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ve.n de werkzeLg;nheden van cle Heemkundekri-ng

''DE KOMMANDERIJ GE}4ERT'I

van } jan'1961 t]m jL dee-1961

Ti jd e ns .*q ')e stuursve rqad e ring van .22 f-ebruari 1962

besloot'het o;;il;;; q;i het verenigingsiaar voQr-

taan ro,, lrpen-ua,n i j'ntlo'i-.t/m l]--december i'p'v'
t oktober t/m"fO*septimber' Da'ar cr in dcpcriode

;$-i";;;";;, igoc-T,/* .?r dccem\cr 1?i',3""n vcr-
enl*qingsar<t:.vit3iitn' iiin st"ttt' was dit ni:t
be zilaarf ijk .- -irn 

ir.i clndc van hct vorigc u:I"nigingsjaar
rrO3frr.t.n 

"g-ird:n, w??IYan 1 "wc8-)ns v'rtr;k nc'ar

cld,rs. ln r"ji":?l"-lgar *o"vri-:i wc ccht:r ook

wdcr 9 nicuwc-t6Ocn notc'on' zodat het aantal con-

stant bI-;;f .'H;;;;1 u':-t"n"i:-t-vtrsre'g vallcnd'zij
;t:;',,:;;;;;"1;;"o"t in ]e6i z,.c,, w:dcrom 2 1:dcn

qfgavc n, .. rii;i :i ""i;i;;h; b; sta'-rt op nos rc ns 2 '

!.: bclangstclling is Ous w"or sti jgende na de j'n-

Linr,ing uon r'ii'-?o"is"- laar'-outriEtns' hoopt hct

Lcstuur het i;;"n""'I"r"no! utTd"l:1"^T'nn"n ult-
f,rciden o.&. door publikati:s in ols clgen bla'd cn

I;";;"c.*."it!-coui"*nt' waarotsr hi':rondcr mr -''r'

*l, I Sanuari- GOi bcdroeg-ittt a;ntal lcdon 75'

Dathctbcstuurni':tstilhecftS'zcten'b]j-ikt
#-'1 uit hct aental bcstuursvcrgadtringcn' n}' L2'

'J;;r;;; l"in*rrsustus ' ondcrwcrp.n die op duz..;

J:;:;;;"in*"trr'"pr"too kwa'men, v'arcn o 'P ' hct atrn-

ir"0u""-;;t; g,,scr'ittc sprck-,rs' cxcursius' hct
Ik:;;:ii,''go"ylucht nsrr Egypt:"' studicdes.n'

'{:;;[;";p 
;; k3-dcrd'--scn vni" brc'uants Hc:m' bchoud

r},.-n dc bosrd.;; j- u"n"r"ntcrs .ll q: T.,odd;rdi jk ' l*-
I"X ilti"ia;";;;r< ovcr dq s:schied:1i3 van Gcmcrt'

tr..:dodclinge"tilo, ;;;htidklmcr' cn tcnslottc hct
T\.;;:;;-*?i'*no"io krinscn' Bovcndi:n werd op 28



,-

Ju:1i 1961. een gekombineorde vergadering Kerkbes'bul-r
St.Ja.nr s 0nthoofding-Bestuur Heemkundekring gehou-
den over de restauratie en plechtige openlng van de
Kapel op Esdonk.

0p 22 maart werd een ledenvergaderi-ng gehouden.
Spreker vras Ce heer Aug.van Breugel uit St.Oedenro-

d6 over leven en werken van Bernard van Da^ul.Daarbij
werden prachtige diat s vertoond. Op 7 december was
er weer een ledenvergadering met ditmaal als spre-
ker de heer G.van Nie uit Aalst N.Br. met a1s onder-
werp t'De Valkerijk. Ook deze spreker vertoonde di-
ats;bovendien braeht hij een mooie verzameling boe-
ken en voorwerpen ueerdie betrekking hadden-op zijn
onderwerp. Hoogtepun! van deze avond was we1 de
vertoning van een afgerichte valk.

