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0p zond-ag 6ffi-ET.=foiE.id op het kas-teel r'an Gemert ziin veertigjarig priesterjubileum voo:r
de vel-e vrienden en bekend,en, die hij hier in d.e roop
van d,e jaren verh'ora/en heeft. I-anzelfsprekend- was het
Bestuur van onze Heemkund.ekring aanwezig cp de d.rukkc
receptie . Het gebruikelijhe cadeau was gegeven i-n o.e
vorm rran een bfdrage aan het fcestcomit6.
Zoals aan d.e meesten rrel bekend, za,l zijn lwas pa.ber
Loffe1d" een van dc oprichters rran d.e lleemkund.ekring :rDe
Kcmrnandei'{i Gemertrr cn te.rens cLe ee:.ste T/oorzitter. ne
kring ',rerd offr',:cieel opgerichi op ZB april 1!{1 , cloc}r
moest reeds in september va, heizelrd.e jaar d.e enthou-.
siast begonnen werkza-r.mhed_en staken op ber.e1 van d.e
Dultse bezetter. Het d.,.urd e tot 1947 ,rooi "" *"u, schct
krsam in d.e Bra,bantse Heernber,reging. pater Loffcld" had
vi6r Cre tiicl a1 meer dan t,ree jaar ec,nbact geirad me-:
het hocfdbestuur, n3ar er was ,,reinig gebeurd,. Zo ble ei
cck onze kring sl-uimbren en intussen llaren aan paler
Loffeld. vanlrege ziin overheid- zove el- and.ere werkzaamhe
rLen opged.ragen, dat hij z:jn werk als voorzitter nie-;
ianger mee:: kon waarnemen. pas c,p 2{ ckiober 1)J6verC
er weer een a1gemene vergaderrng bijeengeroepenrwaarbij
zich 6J nieuwe led-en opgaven en een nieuw bestuurwerd
geko z en.
Pater Loffeld- bleef echter altijd veel belangsterling
tonen voor het werk van onze kring, schreef d.iverse ,i-'i;ikelen in Gmer'us Heem en hield enige lezlngen voor on-
ze l-eden. rntussen vei'zamerde hii uit d"iverse archieven
en boeken e.,n groot aantal €legevens voor zijn boek; rrle
Geschied-enis van de command-erii Gemert r. De eerste hoofc-
stukken zijn klaar.
sinds 11 juri 1969 is pater Loffeld ontheven van zijrtverplichtingen a1s 1e assistent van d.e Ned.erland.se pro."
vincle.Hij woont nu in I'De Gaarshof ", Bredaseweg 25,
Baarle-Nassau,een instituut waar ond.er Ieid,ing van de
Broed-ers Franclscanen van het H.Kruis een BO-tar mannen
d.ie eld-ers geen geschikt mil-ieu vind.en,geborgenheid en
verzorging en genezing vind.en.IIlj vervul_t d.aar d.e func_
tie van Rector en heeft tevens zitting in d.e rstaf van

-t-



d.esliund-igenrr. hij hoopt d-aar d.e tijd. en d.e nod,ige rust
te vind.en on zi.jn boek over Gemelt te r-oL-tooien.
Namens al onze leden d-ankt het Bes'bri'rr Pater Lof..
feld. van harte voor al1es wat hij r-oor onze Heemkr-r-nCe-
krlng en voor C.e geschi.edenis van Gemert heeft gedaan
en wij wensen hem onder Gods zegen nog vele vruch'ul;irc
jaren toe.

Iil. H. J. Penningc .

De Latijnse !choo1 tijd-elijk? gesloten.
iiet verminderen van het aantal e iudeni;enrdie zich 'iil-
1en gaan voorbereid-en op het p::ieste::lc.:.:n, reeft ocrl
voor de Latijnse School van Gemerb zfi-r iirvloed dcen
gelden.Ac,ht jaat geleden 1rar"e:] er 4og ruirL hcncerd
studeiltenrhet afgelope:n jaar nog actrt erl a,'oor hei toe-
!:omend-e stuc'.iejaar 1)6)f1)lO zo:ude:r e,: 1'r-;arschijnliik
slechts v{jf of zes gewecct zij:r. Dit is vcoz' he.'u cu-ra-'
torium in overf cg met ie Rector aanleiri::; gcr.ree:;t rt
or.derr*ijo aan d"e Latijnse SchooI stop 'ic zc';-ron, daa::
he'; finaac:i6:1 niei mogelijk is mi,"L cct'.. zo rn ]rl-e rn aan-
tal verd"er te gaan. De stichting blijf t eohter b:s'baa;r
en nocht er zich t.z.t. rreer een ri'cid.oeniic aantal s i,u-."

clenten nelcLen, Can han het oni1er.r,.js ';ccr on,r,i-d-cleliijh
worden hervat"r:,r Combinatie ..ran d,e Laroijnse Schooi me-i;

een Iiavo of Athe:reum i-n Gmert zou hie:: :i;;chic:: kun-
nen.hclpcn cen oplossing te bied.en.
De Latijnse School van Gemertreen unieke . instell-ing,
is nog d.e enige bestaande school in haar soort in Ne-
derland..Zij rrercl gesticht in 1587 d.oor de Duitce Rid.-
der Hendrik van Ruyschenberg en heeft vele : ?s and
dor,'ns gekend in haar bijna {00-jarig bes'baan. Tct he-
den heeft ze elke poging om haa:: te vernie'bigen,rreer-
staan.We vertrbuwen,d.at ze met God-s hulp ook deze cri-
sis zal te bcven komen. M.H.J. P.

DE RUILVERKAYELIIIG 0P ESDONK is zo goed. als voltooid.
Mooie nieurte wegenrnuttig voor d.e boerenrd.e wand.elaars
en d.e fietsers.Wat er echter - volgens mij onnodig
aan natuurschoon vernietigd is, i-s bed-roevend.Hopenlijk
herstellen nieuwe aanplantingen d.e schad.e. M.H.J.P.
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