en ld.de VLt, 22 rnaaL nej.Kuykén en
mevi.Soonl daerola ook tot h€n €ên felicitatie.
Ie he€r Manilos verteLde v€rvolge!'s eetl en ender over het êe"-
Ete !/erkkanp, da,t doo! pastoor Binok t€ Á1phen !Ías georgani-
seerd., l{aarbil 40 deelneners aanvezig raren.Pestoor 3Ínck !d1-
de van de d.eelneners ar.steur-erchêo1oge[ Eak€n; dêalon wêrd
gr voor de niddag 1óa gegeven 1n prehlstorie ên nê de ni<ltiag
noest er r.ord.ên gêgraven en noest er gevonrlen r'orden, tÍat 1n
d.e yoornirid.aglês bêh&ndeltl was.
Eet jaerlÍJka llêrkke{p ontvlkkekle zlch e1 spoêdÍg tot êen
feeet vaa J dijt en pLezier. Nu j.a het een groot fenil.iefeest
yoor nensen net een Sraba4ts hs.rt. Dat zal hqt ook in Gentert
rorden. .De goede voorbereiding van dit 2!e líelkanp etaat er
borg voof,. De heer Mand.os hacl de inforrnatie-oap ingezien;nog
nergenB i6 €r !orn uitgêbreide infornatie velschaft.
,e yoolzittèr ilenkta de heer líand.o s voor zfn roortl van rj&a!-
ilering en Êtelde vervolgene d.e heer Hin Vos voor a1s [anp-
leidsr voor àe volgende dagen.
l{enens de kringen Kempenlanrl en Den Dryen Horaick die het
vori"ge kanp hadd.en verzorgd., werd d,oor cle heer Terrneeren dê
kan1lvlag overgetlragen aa,n d.e voorzitter vaa al6 Ceuertse fieen-
kundekring.Ook rerd hen een echiLil ovelgereikt, rrealnee ieile-
rê kring, ilie een WerkkaDp heeft geofganiEêeral, de kanpvlag
vereêlt. I{a afloop vat} het lJerkkanp uoet ile organiserende
kring: de vleg bewaren tot hEt volgeaile kaap en we1 zo nogelijk
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op het gemeentehuis.
le heer Vos ]eidde vervolgens pater Loffeld in - de grootste
kenner van Gemerts geschied':nis - die een lezing hield over
het kasteel van Gemert.Hjj gaf hierin een kort overzicht van
het ontstaàn van de Duitse Orde in Palestlnerin -Duitslandrde
Balllj Aldenbiezen met Genert als een der comrnand erijen d.aar-
van. Hij vermeldde de vroegste stukken , waarin ovêr Gemert
wordt gesproken "en maakte met behulp van esn aantal tekenin-
gen en prenten óp dÍa varrf het begin tot heden een rondwan-
deling langs d.e gebouwen.
Na een dankwoord aan pater l,offeld llet de karnplelder êen
aantal diars zien als inleiding op de fletstocht van de vol-
gende dag, de heer Thy.Vlerken had enige dia's over het
Werkkerfp van Aarle-Rixtel en Theo v.d.Ven gaf het dagverslag.
Zo werd het met tussonzang uit de Brenbos a} spoedig half
twaalírde tijd van sluiting. De heer Vos wees de d.eelneners
erop, dat we d.e volgende dag pïecies om ! uur vanaf het kas-
teel zouden vertrekken voor dê eeïste fietstocht.
londgrd.ag ? augustus, ?egen 9 uur was alles klaar voor de
startrtoen er bericht kwamrdat een der d,eelnemers bij de Ge-
rarduskerk een auto-ongeluk had gehad. le voorzitterrde heer
Chr.v.Schijnd.el ging er heen; het bleken de heer en mevr. Vo-
gels-Corvers ult Oirschot te zijnrdie een aanrijding hadden
gehad. Hun auto was erg beschadigd, zelf hadden ze gelukkig
weinig Ietsel opgelopen, IÍa d-it geruststellend. bericht kon
men vertrekken. De "oute glng langs het Sinderseind. naar Den
Ileuvelrwaar gestopt werd bï het keske 'rDe Vlucht naar jlCyp -
ter', een mooie 1Je eeuwse beeldengroep uit lind.enhout gesto-
ken. !oor d-e zoÍ:g van de Heemkundekring is het kuske weer
opgeknapti ons lid. L.v.d.Eijnd-e maakte de beelden schoon en
behandelde alles net een conserverend middr:1, A.Rooderkerken
voorzag het dak v&n nieuwe leien en J,van Rooij zorgde voor
een bfoembsk en knielbank. te tocht leidde verd.er la_ngs de
Hazeld-onk, een boerd-erij, waarvan rêeds gesproken r,rordt in

