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De voornoemde schout en secretarig verk:laandeif"oirder eae
dit persoonrijk te hebben v€rnixn'enrvin.welke veikraring een
aite,lverd opgemaakt, die van het sche$enzegel'ncrd'voolzlen
en op .26 september 1692 door de decretaris wefd $etekend.'

iaarvergaderiiig van onzc kring

Op maandag 9 januarL lgST had ln Hotel :de Kroon.de Jaar-vergadering plaats van onze' seenkundeliring.' Janmer gurl"g
was er maar een klein aantatr'rleddn aenwczig.'op deze verga-
dering gaf de secretarts een uitvo'ertg Jaarveqsrag over de
gebeurtenissen van het jaar 1966 . HiJ vermerdde hierin defeesterijko viering van het 2g:5arig bestaau vFu. onue kr!.ng
als een der aerkwaardlge feiten. rn Januari 1966 werden de
vacante plaatsen in het.bestuur , ontstaan.dobr-de dood van
de hr. van der verden en het'vertrek van Tf.vosraangermld en
de'functtcs opnieuw verdeeld. rn juri werd een exlursie ge-
maakt,'naarhet b$Enluchtmuseum Bokrijkrwaaraan door 12 leden
verd deelgenoihen.

De ecrste taak van het nieuwe bestuur was advies uit te'
brenggn over'd'e voorlopigc lijst van Eonumenten in Gcmert.
Hieraan zijn door het 'bcstuur cnige vergaderLngen en twee
zondagrniddagen besteed. verschil}ende gebouwen en boerde -riJen we.rden van binnen.en van buiten bezichtigd en naar
aanreiding daarvan werd het adties aan. het Geneentebestuur
van Gemert vastgesterdrwaarin o.a.verzocht werd aan de defi-nitieve liJst nog toe te voegen: de Armerhoefr,gelegen in
de Kromsttaat, de kapel van Handel,de kapel van klooster Na-
zarethr'de beerdengroep 'be vlucht naar Egypte" op den Heuvel
en de keslies aan het stereindrhoek Dccr-pandclaar en het st.
Annakeske. rn de gemeenteraadsvergadcrtng van 2-;.;-'rnoo
werd het advi.es van onze Heemkring aanvaard.

Een van de wensen van onze krlng'sing in 1966 in vervur-ling, nameltjk het herstel van de st.Tunniskapel in de'Deer,
waarop door ons bestuur hcrhaaldeliJk was aangedrongen.

Het keske hoek Deer-panderaar werd opnieuw geschilderd en
de beelden werden schoongemaaktler zurl.en voor de beerden in
de nissen hekJes worden aangebrachtrom beschadiglngJrzoals in



het verleden te voorkonen.
Door ons bestuursrld en conservator,de hr.J.van den Broek

werd een embleem en stempel ontworpen voor onze trring; op de
buitenomsl-ag van het Jubileumnummer van Gemerts Heen, nr, zZstaat er een afbeeldlng van. ri een der eerstvorgende Dtrm-ners van'Gemerts'Heem zar de hr.van den Broek een nadere orn-schrtjvtng geven.

Door enige ledgn van het.Bestuur werd cleelgenomen aan de
studiedagen van Brabants'H6em in Boxtel en de kaderdagen inoisterwiJkrterwtJl d6 lrr.M.de lvit dccrriam aan het heemfundig
rverkkanp ln Oirschot.

ons brad Gemerts lleern verscheen dit Jaar viermaal;het Ju-bileumnummermet meer dair het dubbele aantar bladzijien. ien
extra-woord van dank verd hiertij gebracht aan de Redaktie,
en d€genen, die zorgden.voor het stencllwerk en dq versprei-
ding.

van Rector stckrng, oud-kapelaan van Gemert, ontvlngdn webiJ getegenheid van "'orls z!.Iveren. jubfleup een groot aantal
kaarten van ciude straatgezlchten van Gemert ten eleschenke,alsook een afdruk van de 16zlng van pastoor poeli over *De
Druttsche Bidders in Gemert". lye'ziJn bezlg deze verzamcling
zoveel uogeliJk uit te breiden. Van een Eroot aantal zlJndiars en reproductLes gemaakt en we doen een berOep cip de
Leden, om hl.eraan mee te'werken. De dlais, zullen t,zit.voor
de leden vertoond worden. : i.

ook de vcrzameling van Gemertse'woorden qn uitdrukkingen
werd door de herctr M.v.d.Boon en lv. vos voortgezat en in ons
blad gepubliceerd.

