7

UIT HET JAARVERSLAG VAN DE

We begonnen het jaar 1969 met 85 leden, waarvan er 58 waren
geabonneerd op het tijd.schrift rrBrabants l{eem't . In de jaarvergadering van 2{ fe}ruari 1-969 werd.en de jaarverslagen
uitgebracht d.oor d.e Siretaris en de Penningrneester, welke
verslagen onveranderd werd.en vastgesteld. Door de led,en van
d.e kascommissie waren d.e boeken van d"e Penningmees.ter ln orde bevonden. Als led.en van de kascommissie voor het konende
jaar werden aangezocht d.e heren Cor van den Elsen en Johan
van de Laat.
Tijd.ens d-eze vergad.ering had tevens een bestuurswisseling
plaats, Anze ?enningmeester, de hr. 1'{.v.d..Boom, had zi-irr
functie ter beschikking gesteld. in verband met zijn vertrek
naar Eindhoven. Door het Sestuur werd als cand.idaat voor de
functie van Penningmeester voorgesteld. d.e hr.Jan van Rooij
uit d.e Churehill-r.aanl d"aar er geen andere cand.idaten warent
werd de hr.van Rooij automatisch lid. van het Sestuur. -'':
De Voorzitter d.ankte d,e hr.l\{.v.d.3oom voor het werk, d.at hi-j
als Penningneester rroor onze Heemkund.ekring had gedaan en
verwelkonde tevens de nieuwe Penningmeester a1s li.d yan het
Sestuur.
In deze vergad.ering hieId" de hr.G.van Nie uit Knegsel een
van8en
lezing over itvalkerij't, waarond.er men verstaat het
van valken, maar vooral het afriehten van d.eze vogels om ze
te kunnen.'gbbruiken voor het jagen op r.rild. ]rlet vele kleurendiats lichtte d.e spreker het gesproken woord toe o.a. van
een valkenjacht, d.ie hij in Amerika had meegemaakt op uitnod.iging van een Amerikaan, d"ie hen in Ned.erland had bezocht.
In de tweede led.envergadering, die werd gehoud.en op 25 maart
L959 behand,elde Pater Loffeld het tweede ged,eelte van zLin
lezing over Aldebiezen, namelijk 'rAldebiezen nutr. Een verslag hi-ervan is te vinden in Gemerts Heem, nr.r4.
De eerste ledenvergadering van het winterseizoen, d.ie was
vastgesteld. op B d-ecember L969, werd een teleurstelling
die waren gekomen om te luistef:en naar d.e hr.
voor.,degepenr,
-riend.s, d.ie
-I
het ond.erwerp 'rMensen en Dierenrt zo1) beJan
hand.elen. De hr.Vrlends kwam namelijk niet en had. geen bericht van verhindering gezonden. Een herhaald.e poging om
telefonisch met d,e hr.Vriend.s in contaet te komen, mlslukte.

