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VÁN DE VOORZITTER

Het e{9 Heemkundig Werkkanp van ÍBrabants lleemr, gehoudente Nuenen en €eorganiseerd. d.oor d.e kringen "Kenpenlánd" ;;Elndhoven en fllend"reyenhorni ck I te Nuenén is voorbij. Eenuitgebreid verslag hiervan vindt u verd.erop in d.it nunner.Eeri vijftal leden van onze krlng namen er aan deel en hetsterot tot voldoening dat 't getal Gemertse deelnemers gïoei_
end.e is, rt is echter nog veel te klej.n. Onbekendheid net d.ewerkwi.ize trart zotn Heenkanp zal hiervan wêI de oorzaak zíjn.Ik. heb rt -genoegen gehad nu twee werkkampen mee te kunnenÍr.aken en ik ben vol 1of en tevred,enheld àver Ae U"fïenl*""""daarvan.

Naast d.e leeïzame) vooral van de ge s chi edkund.ige en geo_grafische kant, heeft zorn kamp een árote recreatieve bete-kenls in de vortr van fiets- en wandeltochten, en worden deavonden gezellig do o rgebïa cht . Eïgens hoorde ik rt r,Íoord. rzo-
noercarnavalrr .

.. Uet 253 (zilveren) Heemkundig Werkkamp zal tn : 971 voorIt- eerst in Genêrt gehouden 
"ord.rr, ,uo,i rm ae opzei 

"r, ,"_geling dooï onze kring dlent te woráen verzorgd,Hiervoor zafmedewerking worden gevraagd aan verschírlenáe onzeï 1eaen,waarvan er reeds velen medewerking hebben toegezegd. EenHeenkundig Werkkarnp in Genert za1 bijdragen toï 
"8"-f"t"r"bekendheid en za1 zeker er toe leide" aát veel neer heemle_d.en in de toekonst zu11en deelnenen aan d-eze interessantege beurt eni s .

unr.van Schijndel .Chr.van Schi
à!_ glqtl 9.q _1-l!.fE_lí0-E!!L !\L tr!_r$!.

_Ln ,'bchoon Hoonsch Brabantr door p.Cornelissen vlnden wehet volgende:rrrk heb pe.rsoonri- jk eens een boer uit De -Tortelhet volgend verhaa] horen vertellen: rrfk reej op ,a" *"a""g"Íii m'n kaars dê pil 1n...opijns, i"k liejp "à"" ii; ,t p;;;;;
het bist wiè" ongerust. lt :.1 omtrent hal,f vie" gewist zin.fk keek um en zo \+roar als Ík Ieef, a" gio"igo zaat achter opnrn kaa?s'r.

De Noordbrabantse A}Ínanak van lggZ vertelt! rTusschen Ge_mert en Boïmeer i_n het ?eelvlak vali iedáren nacfrt, precieson tr,!'aalf uur 'rde gloeige. bol'rneer op A"-pi.tr*aar,.voor jareneen_mcord is gepfeegd.. Ook ziet 
'n"r, árr", àe veenplassen derPeel zeven lj-chtjes zweven d.ie onheilspellend in het ronddansen,,. weest dus ""llll:ljlg: - 

- _-;.".r.;"";r;"".",._