'IIet aantal ledcn van onzc kring is constant geblcven, nr.'76. ltle verloren twee Leden door de dood van'Maria Huybers op
dcn Heuvcl en van onze pastoor en,deken J.rr.d.Heuvelrdie aI_.tlJd veel belangstelling had vo6r het werk van onze krlng.
Er lrwamen drie nleuwe leden biJ.

lllcrlsen voor de toekomst zlJn nog steeds'.een oudheidkbmer,
e'vent. muscun mdt gelegenheld er een bijecnkomst te houden!het spoedig vcrschiJnen van het boek van patei Loffel.d over
de gcschtedenls van Gemert;de restauratie van de moleir in de
Deel,een tentoonstelring varl werken van Gemertse schilders .en
van oude gebruiksvoorwerpen.: Een grotcre berangstetrling van
do Leden voor de lezlngen en deelname aan de excursles beho-
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ren eveneens tot'de wensen van het
aan.allgn, d,!e op de een of andere
rverk'hebben meegewerkt, besloot de
slag.

Bestuur.Met een dankwoord
nanier aan het heemkundtg:
secretaris het jaarver r

in hot bezit van ccn vcrza-
enkele zecr intercssantc be-bezit cn dezc krvtJt wilrkan
ze biJ een van de bestuurs_

Naar aanleldlng van het vcrslag wijst de hr.l?im Vos op de".bgcrderlJ'b-e 
blauve Kci" ran-ict Boekeind , die op de monu-montenliJst staat. Daar de tegenwoordtge bewoner , de hr.g6-''ulcis; binnenkort-gaat verhuizlrrrvraagt dc hr.vosrof dat mis-schien lets is vogr lnlg krlng. De hr,Jacqucs van EupenrvGr-bonden aan Geneentew6rrien van Gemcrtrhecft mct een der herenvan Monumentenzorg- dc boerderij bckckenrdaar uun ,rir:i"--;;:gcvels noodzakeriJk herstel behoeft. Er ls echtcr voorl0pigniet ire-el kans op fina'ciErc steun van dc kant van Monumen-tenzorg, 'e" sv Acrrv

vervolgens brengt de oenningmcester. een gedetatrrleerdverslag uit ovcr dc lnkomsten en ultgavcn van het boekJaar1965,'dat sLuit met cen tekort van f 869r.6rvoornameliJk ver-oorzaa*t door de viering van net LS_3arig',ucslaan. Met, devergoeding'r'ons,.toegezegd voor de dlnlen i.rroru, gegaan bijde brand ln de voortse Hoeve hopen rve het tekort te kunnenvcrklcinen.
Tot leden van dc'kascommissic wciden door'dc voorzitteraangezocht de heren J. van Elrpen en M. Mertens.

- De rondvraag leverde niets biJzonders opr ,r*"*r de voor-zitter dc'huish.udclijke vcr[aderlng slobt en het woord-gafaan de hl". J. v.d. Harst uit HccswiJk voor zijn LeZLng ovcr'be Brabantse orgerbouw en dc grote orgclschilen". Dit ge-decltc werd ook btJgc'oond door onze nieuwe burgeuees;;;r*;ohr. H. de lylt, die door de voorzitte" mei ;";:;;;;?";;

Me$edeling. Dc Hccmkundekring is
mcllng' bldprentJes rwaarbij zich
vlndcn.Iedcrcen, dic bidpfentJcs
ze afstaan aan onze kring. Arun'g
lcdcn. Btj voorbaat dank. -
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