1{{{rvroeger eigendom van d.e Le,tUnse School van Gemerti door
De Kanpen en over Den Hulst near d-e Gal- e ri e rtPand.e laars e Kan-
penrr, een goêd gerestaureerde boerderlj, waar regelmatig ten-
toonstellingen va"n scLrilderlen enz.worden gehouden. le hêer
Vos vertel-de hierover en wees verder op de punten die we
zouden passeren: hr:i geboortehuis van de Boerenapostel pater
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Yan den Elsen,het keske van St.lr'Llchief 'de in vervallen staat
verkerende nolenrrle Vêenboe""ên het keske met vier beefdnis-
sen - wat men zelden zLet - aan het Krui'seind.
Na de kofíiepauze in het Vossenkarnp glng de tocht naar Koks
en ,qsdonk, waar de , spi,ikerkapel werd bezichtigd en verder
naar de St.Tunnis-kafoel in de lee1, di-e eigendom is van de

Sint gunnisschut in Genert en uaar de leden voor het koning-
schj-eten op kernismaa.ndag eenrtzilvêren stuk behoren te offe-
Ien.
l,angs de nleur,re St.Josefkerk in het lvlolenbroek en het Sport-
park kwamen we in de St.Gerard-uskerk, dierzoals de heer Roo-
derkerken verteLde' gedacht is a1s een narktplej-n' omgeven
door verschillende grotere of kleinere Sebouwen.Ze wordt be-
schouwd als een van de beste scheppingen van aïchitect J. de
Jong uit Schaijk-
Om één uur arriveerden víe in Hotelrtle Keizer't, rn'aar door het
gemeentetestuur van Gemert een Brabantse koffietafel werd

aangeboden.De burgeneester van GenertrÏIein 1l'1.À.C,de Wit ver-
welkonde de deelnemers aen hct Werkkarnp. Hij prees het werk
van de heemkundigen in het algeneen erl van de Gemertse I{eem-
kund.ekring in het bilzonder en hij meende dat door geregeld
contact tussen Heemkundekring en Semeentebestuur veel nut-
tigs voor de gerneenschap kan gedaan worden. Daaron was het
gemecntebestuur dan ook gaarne bereid geweest om aan de
deelnemers van het 2fewerkkamp van Brabants Heemrdat in Ge-
mert wordt gehoudenreen koffietafel aan te bieden. de Burge-
meester wenste alfen nog enkele plezlerige dagen toe en hï
verwachtte, dat vele deelnemersr nu zii eenmeal net Gemert
kennis hadden gemaakt, nog we1 eens naar hier zouden terug-
komÈn.
De burgoneester kwan ook nog even têrug op één van de wensen
van pater LoffeldrvermgJd i-n het Jubifeun-nunmer van Generts
Heem-, namelijk dat erlnceturt een archivarÍs zou worden
aangesteld om het oud-erchlef'dat ln Gemert berust'te inven-
tariseren en te beschrijven, De burgeneester zegde toetdat
binnen een jaar een archivarls zou wordcn aangesteldrals pa-
ter Lof f eld zou zorgen, c]-a t bínnen die tUd ziin boek over
Genert persklaaÍ zon zjin.
Gesterkt door de goed-verzorgde koffietafel steeg nen r,treer
op de fiets vooï een hczoek aan Handel.Onderweg werd gestopt
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en €tf"f dr:: heeï Vos uitlcg ovêr de Keskesdijk en de Ossenki]._
pel. In de kerk van Hand.el- vertelde de archivaris van het
bisdoro, J.Peilnenburg, over het ontstaan van de bedeve.art van
Handel in de 'l{e eeuwrd.e bouw van de kapel en de nrooie beel-
den en schilderiien in de kerk van Handel aanwezig. Sonrnigen
bezichtigden nog het processlepark en gingen zi-ch laven aan
d-e wonderbare bron.
le koffiepauze was Ín het ger,re ens chapshui s van Handel Í!e
Bronrrrwaarna d,e tocht werd voortgezet voor eên bezoek aan de
Capucijnen. In de kerk sprak de Gardiaan de deelner::ers toe en
bezorgde hen veel plezier. Pater Gerlach gaf uitl_eg over de
bour"'wijze van de Capucijnen-kloosters en kerken, die in prin-
cipe vele eeuwen dezelfde was, naar \raarnee vaak door eigen-
zinnige gardiaans nogal eens te vrij \^rerd omgesprongen.
laarna stonden alle vertrekkên van het klooster open,zo\,re1
onder als boven en deze kans on een echt oud kloosteï van
afle kanten te bezichtigen werd niet onbenut gelaten.Aan dít
bezoek hebben d-e deelneners veel plezier beleefd; er weren
vele mooie dingen te zien, zowel schÍlder|]en afs meubilair.
0p de terugweg was er gelegenheid om bloemen en planten te
verzamelen voor een veldboeket.De kring,die het mooiste boe-
ket zou sanenstellen, kwaia in aannerking voor de [Bran van
Srabant . rr r