0p 24 juni werd een bezoek gebracht aan Schloss
Auguitusbrirch te Briihl in Duitsland, het voormalige
UeZit van Clemens August, grootmeester der Dritse
Orde van t712 tot L762. Na een bezoek aan de grote
tentoonstelling in het paleis werd schloss Falken-
Iust nog bezoc[t, het jachtslot van Clemens Auggst.
Voor ]5-oktober had het bestuur een bezoek aan Ireu-
ven gepland, naar dit kon wegens te geringe belang-
stelfing ni6t docrgaan. Het bestuur hoopt-u in het-
voorjaai van 1962 6pnieuw in de gelegenheid te stel-
1en 6en bezoek aan deze mooie stad te brengen'
Bezoeken aan de tentoonstellingen ',tzo uagen zLf Bra-
bantrr en ItMerovingische Ambachtskunsttt in het Pro-
vinciaal Museum te t s Hertogenbosch konden wegens
drukke werkzaaroheden van veisChillende'bestuursle-
den niet doorgaan.
8oals hierboven verfi€ldrwerd up 28 juni een-verga-
dering gehouden met het kerkbestuur van st.Janrs
Ontfro6f[ing over de restauratie en de plechtlge ope-
ning van dE Maria-Magdalena Kapel op Esdonk. Zoals
in [et vorigejaarverslag is opgemerktrheeft het be-
stuur van onze kring herhaaldelijk kontakt opgenomen
met geestelijke en wereldlijke- autorlteiten over het
beho[o van d6:ze unieke kapel, De 23ste juki, de dag
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van de plechtige openii:3y uas dan ock een giote
9eg: een van de voornaaiste doelen was verwezen-liJkt-Het bestuur van onze tcrins-;";[t" mede aan dekollekte ten behoeve van de t 

"pErr-"",i-a" ;;gili---satie van de stoet en aan de aoministratieve-werk-
zaa.nheden, verbonden aan de openingsplechiigt 

"id-en de daarna aangeboden koffietater in'een van deorlde boerderijen-van de buurtschap Esdont.

^ 0p de bestuursvergaderingen van 1! februari enB-naart werd beslotgn, dat de heer r,la"r.r"rs, p;;-
fringmees.t""., een tekeniigrgzou uaken voor een nieuw
fouten.."k-esketr voor de beeldengroep "De Vlucht n.a,
$1nte1. Het huls waartegen deze beeldengroep vroe-g:I ,?:_opgesteld, zat terzijnertijd moelen verOwi;_
fent terwijr de uitvoering in ver gevorderde sirai"lo

i^_9:0,,??I..de aktiviteiten yan de Stichting "Bra-
:?l::-lgup" ,".r9 de-nod-ige aandacht besteed. 0p 5
{::Ii3"r^bezocht M.de Wit de eerste studiddgg le-
J,oxter. Dg tweede dag werd bezocht door d;
f":I::l!.fater Gardiaan en de heren M.v.d.Ve1den,
I:f"Ikglp: M.de Ultr A.v.Houtert en ondergetekende.
Iet trert(kamp van 2-! augustus $e Hj-rvaren6eek werd
!:ro:!t,-9gor,M.de Uit, {.A"va r,{ijst .n-ondergeieIsn_
t?:_19.k?g"rclagen van t6 rn f? december verdin bi.j_gehroond door M.de rdit en ondergetekende.
j fn een schrijven van 9 naart 1961 adviseerde hetoestuur E.& U. .oyer- te gaan tot vervanging van destraatna^men t'Aclterhaagtr en "Voorfraatn"6oS" 

- 

56n--naAru, te weten ."De Haa.Er'.

_ , In.augustus werden di-verse bestuursvergaderingen
gehouden over de z.g. rrvoortse Hoeve* aan-de looEer-diJk: 0p 2 augustus braeht het bestuur een bezoekpan deze prachtige zeer oude boerderi- j. n" r.uiaisubewoner, de_heer-D.Kan-ters, wi-l de bo6rderijl-lefst^zo ulug_nogelijk verlaten. uir-*"n de hoevevoor afbraak of brand-bewaren, dan zar het echter
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