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VAN
BÍj mij bestaat de behoefte en ik voel het a1s een zekêre
plicht in d.j.t eerste nummer van Generts Heen na rni jn verkiezing tol Voorzitter iets te schrijven. Ik nag dan heïhalen
wat ik bij de aanvaardi.ng van de functie heb gezegd,, n.1.
dat de liefde voor eigen heeil, het land, d-e nengerr, zeden en
gewoonten, flora en fauna, monumenten en histori-sche overblijfselen, sagen en legend.en, oud.e gebruiken, liederen en
vertelsels uit eigen gebied en omgeving, de grondslag vornden, waarop ik blij ea net enige trots het voorzltterschap
op nij nam.
Het is nijn vaste bed.oeling net medewerking van Bestuu"
en Leden alle aspecte4 van !t heemkundewerk levendig te houden en te sti-nuleren, Onze eerste taak is 't ledental minstens te verd.ubbelen, (Verschillende nieuwe leden hebben
zich d,e laatste week reeds aangeneld), liet de feuze rrieder
lió wint er één bij" starten r^/e gezanenLi.jk deze actie. Het
Bestuur rekent o! de nedewerking yan aIle leden (ook van de
nieuwe). Afgesproken?

Ik wil dlt artikel niet ej-ndigen zonder dank te brengen
aan nli jn voorganger, l,eo Bekkers, d.ie wegens tijdgebrek zijn
taak moest beëind.igen, voor rt gene hij ter instandhouding
van de Heeukundekring, De Kommanderij Gemert en het heemkundewerk voor Gemert en ger,rrest heeft wil1en doen.
Chr.van Schi- jnd.el , Voorzitter.
Gaarne Íril ik nij, ook mede nanens de andere Bestuursled.en, aansfuiten bij het dankvoord van onze nieuwe Voorzitter
in bovenstaand artikef gebracht aan d.e Heer ï,.3ekkers. Gedurende zes jaar is hi- j Voorzitter geweest en d.aarvóór enige
jaren Penningmeester, Nietf,genstaande zijn vrije ti-jd vaak
zeer beperkt was ln verband aet zijn diverse werkzaamheden,
was iri j toch altijd. bereid een deef daarvan te bested.en aan
het Heemkund.ewelk. Hij heeft beloofd sanen net ons Bestuurslid, de heer J.v.d.Broek, de iLlustratie te verzorgen van
het boekje van M.v.d.Wijst:"Beknopte Geschied.enis van GemertI.
Dit boekje zal in een herziene uitgave verschijnen;
velen
zlen er net vêrl-angen naar uit. Regelnatig bereiken mlj verzoeken on een boekje over de geschiêdenis van Genert.
Nogmaals dank,
M. H. J. Pennings , Secretaris.