Het bezoek'aan de Capucijnen was zo goed bcvallen, d-at ne op
het tijdschema enigzins waren acht e rge raakt i vandaaï dat rriet
allen op tijd waren voor dc uaïÍie nàaltijd van half zeven op
het kasteel.0n acht uur k\.ra.nen d-e tr,ree Genertse Schutten, St.
Tunnis en St.Jeuris,een vendelgroet brcngen; hrrnonic .0xcel-
sioï speelde een drietal niaïsên en de Drunband gaf zulk een
perf ecte show, C.at ieC.ereen er verrukt over r,ras. Cp de bi,nnen-
plaats van het hoofdgebouw van het kasteef liet het Generts
l/lannenkoor rrr/an rror ik ben[ zlch van ziin beste zljde horen,
Algeneen lpplaus voor al deze pïestáies en een da"nklvcord
van de voorzitter van onze Heemkundekring besloten dit ge..
deeltc van de avond.
In de aula van het kasteel kon nen daarna kijken naar een
gedeelte van êen filn over Gemert en het l,andjuweel ve"n de
Schutten, dat ín 1972 in Genert was gehouden.
Naast Theo v.C.Ven t"eden hier als "dagveïslaggevers"voor d_e

eerste keer op de heren ir.Wittenboer en l{.v.d.KaÍtp els ren-
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plaganten van Wd-n van Rooij. Z.rbr:rchten het er Soed afr aI
miste lnen node de spitse opnerkingen van 1^/1m van Rooij.
Vriidag I augustus waren a1le fietsers weer op tUd bji het
kasteel De kanpleiderteen Ílan van de klolirgaf precies negen
uur het teken tct vertrek. l,angs Hopveldr Groenendaal en
Broekstraat was het eerste stoppunt bii de boerderij lrDe

