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De ervËrj,ngen' opgeclean bij de vocrbereiCing tot plaatsing
van nieuwe beelden en verva.nging van bestaande in de Gernertveel
se k&es ziln allerprettigst en hoopgevend. ,{r bfijkt
I'ie
kregen
belangstelllng voor vanuit de Genertse bevolking.
een caf6, dat de naam rrkeskerr voeït en de eígenaar daarvan
vfiegt naar de telefoon on ons necledeling te doenrals er net
het Dee 1-Lruí s ei nd-Panclefaar keske iets aan de hand is'
nen spontane toezegging van de Sint ,innastraat om de

te doen, die nodig zijn oI.'l za cladelijk rrhullrr
nieuwe St.rtrnna een vcilig 'rhometr te geven, sternden eveneens
tot grote volclo ening.
Een mlsschien a] te ijverige aanpak en wegpak van Heuvelrs
irVlucht naar Egyptert deeC clc Heuvefnaren op de 'rachterste
b.nen" zetten, en de lleenkundckring ter verantwoording roewerkza.anheclen

P-n

.

Het rias ne aangenaen bij dit Heuvelts bestuur op de net te
te
mogen zitten en net hen de orns t andighe C.en allerprettigst
kunnen bê spreken.
À1 net al hebben deze ervarlngen bii nij veel huiver weggenonenrrlie er bestond voor rt plaatsen van de nieuwerkostbare
beelden, die onze kring ter vervanging in de naak heeft en
waaïvan plaatslng zeer binnenkort zal gebeuren.
Chr. ve.n Schijnd.eI.
1'/lede!L"t tttUnn.-.

begonnen onder
De cursus Oudschrift is op B october j.1.
leidlng van d.e heer A.va.n .,!gt, s t aclsarchiv sri s van nindhovcn.

Ruir,r 20 personen nenen aan deze cursus deel,
De eerstvolgende l odenvergader ing va,n d-e I{eenkundekring
za1 plaats hebbên op 10 decenber e.k. Dan zal de heer L,v.d.
Zanden uit St.Oedenrode een prftramna van Brabantse hurnor

verzorgen.

le spreker over lllonuraen t enzorg t die we eerst op het
voor deze vergadering, is niet neer beschikbaar.
pï oberen een ander te vinden.
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Tekening onslag : Maria van Kreij.
wapens bLz.I23 Jacques van den Bro ek .
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