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VAN NE VOORZ]TTER.
tsiÏftT-" e;;;m i;;n vari het l^/internunner van Gemerts Heern

ir" lglZ a1 ueer enkele weken oud" Ik meen toch nog van de-

"" 
piàát" de beste wensen te noeten uiten voor onze Heen-

triile en al zijn leden, in het nieuw begonnen jaar'
t""rË riir.""d ip 19?1(lt wir nÍet vooruitlopen op de konen-
àá-;Ë""tá."l.g"n),Lttttt"t we een flinke Sroei vgn hef t"l:i-
getáI constateren en zí)n er 6nke1e zeer- interssante ver-
!áa""ing.n geweest van àowe] leden a1s be s tuursbl j eenkom-

sten.
De dia-verzaneling, wefke we voorneneng uaren te makent is
;;";;à en za] alvórens ze in ons archief gaat, op d'e jaar-
vergadering vertoond. .worden.
Een mi-nd.er posltieve 

.uitlating noet ik laten horen ten aan-
,i"tr "o" d.e excursie! srwelke onze Heemkring pleegt te orga-
niseren. De enigste excursie dle het afgelopen jaar gehou:

d.en zou vordenrnoest lnlegens te geringe deelname r'rorden af-
;;t";;, *"""""hi3ttfiik het gevolg van een nlnder gelukkige
daturn-keuze.
Voor oor" jaarvergadering staat op de agenda een gedeelte-
1i jke bestuursvergndering en bestuulsuitbreiding'
Wii ziin verder .,ootrrnt"rr" in het nieuwe bestuur é6n per-

"oátt tó belasten met het voorberêiden en organiseren van

á*"o""1"", waarvan het Sestuur weet dat ze voor de leden
leerzaam en aangenaam zijn. Hiervan verwachten wi'j dan ook

veel goeds' 
chr.van schlindel' voorzitter'

VRIENDELIJK VXRZOEK.
5e-Tede";-dre de contïibutie voor het iaat 1)'12 nog niet be-

taaltl hebbenrworden vxiendeLiik verzocht dit zo spoedig no-
gelijk te doen. U bewiiet de Penningneester daarmee een gro-
ïe aienst. Leden die geabonneerd zijn cp S"abants Heen' be-
talen f 12,--i de anderen f 6,--.
U kunt betafen oB elke Boerênleenbank ten name van:
?ENNINGIIEESTER HEEMKUNDEKRING' GEIi{ERT, rnet vermelding:
Contrlbuti-e 1972. Het Banknurnmer is 1161 97 226'
Het gironummer van de Boerenleenbank te Geroert is: 8t9112'
Bij voorbaat dank van d'e Penningneester J.van Rooi;.

Churchill-laan t, Genert.