Blauwe Keiri, volgens de muurankers daterend uit 1714 en goed
gerestaureerd onder leiding van n{onunent enz org. T egenover de-
ze boerderij staat ttHet Wevershuystt, betroond. door ons tid Ad
Otten. Het uiterlijk is nog geheel zoals ,troeg"" de huisjes
van de Genertse rrrevers wareni er staat ook nog een echt Ge-
merts weefgetouw inrdat eigendor,r is van de Heerokundekring en
dat nog in gebruik is.
Een paar honderd neter verder staatrrDe Ernerhoef'tneen 15e of
16e eeuwse boerderij, rnet behulp van llonument errrzarg rnooi ge-
restaureerd onder l-eldlng van een van onze 1eden, architect
ï,.Bekkers. De Armerhoef heeft een zeer merkwaardige geschie-
denis;het i.s de bedoellng hleraan t.z.t.een apart artikel te
wijden. De boerdeïij is eigendon van de St.Janskeï:k te Genert.
Het huis nocht ook van binnen bezichtigd wordenr waarvoor we
de bewonersrde famili-e Slitsrzeer dankbaar zijni"dên herdrr ls
nog in de oorspronkelijke toestend, de rest is aangepast aan
onze nanier van wonen.
In Grotel-s Hof werd koffie gedronken.0p Grotel heeftrn hoêve
gestaen van de luitse Orde' die er reeds in 1492 bêzittingen
had. Vandaar bereikten ve langs binnenwegen, d.oor bossen en
Iangs de Esperloop de mooi geresteureerde standaardrlofent
vernoedelijk daterend van 1752. 0p de molen is een nerkwaar-
dige decoratie aangebracht:een wijzerplaat roet de uijzers óp
half elf. Dat lras de tijd voor een borrelrdie de nulder op
die t jjd aan de schil-der verschuldj.gd L'as.(1912)
Gelukkig liet de beschikbare tijd nog toe on door enige
mooie nieuwe straten van Sakel te fietsen en zo de ongeving
te bereiken van de nieuwe Jan d.e Wit kliniek, gefegen in een
bosrijke ongeving. Dit nieuwe gebouw is een tehuis voor de-
mente bejaarden, voorzien van de meest moderne niddelen voor
een goede verpleging. Zo arriveerden wê op tïd in zaal Ver-
rnulstrwaar voo! een uitstekende koffietafel was gezorgd, in-
geleid d"oor een brandewijntje n,rt c -,ndli. On hiervan ten vol-
te kunnen genietenrnoet er een hele cerenonio aan vgqraf-
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Éï:i"iln, dio dor,r .1c heer p.loïenbosch werd geleid tot grootplezieï van sfle rrdrinkers'r.
fn de Will-ibrorduskerk van Bakel, Lraarvan dê toren uit de2e helft van de lle eeu!/ op het ogenbfik wordt geetauÍeerd,gaf de heer J.Peijnenburg weer de nod.ige uitleg. Rond lOówerden hier aan Willibrord goed"eren geschonken on een basiste hebben voor verd.ere missioncring. lTa diens dood ín 7)9werd ziin werk door zijn volgelingen voortgezet en zo is Ba_kel de moed-erkerk gel'orden van oa.Deurne en Ge[rertrdat inlQJB een zelfstand-ige parochie werd.
De kruisgewelven van de Bakelse kerk dateïen van de 1!e eeuwde zljbeuken van '1910. Er staat nog een mooie preekstoel van+ 1700 en verdel vindt men er nog laat niddeleeuwse beelden
van W11librord, St.Jan Evangellst en petlus on paulus,
Ori circa , uur verden we verwacht op het nieuwe gemeentehuis
van Bakel. Hier werd eerst het Bestuur van de ileenkundekringrrDe Komnandeïij GenertÍdoor de burgeneester ontvang"rr, *ra"rráhij de deelneners in de ruime hal verwelkond"e. Tot ziln spUt
kon het geneentebestuur \regen6 gêbrek aan financiën geenkoífletafel aanbieden. iakel is, aldus de burgeneêster, eenzeer oude geneentervan ooxsprong agraríschrmaar nu gedeelte_
Iijk verstedelijkt; het geraeent e be s tuur wil echter overmatigegroei enigzins afrennen. Het dorp L{ilheezerdat tot Bakel bó_hoort en ci.rca 2000 inwoners te1t, is nog voo" het grootste
gedeelte agrarisch; ook De Rips, )e jaar geleden gesticht,
waar verschillende I'ríese boeren wonen, behoort bij Bakel.
I1!j bood de dêelneners koffle aan met een stu! Bakelse vlaai
en wenste hen nog fijne dagen.
De voo?zitter van de Gemertse He emkund ekring , d.e heer Chr.van
Schljndel , sprak een hartelijk dankwoord". Het bloed, kruipttoch waar hi:t niet gaan kanrald.us de heer Van Schijndelrald.is
wijzend op de banden, die Genert en Bakel al eeuwen net e1_kaar verbinden. Hij bood. d.e burgerrleester een infornatienap
aanrzoals alle deelnemers aan het Werkkanp ontvangen hadden.
Van de aangeboden koffÍe en vlaai werd een dankbaar gebruik
genaaktrwaarna de terugtocht naar Gemert werd aorr,raerà l"rrg"o.a.de Espenhoeve, vrdger een boerd.erij va,n de Duitse Oràeen nooie binnenwegen.
0n helf zeven rÁrarme naaltijd cp het kasteel-, prina vcrzorgd
ên on acht uur feestavond in "De Keizer,', r.raarbiJ be alve ]rát
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Bestuuï van Brabants ]icen vele gastheren en gastvrouwen van
de deelneÍiers aan het llerkkamp aannezig waren.
De aanweziEen werden verwelkond door de voorzitter van de

ne éÏ<undekring t'De Konnanderli Gemertrr' de heer Ch'v'Schijndel t

die de aanwezige gastheren en gastvrour'ren bedankte voor het
togies rdat z{j aan ruim 70 deelnêiners had'dcn verschaftl er wa-

