hij hoopt daar d.e tijC. en de nod.ige rust
te vinden on zi;n boek ot er Geme:t te vo-Ltooien.
Namens al onze leden d-ankt het Bes-bLiar Pater Loffeld- van harte voor alles wat hij -noor onze Heemkr-r-nCekring en \roor C-e geschiedenis van Gemert heeft ged.aan
en wij wensen hem ond,er Gods zegen nog vele vruch'u1;a::e
j'aren toe'
desl.iund,igen".

LI.H.J.Pennings.

De Latijnse Schoo1 tijd.eli.jk? gesloten.

iiet verminderen van het aantal studeni;enrdie zich ,iil-

1en gaan voorbereiden op he'U p::ieste::ljG.--.:'r,:reeft ocrl
voor d,e Latijnse School- van Gemerb zU-1 lirvf oed d.oen
geld"en.Ac,ht jaaz geled"en 1ra1'en er nog ruir,L honierd
studentenrhet afgeloperl jaar nog acht erl r,'oor hei toekomend-e stuc'.ie jaar 1969/1)lO zo:udcr e ::
1r:;arschijnliik
slecirts vijf of zes gewecst zij:r.Dit is vcor he',, cu-(a-'
torium in overlcg met d-e Reetor aanleiri::; gcvrcel-t rt
onden*ijo aan d"e Latijnse SchooI stop ',; c zc';-ron, rlaa::

he'; fi-nancr6:I niei mogelijl< is mi,"L cct'.. zo rn ]rl-e rn aantal verd-er te gaen.De stichting blijft eohter b:s'baa;r
en nocht er zich t.z.t. rreer een ri'cid.oeniic aantal s i,u-."

clenten nelcLen,Can }can het ond"er r,.js ';cer on,r,i.d-rleliiik
worden hervat"rn Combinatie ".ran d.e La:r;ijnse Scliooi mc'b
een Ilavo of Athe:reum in Gmert zou hie:: ::.i.lchic:: kunnen hclpcn c,Jn oplossing te bieden.
De Latijnse SchooL van Gemertreen unieke ins-Le11ing,
is nog d.e enige bestaande school in haar soort in Nederland.. Zii rterd gesticht in 1587 door de Duitce Rid.d-er Hend,rik van Ruyschenberg en heeft vele ' ps
and.
&or,rns gekend in haar bijna {00-jarig bes'baan. Tot hed.en

heeft ze elke poging

om

haai te vernie'bigenlr/e€rhulp ook deze criI'[.H.J. P.

staan.We vertrouwen,dat ze met God.s
sis zaL te bcven komen,

DE RUILVERKAYELIIIG 0P ESDONK is zo goed. als voltooid.
Mooie nieuve wegenrnuttig voor d.e boerenrd,e wand.elaars
en d.e fietsers.Wat er echter - volgens mii onnod.ig
aan natuurschoon verni-etigd" isris bed-roevend..Hopenlijk
herstellen nieuwe aanplantingen de schad.e. M,H.J.P.
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