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Bij het verschijnen van di-t nunner kunnen we nededelen' dat
d-e hers t e lwerkz aamheden aan rrDe Veenboerr" de roolen in De

leel , reeds zijn begonnen en brengen- wii Saarne dank aan allen
en alLe lnstanties, die aan de verLizenliiking van de wensen
van zovelen hethunne hebben bijgedragen.

Ook zUn wij finantieel in staat gesteld onze wegkapellekes
(teskes) weer te gaan t'bevolkenr'. Zoals bekend zijn verschi-1-
lencle beelden van waarde zelfs gestolen, andere zijn door on-
ze kring op veiliger plaatsen ondergebracht' die we dan
gaan vervangen door veef roinder kostbarê doch overigens wel
zeer moole be eLden.

Ook hier past een oprecht dankwoord. voor d.e írantlele
hu1p, di-e ons in deze werd verstrekt.

Èlet is de bedoeling beelden te plaatsen in het keske op
de Lodderdjjk, het St.i\nnakeske in de St.Annastraat, alsrnede
in het keske op de driesprong Pandelaar, Ieel, Kruiseind.Te-
vens r,reenden wi.j rtDe Vlucht naar Jgypte'r op Den ilêuvel te
moeten vervangen, ondat we bang zijn í14.t dit beêld wegens
zijn kofstbaarheid vand.aag of norgen verdwiint.

Het is de bedoellng van onze Hecmkurd.ekr j-ng te zijner tïd
onze leden per circulaito te doen weten, wanneer de nieuwe
beelden geplaatst ,wordon, zodat clegene die wil hierblj tegen-
woordig kan zljn.

Chr.van Schilndel.

CURSUS OU}S CHF.]I'T
Als er voldoende deelner"rers zljn, is de heer j,'i".À. van Agt

archívaris van de stad .rlinclhoven, ber e i d on in de konende r,rin-
ter ln Genert eèn cursus te geven ln 'rOudschrif,trr.Dèze cursus
oinvat l0 à f2 lessen, die on de veertien dagen -nrord.en AeEe-
ven. Plaats en datuns zu11en nog nader worCen bekend gemas,kt.
De kosten zuflên vernoodclijk clrca i 25.-- ler peïsoon bedra-
Eeni het lesmateria:,l - een aantal afdrukken van oude akten
en een handlelding - is hierbij inbegrepen.

laar het aantal deelneners uiteraard beperkt noet zijnr-er
is al een aantal li--.fhebbers-is h:t lrenselijk zich spoedlg op
tc .:even. :,ien kan dat doen - lieíst schrifteJ-ljk - bij de se-
cretaris lr,i.H.J.Pennings, Binders:írd, J6 of bii Ád Otten, Kron-
straat 6 1.:er!,ert.