"ui in'deze dagen vrí ends chap s banden gesneed' die gevolgen
kunnen hebben voor later'Hij wenste allen verder veel plezier'
Op deze avond werden ook bekend genaakt de winaar van de

Bian van Brabant. cn de prijswinnaars van de beste limericks'
Van d.e zeven ingeleverde veldboeketten werd door de jury het
veldboeket .r.n àe kring Genert als het nooiste beoordeeldl
daar deze a1s organiseïende kring buiten rnededinging meedeed'

kreeg de kring'tWêêrderheimrtuit VaLkenswaard dê BraÍn van BÏa-
bantl Aan zr.l{onica Goossens en }{evr.Vos-Maas'd'ie het boeket
vooï Genert hadden genaakt'Lrêïd een prent geschonken voor de

gedane moêite.
Íoor de limêrlck-wedstrijd waren '10 prÏzen beschikbaar;de
eerste drie waren grote fotors(ca N x 2A) van de kasteel-
poort en de donion en verd.er copies van 1le eeuwse gravures
van het kasteef en het marktveld ven Genert'
Er !r'aren J6 linericks lngeleverdl de l0 die voor een príjs in
aanmerking klrarnen r wellden door de voorzitteï voorgelezent
wearna de prijzen werden uÍtgeïelkt.!e eerste prijs won R.KoI-
leerVallestap 2'Nuenen r,ret een limerick ovel:'rkeske kieikent"
IJe limericks zulfen succcssievelijk in Generts Heem vorden
gepubllceerd. Zo rnogelljk ontvangen de deelnerners t'z't' een
stencil net atle ingetsverde limericks.
De heer l.fando s r s prekend namens het Bestuur van Brabants Heen
vertelde, dat er in een be s tuursve rgade ri ng gesproken was

over een of ander cadeau bij gelegenheid van het zilveren
l,Jerkkanp I een bedrag ondeï couvert vond nen weinig zinnig .

Zodoende kwan de heer i\.[ando s mèt zijn vrcuw naar Geraert om

daarover te praten, Toen zij van de voorzitter en de secre- -
taris hoorden,clat cle Genertse Heemkundekrlng de deelnenerstÏt
kop met schotel zou aanbiedênrnet daarop het vignet van het
2!e \,{erkkanp opperde nevr.Mandos het idee, dat Brabants HeeË]

een lepeltje zou geven net het wapen van Genert en de inge-
graveerde tekst3 25e lJerkkanp 1971 , Het was een g-oede oplos-
iing. tlet cadeau zal voor iedereen wel een verfsslng zijn ,
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maar de grootste ver?assing voor de pennj-ngneester van Bra-
bants Heen,
le heer Mand,os reikte vervolgens persoonlijk d.e eerste 1e-
peltjes uit aan hen, die 20 keren of meer aan een W6rkkanp
hadd.en deelgenonen; dat waren d.e heren P.Dorenbosch en M.de
Wit(24x) ; mej.tr{.Kujjken en Th.v.d..Ven(2rx)èn nevr.Boon(22x).
Ook de 1ed.en van het bestuur van de Gêmertse Heemkundekring
ontvingen het lepeltje ult de hand.en van de heer Mandos.
De dagverslagen werden r/Íeer vêrzorgd door de heren Th.v.d..
Venrtr'.v.d.Wittenboer en l,{.v.d.Kamp, terwij} Doruske v.d.Logt
uit Ud.en de aanwezigen vernaakte net enige éïrappen.Het liep
Ín de kleine urenrvoordat de laatste aanwezigen besloten om
toch rnaar voor enige tUd naar bed. te gaan.
Zg_tCC&Cg9-Iggn _bg[_Ë94 verzanelen bÍj het kasteel . Te voet
werd er naar de St.Janskerk gewandeld;de heer W.Vos gaf een
overzicht van de tijd van het cprichten van d.e parocliie, de
bouw van de kerk en de verschillende phe.senrwaarin ze tot
stand gekonên is in C.e huid.ige volm.lÍe hopen dat er binnen-
kort begonnen kan worden met een algehele restauratie
van de buitenkant, l,Íaarvoor d-e plannen door ïilonument ên zorg
ziin goedgekeurd.
In de kerk was êen tentoonstel-ling ingericht van keïkzilver
zoals ciboriesrkelken en nonstransen, afkonstÍg o.a. ven d_e

