
Op +t ent van d.+ 1!d+ e eur^r wàànd+ld.+ Krist d+ klepp+rman
ied+r+ nààgt van e1f ur+ t6eu +n iiiii+r of véóif ,in d+ mèèrg+
ddr +t dèàr+p gEn+rt +n ied+r+nd.éón op d+ hdgt+ t+ haau+
van d+n tóit.

as d+ kl-àk twéólf iin+ sloeg dan ktepp+rd+ Krist +n hái
zéé danz twéélf tir+ hb d+ kràk' d+^klàk irË twéélf' r

bái bïàànt dan kfepp+rd+ hái hEEI vfug en d+ mens+ zEnn+
dan: d+ klenp+rman sleu verk66irt. tis bràànt.

nb',néièèr- àan beurd+ Krist. dan trokkle z+n al-1+rbé6st
déng+ an en dan kràgie ov+ral wà. 

Ad .tt+
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KRIST D+ KLEPPïRMAN.

IEDENVERGAIERING VÀN DONDERIêGJ OCTOBER 1971.
0t 7 october 19?1 opende onze Heenkundekring de serie van

haar winteractiviteiten rnet een 1e d.envergad'ering in HoteL le
Kroon. E" waren ci"ca !0 personen aanwezigt waaronder verte-
geni{/oordigers van onze zus t ervereni gingen uit Beek en lonk
en Aarle-Rixtel-.

De Voorzj-tter opende de vergadering net een welkonstwoord'
speciaal aan de vele nieuwe 1eden, die voor de eerste keer
op onze vergadering aanwezig Ítaren. Hieronaler ï,aren ook ver-
schiltende jongeren. Verd.er begroette hii de gasten uit Beek
sn Aarl-e en d.e spreker van d.eze avondr de hr.Knipperrberg'die
een lezing zou houden over rrle Zigeunersrr. Hij deelde verder
mee d.at volgens pl-an de eerstvolgende 1e denv ergadering zo11

plaats hebbe op dinsd.êg 16 novenber; de spreker zal dan zijn
de hr.Jau Vriends uit Helmond met een lezingl getiteld.:rt Hoe
de kldt 1Í1 ilê ?ee1 kwanrt.

fiet boekje trGemeft in oude ansichtenf zal binnen enkele
veken verschijnen; ook het boekje"Beknopte Geschiedenis van
Gemetrtí van l,{.v.d.Wi jat za\ vernoedelijk voor het eínde van
dit jaor gereed zijn.

Daarna gaí de voorultter hêt woord. aan de hr.I{nippenberg.
In het eerste gedeelte van zíir. lezing vertelde dÊ spreker
een en ander over het 1:nd van herkomst van d.eze beroepszwer'
vers (India), d.at ztj een slechte naan hebben en daaron vaak
van het ene land naaï het and"ere worden gestuurd, hun opvat-
ti-ngen omtï'ent eigend.om enzt. ziin geheel anders a1s die van
onze westerse wereld-' cle grond is van ied.ereen, dus zij mo-


