
II'iHOUD 
,

Sind 1963 gaven we j.n Gemerts Heem een lijst
toe verschenen artil<elen. Thans, begln 1967,
van datgenen, wat sedertdidais Sepubliceerd.
en berichten. alsmede boel<bespre'-in3en wolt'o:
ivi-n1 3e1aten.

V.\r.\i.-reclame voor Gemert
Hoe za; het kasteel van Gemerts er ult in
de iviiddeleeuten?.
Klederdrachtetr uit, Gemert vbbr 100 jaar
De Gilde viert
l(oort saf bindboom
,]ebruiken bij overlijden
Vele eeuvuen geleden, .. . (rendierjagers).
Een verkopin,T' te, Gemert. ln 1653
Gebruiken bij het overlijden van. kinderen.'
Gevolgen van een ruilverkaveli-ng.
Gemert werkplaats of noonoord ?

Jensen.
?ezinsbijdraSen in. iemert in L667 en 1670.'
Peglement voor de vorster.
Vfapenschilden van de Van Gemerts.
f-n memori-am t.i. van der Velden.
Uit de Gemertse woordenschat.
llet hoofd van Jut.
Gemertse bijenkovr op tentoonstelr-ing te
Leeur,,uard.en.
.0en proces tegen Jan van Dijk in L79t+,' '

Een Brabants Heempark,
Or:dhe idkr:ndige v-ergi s slnq .
Van'' Ghemert en Van den Broek.
AAuw Gimmers.
Van Heksen en Tovenaa?s,;
Het Hagelkruis van '.}ernert'
Gekleurde boeresefiiezen.
i{aria t,iagdalena
Bij een jubileum.
SSn burgemeester spreekt.

met de tot dan
volgt een I--ir-jst
Korte verslagen
t'uiten. beseh:ou-

.,

![.J.Vos :

i:f .J.Vos
i,i .A .v. d.I{i j st
redactie
idem ,,

j,ti.A,.v.'d.ffijst
I:;i .4.v. d ;Y'{1j st,
i', "H.J.Pennings
I;i..A.v;d;riTi jst
: ,;rr "J .P;enni-nqs
i , "A.v.d.ittl jst
redact&e
Ii"H.J.Pennings
l! "A.v.d.itti jst

i;i .A .v . d .riiti j st
idenr
redactie :

idem
I;i"T{ .J ;Pennlngs
redactie
idenr
idem
ii.G.J.v.d.Boom
rr .A .v.d.Wi j st.
idem

i.dein
J.v.d.Heuvel
A.H. de Bekker
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De rijlce akkey van iiemerts heem. Dr.Ed.Loffeld
Vijfentl,rintie jaar heemkundekring in
Gemert ,. j,l.H.J. Permings
at is lleeml<lrrde? " .,.A.van der i:Iijst

Heemvrienden L.Bekkers.
l:"aar i-s onze oudheidkamer? J.ll .r,.n'.r.ran Cen a.roek
Lezing over llrabantse boerderijen en
dorpshuizen (ve::s1aq) . ii{.J.Vos
Algemene Ledenvergadering. . . . .bij gele-
gen'reid van het Zilveren Jubileum (ver-
s1a3) ; .H.J.Pennings
Landbouwtermen in Gemert. iri.?.J.van den Boom

en rr,l .J.Vos
?rotestanten'in leme:rt in de tweed.e
helft der.dchttiende eeu:'I. , i:l.A.van der l?ijst
Deken Van,den.ileuvel 1in1 van ons heen. i,:.Tl.J.Penninq,s
De' Sint Tunniskapel in de Deel hersteld.iri.'Ii.J.Penirings

abhttiende eeuvil (vervolg) ii,r.A. van der itiijst
Het 18-de uerlrkamp van Brabants Heem l

(verslag ) . Lri.J. de t[it
Excursie naar Bokri-jk(BdgiB) . (verslag) t{. }.J.van den Boom
De grave langs de Lodderstraat. l'1.,''.J.Pennings
,iemerts Dial-ect. iry.J.Vos
Burenhulp bij overlijden in iemert
atno ].?26 i',,I.A.van der lilijst
Famllienamen, afgeleid van voomamen. ri.A.van der itlijst

tF*-xt(x

De Stootglphy! (overgenomen ui-t Kerkklokje van Lg27)

De Stootershuti stond rrroeger links van de weg, a1s men naar
de Peol Eing. llet buiten Gemert. 9r stond op te lezen: t'Op-

dat' in tt vuil en morsig peelvlak Urri vermoeidheid hiet luordt
groterr.w.ilt .dan als Keevlaers-b6vaartgangers wat rusten bij
Frlts StooteCt. Deze Erits was een oud-soldaat, een' Fri-es,
dle enkele jaren na 1939 ]ruwde met.een melsje uitSt.Antonid.
Hij maakte bezems en stierr te St.Antonis in 19P9. Zijn hut
was toen 'a} 'afqebroken. Zijn vrouvr stierf"in 1885.':' iri.v.d.W.
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