
nensen, die er straks moeten wonen - kwanen we in Riel , een
oud gedeelte van Zesgehuchten en vervolgens in \alaalrer hêt
doel van de tocht van deze dag' Eerst verd hier het St. Vil-
libïordus-kerkje bezocht, d.oor aïchitect Valk in 1940-41 net
behulp van nonunentenzorg in ziin oorspronkelijke staat te-
ruggebracht. Sedert 1945 worden hier jaarlijks Ce Brabantse
gesneuvelclen herdacht. 0p het oude kerkhof ligt hier dê
schrijver rlntoon Coofen begraven' die JarenLang in l^/ealre
heeft íjewo ond.

Het sfot van de fietstocht van deze dag was een bezoek
aan de buurtschap Loon,door de zorg van de hr.i\.Kakebeeke nog
juist op tijd tot bescherrdl dorpsgezícht veïkl s"arcl.l,ien vindt
er nog een drj-ehoekige herlangrbeplant net tientallen eiken'
en onzoond d.oor nooie Langgevelige boerderiieni in é6n dear-
van is nog een potstal aannezig,

De burgcneester van Waalrercle hr.Ossersprak hler de deel-
nerrers toe, we werden begroet door een rr3rabantse noederrr,
d.ierrnet den kroÉnen etren'tkwam en het geile ent ebe s tuur bood-

een koffiotafel aan.l,!et d.e dagverslagen van theo vsn de Ven

en liirrr van Roolj en net diverse d.ankwoorden werd het 24ste
l,^/eïkkanp van 3ïabants Heen gesloten.

Van onze kri48 Genert waïen aanwezig de voolzitteï Ch.van
Schijndèl, de scretaris 1í.H.J.Pennings, de heïen l{.d-e i'iit
en iiTn.Rooderkerken, leden van het bestuur en zuster l4onica
Goossens van Nazarêth. Van het voliiende kanp, het 2!stet dat
in 1971 in Ger,lert wordt gehouden, heeft inen hoge verwachtin-
gen.l{et behulp van ve}e van onze }eden hopen we die verwêchr
ting vaar tc naken. U hoort er t.z.t.nog van'

]i. H. J. Pennings .

LIEI
Ter eer van Si.nt Severus
Dên Bisschop wijd vernacrd'
Den Schutspatroon der wevers
Stijgt een loflied op van d'aard.
Wi j, zijn be s chernel j,ngen,
Vergad.eïd on zijn troon
1,li j, 1eden .van !t Hooganbacht )
Bezingen ons patroon. )

VÁN SIiVT SíVr;RUS
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Hij was weleer een wevex,
Een wever zoais wij
Hij kweet zich van zijn pl-íchten
Plet ijver, trouw en blij.
Zíjn voorbeeld za1 ons leren
Íe volgen zi- jne deugd,
De arbeid te verrichten )
lile t ijver, trouw en .rreugd., ) bts

Zijn God. en Heer teï eïe
Verrichte hij zijn verk,
Was ijvrig in zijn godsdienst
En lraardi-g 1id der Kerk,
Zo brengen wij den arbeid
A1s offer U te" êer,
Zo gpan wi j trouw ter kerke, ) .,^. -Zo di enen r,ri j den Ue er ! ) "- "
Doon rt volk, door God verkoren
Al-s Bisschop op zijn troon,
Is hij nu on zijn deugden
Verheerlijkt in Gocls woon.
Severus, Gij ons voorbeeld
En onz ! bescherrner mee,
Zie neer op Generts wevers ) , . _
Uit Hernels zaal'ge stee! ) bls

Een prachtig beeid verrijst er
Severus U ter eer,
Rondon Uw troon vergad.erd.
Ziet. gij ons ilikwi jls weer.
Met kracht stijgt vaak onzr bede
Tot in ïIw hemels woon,
V"aag voorspoed hier op aard.e ) *.^
9n fater_rt_eeuwig_Ioon! ) "'"

Sovenstaand. Iied. worilt ieder jaar op
wevers na d.e mis in de kerk gezongen. De
kend, Over een ender St.Severus-lied

de teerdag'van d.e
rnaker is rnij onbe-

mogelijk een andere

l{, H. J. Pennlngs .
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