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JAAR\TERSLAG OVER I{ET JAAR 1968.

1969 werd. d.oor

de Spcretarisi het gebruikell-Jke jaarverslag ultgebracht. Hleruit bIeek, dat er ln 1!68 zes en tachtlg.
personerf tia waren van onze krlng. ln de jaarvergade11 maart 1958 hadd.on -we a1s spreker Ee hr
"llg.rvan
Lamb.van d.er Zanden ult St.Oedenrode met zIJi programra
rrBrabants BCrrtrrr waarmee .de aanwezLgen yeel plezien
hebben gdhad. Cp de leclenvergaderlng- va5r ,O cjctt1968
vertoonde ons bestuur:sl-id, do hr. lititllem Vos ult d.e
Ruysohenbergstraat eell, groot aantatr d.iar s door. hem
zolf en?ijn zoon Peter gemaakt, van vel-e boerderljen
en andere gebouwen van Gemert, van vele Aade anslchtkaartenroude fotors enz. Op 10 december kwam Paten
Loffel-d ons vertellen over de lnvloed van de commanderljen van Aldenblezen op hun omgevlng. Een meer uitvoer.lg verslag hlervan ls te vlnden in Gemerts Hoem

r1r. 11 .
.fn de bestuursvergaderlngen werd rpnleuw gesproken
'over het verplaatsen van enlge keskes langs de HandeL'
Dijts. Dit- naar aanleiding van een verzoek van de hr:
.se
'J.Ponj6
uit iiandel namens-het kerkbestuur van Ha'nde1
De hr.Pomj6 verdedlgde de menlng van genoemd Kerkbe..
stuur, dat het t t beste was 'om a1 de keskes over te
brengen naar het bos achtor het processlepark van de
kerk van Handel.Ons bestuur kon die menlng nlet del-en.
Vcorzover ons bestuur bekend l.s, za\ er binnenkont een
,oplosslng voor d.eze kvuestle gevonden worden.
uit een wandellng door: het na" Een excursld bestaande
ttDe
tuurreser"vaat
Groote
Sllnktt ,tussen El-sendorf en
.
het
wegens
slechte weer nlet dcorgaan,
, St.Anthonl3rkon
eon
andere
excursie
naar
Aan
Esbeek, waar op zondag'
, egn BrabantseoLandschapsdag werd gehouden, qgrd' d.oor
een tlvlntlgtal
leden deelgenomen. Een verslag hiervan
staat in rnrmnre r 12 van Gemerts Heero.
De Jaarli.jkse stiiaied.agen- van Brabarits Heem 1n Boxtel
en de kad.erd.agen ln Olsbrwljk wer"J.en Elon dnige Be"-'
stuursleden Sljgewoond. BIJ het Jaarlljkje wenkkamp van
Bfabants,I{oortr w&S ons bestuurs}ld de hr.M.Ce Wlt aan'wez|.S;. zlJn ervar'lngen *oo-tt U tr-eaen 1n Gemerts Heem,.
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Ook op d-e zgr1. Boerderljendag., dle dit
jaar werd,glhouden ln Maastrlcht, ,was [et bestuur vertegenwoordlgd. Jn dit verband mag hler we1 vermeld .wcrde{rr. dat ..cnze VoorzLtterr.'de hn. L.Bqkkers, daor d.e
Stl.chtlng itgr"abants Heenrtt is aangoAqpht'6m in-Gemert en
omgevJ-ng Bo rrogelljk toezlcht te houden b'i.j de verb.tiwlng vair oude Eoei.der.i.jenr en ,clagrovef igppcrt uit te
brengen aan Gedeputeerde Staten v?a,Noor[-Brabant i Zo
1s het. misschien mogelijk om d.e weinige kalakteqlstlBke
t'
bce-rder.1jen, d.-ie er nog cver ,zljn, te-bewaien.,' -t'
Onze k-ling had contact rne.t,.orze zusterveienlgingen in
Beek, €tr Dcnk en Aeinle-Rixtel. -Bestuursledeir bezochten'
''elkaars vorgade rlngea -*
,'Eet hele kestuurr waS'aanwazlg, bi.j de re.ceptle op d:d:
trouwdag. van ggze Penntriigmee,ster l,Iaf tien yan den Boom
met onB lld Jo Sel-ten. De Voorzitter sprak het jongd
paaf toe en Oood' €en., gravure,.aan: van=het kasteel van'
ge{x,ert" \fer<l.er waS fre t Bestuur vorte,genwoor.digd bi j de