Commandeurs vs.n Gemert van 1..,o ê en Wassenaer, wierookvaten,
ampullen enz. Daarnaas t enige oude vanen en altaarmissaals.
Voor d.eze nooie díngen bestond vêe1 bel-angstetling.
Terug <-,p bet kasteel stond. de koffj-e.gereed en was pater
Schellen aanwezj-g on de belangs t ell end.en rond te leiden 1n
d.e ridderzaal, d.e kelders ên de buitenkant van het kasteel.
Uit zijn ultleg bleek, dat hij een elgen vÍsie had en op son-
rnige punten van roening ve"schllde met pater toffeld.
0n 6én uur koffietafel in de opênlucht , waarb{j enige nurnners
werd.en gezongen d-oor het bejaardenkoor van Genert.
Ilet woord. werd hier nog gevoerd. door d.e heer ïlandosrdie het
Bestuur van d,e lle enkund.ekring rtDe Komttanderij Genoert'r en zijn
rLedewerkers harteliJk d.ankte voor de voortreffeLijke organi--
satie van het 25e l,Jerkkanp v&n Brabants Heen. Van de
vele d.eel-neners had hij niêts d.an lof gehoord over al het-
geen er geboden was.Hij d.ankte ook de secretaris,l'Í.penning:s,
voor de Latijnse mis van woensdagavond, d.e openingsd.ag van
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En zo kwam de tijd voor het slotwoord door de heer Chr'van
Schijndel ,voorzitter van de Gernertse He eakundekring. Hij sprak
een dankr,roord aan hêt adrês van de heer l\[andos en het be-
stuur van Brabants Heern en hij had veel voordên van lof voor
zljn nedebestuursledenrdie de hun opgedragen taken zc voor-
treffetljk vervuld. hadden alsook voor de karnpleider Win Vos

voor zijn vele informatie en dè strakke leiding'd'ie achteraf
bleeir uitstekend gewerkt te hebben, Ook tct d'e andere nede-
erkersrzoals dê heer A.Corstens en Ïievr.14.v.d.Vos€enberg-

Roxs werden woorden van d.ank gesproken.
In zijn Iof- en dankwoordên werden speciaal betrokken pater
A.van Rooijrde overste van het kasteel'broeder kok en broe-
der Cyrilins en ook af de and.ere bewoners van het kasteel'
Van dL gelegenheid oÍn trna te pratentr in Hotef"le Kroonrtwerd
druk gebrui.È gellaakt en zo liep het tegen zes uur voordat
de laatste deelneners naar huis gingen.
Van alle kanten werden woorden van lof gehoord voor d'e drie
f{ine dagenrin Gemert doorgebracht ; ook later zjin bij de secre-
taris nóg brieven binnengekomen, waarin de voortreífelijke
orgenisatie weïd gepgen en dankwoorden r'rerden geuit voor
hetgeen men had genoten,
Iot stot 66n rerctic:
,weer: fantastischi sfeer: anicaal; fietstocbten: geweldig,
d=6ii mooie strekenr-af en tre zand en dus "lopenlnocht well
!gn!o; rno cht iets snelleri grgglëglle: enorn! alles iuist
JË-o1ánd: een srote kunst: koffietafels en dlner: alles ftjn
van sÍlaak en zeer gevtrieerdl lg"-!"el ,"" ,o-ggeËng: riunicumtrl

]S-i df::gi voortreffeliike sanenr+erking, geholpen door walky-
Ëfi."-." mesaloon:verrrssing:iets zeer kostbaarsivoor alIe
deelïemers iop "tt'8"ËotárJ-repertJd(íi-r"e-T' 

een prakt i sch
cad.eau; zeer g1t.!-o-gï!es!3 deelnemers.
Voor zulke schone degen als gast bij rrle Commanderij Gemertrl
veel dank van zr.Justinc v.d.Akker en zr.!eonie v.d'Iïeijden.
U ziet dat ve net voldoenlng op het 2!e Werkkamp in Gemert
gehouden mogèn telrugzi.n' 

J,:.H.J.penníngs.


