
I'r_e.!_el u Lil1ae;i J e!_ het Bestuur
IIet bestnur wil gaarne van deue gelegnirelcl gebruik !
:.'.1:,.y' on r'l l_e heenll'-uL11i gen tl -.,.cor.spóeCrg cn ::,.llf -
se.svol- 1963 toe te \,/ensen .
liet ligt in cle bedoeling dit seizoen nog trvee spt-e- ,
kers ult te nodigen.llr zijn r.eeds weer kontakten

".1riE I t-'Lu Ilet Bestuur
l/tgÀe{L,t*.i-lgJl?-r f ?-sls-r:utg_ -q!-_?_9. _c1.9_cpgsb_e.i:...1-9_í l_rr
ir_-o_Is-.l_ _' : !p* . lie-lgg l "
ï)o,rr allerf ei moe j lljkl,eden kon cl.e eei:,ste ledenverta-
cle rin*3 j.n I t ',,iintel'seizoen ec,.r's;t op lil trccember" gónoii-
deri v;orclen,De opkol.s t, ,'las 1,-reLiens ire-b s_l-ecl:rte v,ree j-
rr.ie I :il te g]'oot , maar j zoars c1e "/()orz-i ttorj o Ílr:ierkte .

''lir g,eze.lschap nloet niet l.etel-,1 lna:iï' ge,,vogèi-, ,,vold.án".
ll:r. ije openin;i cl.oor cle voorzitter -/oer.iitl cle heer v.d.
',.'ijst uit iirniiem het rvoor.d o\rLtri. errille oirc'ierlre ctten uit
Ce ']enertse gescl-rÍedenis, Zoals te verv,,achten r,'iel:
-z.tjr, "Belrropte Geschiedeitls van Gemer.tii is .ondertlrs-
sien al l<lassieli in de lion,mai-i,j erij- vrrst hij liet gell,-ror,r/el te boeien.

Spreker hield bij zijn ltel,oog cle irooÍlcir;trrlrJren aaii
urit r.t1n ltierboven lqenoenci iverlcje crr vi-l-Lrie het gei'reel
3.an uet dirrgen, die hij blj zljrL werk aan tret Rijksar-
chleí' ii:L i s-He::to6ienbosch v/as tei"origelconen.

3prekeride over de naam "Gemertrr nierkte sprelcer oD
Cat irij wel, trelan6 lLeclrtte aalt liet f eit dat ór' r'o.tdon
G eir:elt zorreef 1o-namen voor.lcomen : Boelrel, Veghel , iian-
c1e1, ;iar'1e-Ri>:te1, Oolr zag hij r.ie.l_ j ets in de rreroncj.er-
ste-i lin;1 \ran de iteer lSprenger de Rover t11e ver.ba:ld
zo4kt tussen d.e namen .,ran nrp eir liernert (Dr J" de vr.ies:
ItylroJ oglscli l.roorde:rb..-'e1r, airl.ir t,r. 6 hl.t:, B2 Ilr"thepe
i:r ',134 en alcte (i. d. 1249 Gerrrcr- tiie ) .

Over cr.e trja vóór 1249 ïà-r=Fi'-v,trt Gemert betreft ,v;eirrig tc zeg,gen. Tot nog toe hebben cle ]re.ren at.che-
ologerL cle spade nog slecl-its spaar za.am geiranteercl irr
ofizo schone .\l.en,ee:rte , Misschien kornt dat nog v,'el, ,

i/e1 ncende l;preJ<er te mogen zeggen, dat de l,lortel
een van cle oudste rlelen van Gemert is; deze naam
rvorc.it narnelijli reeds vroeg en zeer vaak genoemd 1n de -" ,
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