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Zoals a1 ooze led.en onderhand weI zuIlen weten is
rtVoortse
Hoevetr aa.n de lodderdijk, bewoond. cLoor ons
ile
bestuurstid., d€ Heer ll.de llit, op een loracle nacht
,

(vrijdag op zaterdag) in juni van ilit iaar tot de grond
toe afgebrancL. Geluklcig wercl de Heer ne l'Iit nog tijdlg
wakker iloor het geknetter van het vuur. Hii kon nog
tijdig ontsnappen,
Onze Kring J-eed d.oor deze brand. een enorn verlies; cl.e
pas geinde contributie over 1965 en wat veel erger is:
een groot iLeel van cLe boeken- en tijdschriftenverzame1i6g, de oudheilen (o.a. een klompemakersinventaris)
en iLe prachtige, eeuwenoude boerderij met haar antieke inventaris. Sinds dat d.e heer De ifit hier was komen wonen, hi-eld. het bestuur ,zeer vaak vergaderingen
in d.eze sf eervoll-e hofsted.e.' iHet lag in het voornemen
van het Sestuur C.e boerdefij zoveel nogelijk in oorrlrerkelljk
spronkelijlce staat te herstellenl or&. de
rrherd.rr.
unieke en enorm grote open haard. in d.e
ttne Voortse Hoeverr had dan lrunnen dienen al-s Yergad.ercentrun, oolt voor de ledenvergaderingetrr al-s ten-

toonstellingsruinte en zelfs als feestzaal voor lr.et
houden van oud.-Srabantse naaltijden voor cLe 1eden.
Het heeft niet nogen zitrn, Gezlen cle recente brand.en
ln. leegstaande gemeenteboerderijen in Gemert, heeft
het Bestuur wel eens angstige Yoorgevoelens gehadt
naar wij troostten ons met d.e gedachte, d.at il.eze boerderij toch ber^,'ooncl was. Over cle oorzaak van de brancl
tast men volgens cle geiJkte terminologie in het belcende cluister. Volgens de Heer De llit, tlie wii hlerover
spraken, kan er echter in ieder geval geen sprake zLin
van kortsluiting, want in het geddelte van cle boerderij waar d.e brand ontsioncL, waren absoluut geen elektrische leidlngen. Het zal 7-arrg d.uren Yoor onze Krlng
dit verlies te boven zaL ztin gekomen.
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