-4ler compensatie vertoonde Rector Srouwer van d.e Latijnse
School een aantal d.iats van onze excursies naar d.e Grote
Slink, de Ullingse Bergen en De biesboaclr.
0p de Bestuursvergaderingen werd herhaald.e malen gesproken
over het behoud van d.e molenttDe Veenboertrin De Deel. Door
onze Heenkund.ekring is toen een uitvoerig schriiven gericht
aan het Gemeentebeetuur van Gemert met het verzoek om al' het
mogelijke te d.oen om de raolen te d.oen regtaureren en zo le
behouden. We ontvingen d.aarop bericht, d.at er de nodige aandacht &an zou worden besteed. Van d.e kant van d.e Vereniging
ffDe Hollanse ldolenrr alsook van de kant van lvlonunentenzorg
begtaat belangstelling voor d.eze mo1en.
Van verschillend.e kanten is ons aI meermalen verzocht het
boekje rrBeknopte Geschied.enis van Gemerttr, geschreven door
tl6 Rbdacteur van ons blad en zelf oud-Gemertenaar opnieuw te
Laten stencillen of d.rukken. Het Bestuur hoopt d.it te kunnen
realj.seren. Het boekje is door de hr.van der Wijst pp verschillende punten heizien.
Onze excursies op 1I mei en 22 yuni L969 gingen resp.naar De
Grote Slink en de Ullingse Bergen, natuumeservaten oader
St.Anthonis en naar het watergebied. van d.e Biesbosch; voor
deze laatste was veel belangstelling.
De Studiedagen van Brabants Heem, d.ie elk voorjaar in Boxtel
worden gehouden, werden ook clit jaar bijgewoond door enige
leden van het Bestuur, evenals d.e kaderdagen in Oisterwijk
in december. Wat er zoaL te doen is op een l{erkkanp ) van
die
Brabants Heem, za1 verteld word.en door Marinus de Wit,
al vele jaren een trouw bezoeker van deze kampen is. fn d.e
eeustvolgend.e nunmers van ons blad zult ge zijn
ervaringen
kunnen lezen. Het Bestuur hoopt, dat zij een aanleiding zljn
voor and.eren om ook eens een Werkkamp mee te maken. Dit jaar
zal het kamp gehoud.en worden in 0isterwijk.
Bij verschillende gelegenheden hebben Ied.en van het Bestuur
onze vereniging vertegenwoordigd a1s het 100-jarig bestaan
van het kerkkoor van de Sint Janskerk, het {O-jarig priesterfeest van Pater Loffeld., het 50-jarig bestaan van onze Harmonie Excelsior, het zilveren huwelijksfeest van J.van Eupen,
F.SIits en J.van Berlo en d.e trouwd.ag van Piet Yos met Jeanne

,van den Hurk.
Eet rontaot roet onze zusterverenisifen, werd ook in het af!elopen Jddr voortgezel d.oor het bezoekeri van elkaars vergad.eringen.
Ons blrid. rrGemerts Heemil verstheen ook

in 1959 weer vier maal
volgens de loop van de seizoenen. Gaarne sluit ik mii aan
bij het herhaald. verzoek van ( onze Redacteur aan onze leden
om ook eens een bijd.rage te leveren. Nameng het Bestuur wil
ik d.e Redarteur, de sdrrijvers en and.eren, die op de een of
andere manier tijd en moeite aan ons blad besteed. hebben,
hartelijk danken.
Er r^rrdt nogal eens gevraagd naa? oud.e nummers van Gemerts
Heem, AIs er belangstelling voor bestaatrkunnen we bekijken,
of het de moeite waard. is om de oud,e nummers opnieuw te
stencillen. 3ij een d.er volgende oiroulaires zaL aan d.e 1egevraagd worden, hoe zij erover d.enken.
Het Bestuur houdt zich nog steeds aanbevolen voor bidprentjes, oude ansichten van Gemertse gtraten en gebouwen, fotors
van personen en verenigingen enz., om deze toe te voegen aan
onze verzameling. fn d,e loop van 1970 zal een boekje versohi-jnen,rrGemert in oude ansichtenrr, waaraan ook d,e Heemkunid.ekring zijn bijdrage zal leveren.
In L959 ig de restauratie van d,e boerderij ItDe Blauwe Kei't
aan Boekent onder lelding van Monumentenzorg gereed gekomen.
Langs d.e Handelse Dijk zijn enige keskes , d.ie hinder opleverden voor het verkeer, verplaatst naar d.e andere kant van
de weg. Jammer genoeg is een van de oude boerd.erijen op Handel, die indertijd aan d.e Duitse 0rd.e toebehoorde, afgebroken.
Oude en merkwaardige gebouwen worden in Gemert erg sehaarschl
restauratie'
ik meen, dat we er zuinig op moeten zijn. Op
wacht nog onze grote kerk, waaraan buiten veel vernieuwd
moet word.en evenals het mooie Smits-orge1 in d.e kerk, Hieraan zal eerst begonnen kunnen worden, als d.e financiele hulp
die d.oor i,ionunenterizorg is toegezegd, ook inderdaad gegeven
wordt.

Ild Jos.Kalkhoven ontvingen we d.iverse oude Gemertse
couranten cadeau, verschillende I{erkklokken v&n pastoor
Poell en een aantal oud,e fotors en verschillend.e toneelstukken, ind.ertijd. in Gemert gespeeld onder leiding van de
hr.Kalkhoven. tr^ie zijn de gever hiervoor erg dankhaar.
Yan ons

