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Bijdragcn zijn bij dc redaktie steeds
ovcrnanc

welkom.

utt dit blad is vrij, rnits rnet bronvernnelding.
L{ct dbnkbaarheid.......

schrijven rvij dc inleiding voor dit jubilcurnnummcr. Dankbaarheid voor alles ,
rvat rvij in de loop dcr jaren hcbbcn mogen n6ebeleven in de
heernkundekring. Dankbaarhcid tegenover iedenrdie,samen met
ons telkcns lveer zocht naar al die mooie dingen, die men als
men cr oog voor heeft overal vindt. Danhbaarheid tcnsrotte
omdat vii mogen'mccvcrken aan dc prachtige taah, cllc rnen in
Gcnrcrt 25 jaar geledcn'hceft aanvaard, mecwerken op ecn bijzonder prcttige manicr.
l'iij zijn cr van overtuigd,dat danlibaerheidibok dc hoofdtoon is in de fcestvrcugde, die iedcr Licl van cre kring, ja
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jubileurnfeest'
iedere Gemertenaat zaL voelen biJ dit zilveren
lYijfeliciterenhetbestuur\'andclfuingenrvillendaar- tot
aan toevoegcnr dat lve nog lang hct onzc rvillen bijdragen
de bevordering van de hecmkunde in Gcmcrt en omstreken'
De redaktie.
I(RINGNIEUI{S

is
'lrring
Ter gelegentreid van het 2S-jarig bestaan van onze
en
dik
extra
deze uitgave, zoals u wel gemerkt zult hebben'
gebruide
.zo{at
is dit nummcr gehecl gervijd aan dit feest,
de goele ourve
uit
:merkrvaardigheden
over
gelijke artikelen
niet rveg'
tiSa-o"t" hct trveede plan zijn vcrvezen' Dat ne-cmt
dat dit nummcr geen "oud nicu's", brengtrrvant rvellicht komcn

bijhct.L6zenvandediverSeartlkclendebekendcrvoordcn
"och ja"..." v6dr in de mond.
De rcdaktie.
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DcafdelingHeemkundeVanGcmertgaatfeestvieren;24
viert haar zilvercn jubilec. lfe mogen dankbaar zijn aan.hcn,
die.25jaargeledenaeHeerikundekringhierinGemertoprichtten. Ze hebbc'n ons m.eer. . in contact gebracht met mensen ult
vrocgcrdagenlzelatenonszienhun,werkenenzwoegen,hun
lief en lecd uit lang vervlogen tlJdcn'
we lcren de mensen beter kennen en waarderen, de mensen
hen
van vrocger, zoals ze geJ.eefd hebben; we gaan meer vaumet
braehten'
houden etr daarour, wat zij'vroeger tot stand
meer zorg en Liefde bervaren.
van
Bestuur en leden van Gemcrts Heem, rvij feliciteren uveel
ook
hartc en hopen, dat gij in uw liefde voor Gemart
goeds en veel moois van Gemert behouden zult'
Ad fnultos annos.
J. v. d.Heuve1,
Pastoor en Dcken.
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