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0p 12 maart j.1. hield de Heemkundekring rrDe

Kbmmanderije Gemert" zin jaarvergadering,
fn het openingswoord schetste de voorzitter,

de heer M.van der.Velden, in enkele woorden de
stand van zaken in de krlng. HU kon vaststell-en
dat het led"enaantal een gestadige groei te zteYr
geeft. Hii sprak er zijn voldoening rver uit, d"at
het tijdschrift rtGemerts Heemrf als kontaktblad. bij
db leden goed 1n de smaak valt en blijkbaar i-n rn
behoefte voorzlet.
i'lat de toekomst betreft memoreerde de voorzitter
de geplande excursie rLaar Helmond. Ook de opri-ch-
tlng van eqn o_udheldkamer 1s steed,s een ond,erwerp
waaiaan alle aand.acht -wordt besteed.

Vervolgens gaf de sekretaris, de heer lli.J.Yos
een uitgebreid verslag over d.e werkzaamheden van
het afgelopen Jaar. Ofschoon niet steeds alle l-e-
den i.ngeschakel-d. kunnen worden, ontbreekt het
niet aayl.aktivi-teit, Het is niet doenlljk hier al-
le gegevens op te solnmen. Er werden zeveYr bestuurs-
vergad.eringen gehouden, waar o,z, d.e volgende on-
derwerpen. ter sprake kwamen: trilerkkamp Brabants
Heem, excursies naar leuven en naar d.e Achterhoek,
herstel Sint, Antoniuskapel 1n de Dee1, verplaat-
slng beeld je rrDe Ylucht rraar Egypterr en het wln-
terprogramma met lezingen rran mevr.Renders en de
heer Van der l{ijst.
De $eemkundekring werkte mee aan het geven Yan
geschikte namen aait de Gemertse straten. Over de
land.sgrens heen was er kontakt met d.e Historische
Krlng in Geel- in Belgle. Yerschillende kringen
uit de omgeving van Gemert ontvingen de clrcul-ai-
res en het tijdschrift, soms 1n ruil voor hun pu-
bIi-katies.
fn de toekomst zal d.e kring de ultgave op zteh
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nemen van het groots opgezette historlsche werk
waaraan pater dr Ed.T,offeld. thans bezig 1s.

De penningmeester, de heer l.Bekkers, kon mel--
ding maken van een mool batig saldo, Yoor de ver-
wezenlijklng van de plannen 1n d.e komende jaren
zal echter ook veel- geld nod.ig zirt, fn de kaskom-
missle werden gekozen deken J.vd Heuvel en kape-
laan J "Blemans.

Een volgend punt van d,e vergad.ering was de be-
stuursverkiezang, In de plaats van de heer A.v.d,
Akker, die ztch niet meer herkiesbaar stelde,
werd gekozen d,e heer M vd Boom. De overige be-
stuursleden werden bij akklamatie herkozerL.

Bij de rond.vraag wees me j,Schafrat uit Boekel
op de viering van het 65o-jarig bestaan van Boe-
ke1 in julie van dlt Jaar. Deken J, vd Heuvel
vroeg de aandacht van het bestuur voor de bevor-
d.ering van een meer eenvoudlge huj-snummerlng in
de buitenwijken van Gemert.

Na afwerklng van de agenda werd. het woord. ge-
geven aan pater l,'Ii-ro Heesters uit St Oedenrod.e,
d.ie een lezing met lichtbeeld.en wijdd-e aan Bra-
bantse boerderijen en hun omgeving. De lezing viel-
bij de aanwezT-gen bijzonder j-n de smaak. Te gepas-
ter tijd sloot de voorzltter de vergadering ond.er
dankzegging aan sprekers en toehoorders.

C orre spond.ent .

VOIKS GEBRUIIGN EN DORPSGEI.IOO}TTEN

fY. Palmzond.ag
Tot de moolste gebrulken in het katholieke

volksdeel van Nederland behoort de vierlng van de
Palmzondag. Dit 1s ook 66n van de gebruiken waar-
bU d.e aanlelding tot het ontstaan duidelijk aan te
geven 1s, nl. de intocht van Chrlstus 1n Jerusa-
Iem. Hieraan herinnert de palmprocessie,
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