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l,lij Lezen in de krant nogal eens over c1e Ge-
mertse Jensbond. Ilc rveet irlet hoe het rnet c'l.e l-e-
zers staat, maar ik moet eerlijk toegeven, dat ik
irict r.reet- hoe dit snel nrec'ies rresnêcld. t.lOrdt.l^+vv??vvvvlJv4

Dat is rvel erg jammer, rvant jensen schijnt een bij
ultstek Gemertse sport te ziin. Of t:risschj-en in de
naaste omgevlng ook?

Als lk de namen lees van cle reeks klubsu die
zijn aarrgesLoten bii de Gemertse Jensbond, r.leen il(
d.aarult te kunnen o1:rnaken, clat er heel- t'rat Gertrer-
tenaren zijn die zel.f jensen of er 1n elk geval
veel van rveten" In aLfabetlsche voJ-gorcle zLe ik:
Goed.e iloop , l{euve 1 , I(eulsc Kar, llrltrit Geilacht ,
Ons Genoegen.

I r: iret zo t cla t; 1n tLc c crs Lc l;.l.ali 'l,clllcns vj.if
partijcrr ges;1lcc-Ld ivorden en in c[c ttrcctlc l:1as te1-
Jrens viur''i Dit :zou ik oprutl:t:n trj.'t cle Íjtlt:ttte'n1ijs-
ten" I,ïen spc:c1'[ tvie iret ee rst 25 pt-ut'tr:tr heef t.
llllce over:viinning geeft één pi-rnt, als ik heb goed
begrepen heb" Verder veet ik er niets vêrle

ïlie zet) ()ns het genoegen riil]en doen om eens
nr.en'i os rri t l;e -l et.",oen hOe ï1.)?1 r)r' crr''rr\r.t beOefent?PJ. Yt l-UÈ LtJ- U UU assóurl ]rvv r-rvrr

!/ant nogmaals: Jensen is cen sportr 'die buiten
êpmprt n.qrrê]rrrprrni rrl; hekend is"vglllvl u rls[)vrrIv[5 frrv u
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In het Brabants Dagblad l-azen tre een artiJ-eltje
clat ye onze l_ezers niet r.lillen nnthouilen. Surge-
rieestez" en \'iethouclers van Best \'/iilren in j::Lni-r-ari
van dlt jaar in vergaclering bijeen om oncler ancle-
re te spreken over de nieur're llonrurentenlijst, die
el-l<e gemeente van het liinisterie van Oridertvljs t
Kunsten en tr/eienschappen had. toegczonden gekregen.
lrlen had de taak om advies te geven over cle ob-
iolztov.r rii p Op d.e lijSt V()Clfkwamen: men kOn er
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Ieïs aan toevoegen of er j-ets van laten vallen.Tijdeirs cte bespreJ<ing, waarbij men o"aór ancrere zinmening rnoest geven over de preekstoel en een vijf-tal- i',eelden i' rle kerk, cr.ie ,p cre vourlopige rustvoorl<rran-el, horlyflg men op stràat gestórnme1"Al- íi:rurv bl-eek, crat er eeir hanclkar"voorbijging,
walrrop tot iecrers verbazing de vroeg-negóntíónae-
9eu_lise preelcstoel rverd. afgevoerd, aÍs góvo1g vande litr-rrgische vernieurvln[ |
De realitie van de geneentónestuurclers h,as;illaben v/e die': maar vast schrapper.ii"- -

U zie t het; I,lo:rurrrentenzorg op- Zi;n best 
"

. v"do\,I .

! g e l:,_b_c_s;2 r.e ji i rr 1r:

'r L) e- O_r-rcl e . .-I:nJ._p.f:,i]i
onlangls vr:r'sclrc*ir Jret boeirje rtl)e oude rinkerijr',clat, ,.oLLrs; rle.i'ri-ram al zegtl hanaeri n,ro* cle 

"bjjeri-
hrlu-tlcrij" l{c L is g.Jcschrevón cloor. cle heer B"Jacobs
c11 r.1c jrrÍÍ'i:t'urv lï " 

p-Le't,'benburg, die eï, ,ran,urr. een al_lcszins nrur-i,r"e ]rl'-e1ij]< boek jó'van hebben aemaakt -IJc bed-.e1i*g ls, c1ó gebrr,íksvcrnr:ruurpè" A;;-;; "ir-
]<er irodig !e eft of hád bij ztln heri-ÁËàa"", te be_scirrijveir. De;;rote vercliensie.rur Ë"i uruít is ook,
*.1..:ulr bjjzoncl-e' gro.t aantal. f otors ons een d.ui-
r-te LtJlí t,leelcl lriervan íjcven.lien heef-bror[ lnaar 1eÍs te noemen,aller]ei soorten
lcas {;en en lcorven aÍ'gebeer-d, oncler"n,"át- à"., zoge-
'aarnde 

Ambr.s;iuskorf , clie uit Genert afkomstïg is.De le:zer zal ztcrt erover verbazen, crai zoveer-velrFjcirll-Lencie v()orwerpen nrrdig viarenr voor wij clehoi'ring ui't he l, pot je huirnen lópelen,'
vtror liefhebbers een boekje oin va' te smullen"
Prijs / 3,25. Te bestellen bij het Openluchtmuseum'be /trnhcrn.
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