itod'enhbrdgnkl.ng op 4 mei, bi j BelegenEeid :vaq de..pr6*otle vap dd, D-rumban6. van .,nze [arr.,onie nxceldlon;Ln bij
uiLvaart -van de moed-er van onze penningmeesterl
$_e ,.
:
Mevr.Y&rl den Boom-Slits.'
In de 'vier nurimsrs,van ,: Gemertsi,Heem, d.ie dit jaar zijn
verschenen, wq.rdren zowel, geschiedkuqd i.ge a1s andene'
onderwerpen behandeld, Hle:rblj kwamen. nfeuwe schpiJvers
aan het wcjord. Namo.ns ,het Besluur wll lk gaafne een
woord van harteli jke da.nk rlchten,aan cnze Redacteunrde
hf.M.YBn der lrfijst en aan,d.I]enr d.|e op do een of' ande
ne manleii hun tljd.en mcelte aan:ons blad hebben gegeven,',Bl jdnagen vai ,leden zi-jn: steeds. van harte *efk6m.
0nze Krlng bezit een gfoot aantal anslchtkaarten en fotots van oude gebcuwenj Stnaten en personen van Gemertl
we zul1en trachten dejze'd.tt.r jaar ln een album bijeenrrte
b:nengen. Mqge]ljk lctlnnen we hiervan b.?,.t.nog. eens een
tentoonstellltfu houd,en.'OoIr oraze verzamellng bldprentwqrd weer uitgebreld.
De restauratle van De Armerhoefrc eer5 van de boerderlJen
van Gemert, d.le €i,de monuhentenllJ*t staan, .ls'ln het
afgelopen Jaan gereed gekomen; d,e restauratle stond cinleldlng van onze Voorzltuen, _dB- hr.L.Bekkers. De boen-6,,
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de Blauwe Kel op Baehent zal ln het komende jaai,
onder -leLdlng van Monurrlentenzorg'gerestaureend
worden. rDe b-oerder:lj.Ue_t Slo_t_Jg 1n de Deel , waa? Macr..-.
pedlus geboren werd, is Jamther':genoeg afgetrokdn. 'tn. de
wetenschappeli jke wenetd werd rriandacht aan Macropedi-us
gesbhonken door ebn dlssertatie, aan 66n varr zljn- stuk:.
ken gewlrjd, waarop de hr.Engelberts :aen de,Urrlyersltpit
ven Utrecht promoveerde
Van de Dlreiteur van Huize ladua, Dr.,-.J,van, Baan, kwarn
bii di S-eeretaris een verzoek bj-nnen om enkele oude namen van hutzen of stukken land op te geven, dle geschlkt zouden zijn als benaming. van enige paviljoens
van de nleuwbouw 1n Padua. Deze zlsn hem lnmlddels taegezonden.
Van de oudburgemeester van Gemert, A,de Bokker, ontvin gen vre een d.r.letal boeken cadeau over Heemkunde. He,t
boekje van Martin van der 1li/l jst rrBeknopte Geschj-edenls
van Gemert is al sinds lange tijd uj-tverkocht. Vllegens
de hoge drukkosten zijn er pogingen lnhet werk gosteld"
om het boekje in samenwerklng met de V.V.V. van Gemetl,
opnleuw ult te geven. Een besllsslng hi-erover is. nog
niet geva11en. Ook vrachten we rog op het boek van Pate:;
toffetd over derctr
Geschj-ed.enis van-Gemer.t. Pater Loffelcl'
wordt dit ja-r
en hoopt dan moer tlJd te kri,jgen offi.,,
In het komend.e jaar wl1 het Bestuur special-e aandaiht:
schenken aan de restauratle van de molqn ln de Dee1.'@
prog].amma staatrnog vender: altijd een oudheldkamenreven
a1s een tentocnstell'lng van werken van Gemertse sohllder's, eventueel ge'com6lneerd met oude gebruiksvoorwerpep.
Met de wens, dat we tvoon'on:re k::ing een vruchtbaar iaar
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tegemoet gaqn en met een ha::te11Jk dankvrioord aan a11en,

dle op een of andere manier hun medewerking aan het
vrerk van onze tleemkundekrtrng gegeven hebbenr- wil lk dlt
jaaroverzicht beslulten.
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M.H.J.Pennlngs , Secretdrig.,

