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Zoals aan de meeste leden wel bekend za1 zi jn heeft onze
kring verleden jaar een groot verlies geleden bij het af-
branden van ttDe Voortsche Hoeverr, de Yroegere boerderij van
Kanters. 0.A. zijn a1le nummers van Brabants Heem en van ons
eigen blad Gemerts Heem verloren gegaan. De leden die nog in
het bezit zijn van v'"oeget"e jaa: ganqen van deze twee tiid-
schriften, kunnen ons een groot plezier doen door ze af te
staan aan orlze kring.

Voor deze keer vraqen ws:
1) Van itQenrer[s Heemtr a1le nummers var] 7 t/n L9.
2) Van ttBrabants Heemtt jaarg.II(1950)r nrs. 2-3-/+ en

5, jaarg.IV(t952), nr.51 jaarg.YT(195+), nr. 1 en
van jaarg.ilfl (1955), nrs. l-2-3-/+ en 5.

A1s de jaar3angen volledig ziin, kunnen we ze laten in-
binden. Een vol-gende keer volgen andere verzoeken.ecretarj.s.

MEDEDELIJ{G
ilet keske hoek Deel-Pandelaar is weer opgeknapt door de

zo;"tg van de buurtbewoners. Ook het eikenhouten kruisbeeld en
het beeld van St.Jan kregen een goede beurt. Verder ls het
de bedoeling om voor de beelden een ijzeren henrrerk aan te
brengen om baldadigheden, a]s in het verleclen, te voorkomen.

IAI__ZAL _r 9 6 Z Ol'rs Gs\rEN ?
Deze vrr.g hebt u ae arqeropen paar weken hoogstwaarsehijn-
1i jk vaak gehoord. Il[e vragen ons af wat de toekomst voor ons
,"iborg", 6oudt. Misschien brengt L967 voor onze heemkunde-
kring en haar leden een oudhei-dkamer, misschien komt het Ie-
denaantal dicht bij de honderd, misschien ku:rnen rre een ex-
tr:a excqrsie organi.""""n, misschien .enfi-n, vult U zeLf
maar in. I[e hopen en wensen echter, dat al uw mooie wensen
in vervulling mog'en gaan en dat u zoveel mogelijk bespaa-rd
zult blijven-van=onaangename gebeurtenissen en feiten. Vfii
willen deze veelheid van woorden uitdrukken in die ene, kor-
te, maar krachtige en allesomvattende wens: ZALIA NIEIJWJA.AS!
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Uw heembestuur.


