
JMR\TERGADERTNG VAN 2h .FEBRUARIE 1959.
Clrca 10 leden waren aanwezlg op d.e jaarvergader"lng, van
onze HeerrJ<undekrlng, toen tegen half negen de vergade-
nlng werd door" de Secretaiis,'omdat de'Voorzltter de hn
L.Bekkers wegens ziekte'irtet'dpnwezlg k'on zIJn, Ook an--
d.ene leden lleten zlch wegens zlekte ver'Onts-chuldi.gen
en onze burgemeeste'rr' C-a"6n,iI.d€ V[1t wepens persoontl3tre
veirplicht ingen elders .
Daarna las d.o Secretarls het jaarvenslag zoor, waarin
d.e diverse gebeurtenissen en activltel-trn van het afge-'
lopen'ja?f fg58 werden gememoreerd' Het aantal Ieden,
bed.roeg 85. Na het ultvoerig versl"ag'van de Secretaris
kreeg d,e Penningmeester, Go- hq. m.v-.d.: B3om het vroord.
Ult de voorgelezen cljfers bleek, dat or een batlg sa1-
d.o was. 'j '

A1s punt v1'lr vermeld.de de,agenda: Bestuursverkiezfug
wegens het vertrek naar Elndhoven van onze Pennlngmees
-,tei, de hn.Mo v.d. Boim. Het bestuur had a1s cand'ldaa&
gesteld de hr.Jan van RoolJ utrt de Churchillaan; Daar
5r door de vergaderltrg geen andere.cand.ldaat naar voren
werd gebracht, .was d.e hr.J.varl RoolJ Uf 3 enkele cand'i-
daatstelll4g gekozen. . r

De Sdcietaris-deelde mee, d.at er'pogingen waren ge'fogn
bn te abhterhalen, waar d.e koorbanken, dle rond 1820
ult de kerk van G6mert zlin verwljderd en ferkocht naar
iona"nr t geulur. n zlin. oe een''.s6hrlJven ygq.mel ]?68
aan de'Aiqhlvaris van het 'Aa::tsblsschcppell jk anchlet'
vah lionden werd tot heden geen antwoord ontvangen- 'De

hr.Wi-m Vos ult Den Bosch heefb';z;leh lnmlddels lrr vor-
blnd.lng'[este1d. met hot Engels consulaat 1n Den: Ha'ag; en
vandaan een adres geicnbgenrr'1rrlaa3 frlj nader kan 'infprme-
ren.
De hr.Wth. Vos vroeg'nog
wborden en ultdrukklngen.

eens de aand'acht voor. Gementse
' ' . ..1'.1.-

AIs leden van de Kascommlssle vodl'.'contnole van de boe:-
ken van ile Pennlngmeester cver 1958 werdan gevraagdcdo
henen Con van den-E1son ult de Mbtenakkerstnaa,t 9n Joh
van d.e Laar uit de Broekstraat.ZLJ.:z:ullen t.z.t;de eon-
trole'verrlchten 1n cver'1eg met de 'Pennlngmeesten.
Na het hulshoudelljke gedeel.te.- werd het woord gegeven
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aan d"e spreker van deze avond, de hr.G.van Nle ult
K:egse1, dle een lezing zou houden over ttDe Valkerijr,l

De spreker gaf , eerst/ pert,hlstorisch overzlcht over de
Valkerl.J, .ryahnon{en, men ve:rstaat het jagen op wlld met
behulp'van valken. ,t.fa gen ,evenzicht van d.e litteratuun,r)./or"'4e valkerlj, ,irln,de. loop van :1ec jaren vergchenen,rvertelde d.e spreke,r, .dat behalve ' Val-kenswaard'ook de
,.;mllgge:rde .d..orpen als b rv i Be,rgei jk, Budel- r en _Al,endonkhun -ver1[enicrs',trad-d-en.en dat ,ve,Ie 

-name-n van v6lkeniers
ln de'ze dorpen zljn bewaard gebldven-.

;-..

Vat'lcen kunnen hler a1leen geVangen worden 1n de trek-
tfi{ v&rl uctober-t9t apr11 i zd m5eten d.aarna worden-tam
gemhakt en a'fgerlcht.
Vco:" het jagen met valken ls hler in Ned.erland. maar
weinig g.elegenhgid.; men hepft daarvoor.uitgestrekte he1

c devlaktan nodig.me.t sohaarse bgrcelfn$, ?Iet'men alleen
ncg viridt rp de Veluwe T;ij ltorg So6ren. E3''w-brdt ge-
jaagd op kcnijnen, f,azanten, kool-dui.fen enz'- In de p.au-'ze tconde de hr. van Nle diverse dlngen, dl_e gebruikt

-.y'q.r.den bij het africhten van valken, z6a1s d.e huiven of
,J<*spjes, de belletjes, d.ie aan de pooten werden gebonden
divdrsb leren r.lempjes, de hand.sehoenen en ook de 1cer,
die men rond.clraaide blj het vangen van valken;( ln dit
geval een namaakd.uif van veren voorzlen). Hlervoor is
veel ge.duld en ervarilnheld. nodlg. Men bouwt err hutten

, van plaggen onz. voor. 'u' Na a'e p6f,ze gaf de hr.van Nie;'een verslag 1fi1 e,en va1-
kenjacht, zoals hlj dle e4ige" Jaren geled.ei-r had meege-

.. tnlakt ln Amerlka op ui.tnodlgtng'van'een Amerlkaanr.die
' hem hler ln Nederlarrd had bezroehtS

Gerlurende de lez,ing lIet d.e sprekor vglo en mo>le" d.lar s
zl.Qpr zowe.1 van:.o,udoi prenten en gravures a1s va4. 1a.tene

.,_lijd en van zLju* jacht 1n. Amerl.ka.
BiJ le rondvraag beentWcorde de hr"..van Nle de vei"schl1-
1e5rde .vragen' dde .gesi'teLd werden nahr aanl-etafng.vgn de

' lezi.ng.' Met een hartel.lJk,' dankwb'oirt 'aan de spieker
sloot de waarn.Voof6itter': de'rvergadenlryj. ' Achteraf
pIeek, d.at :d.9 a11ryezige, treden d'e lezlig zeer lnteres-
sant,Eevcnden had6en-
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