-.2 VAN DE VOORZTTTIR.

]- tt fs voor het bestuur en zeêr' zeker ook voor de voorzitter
zeer verheugend te kunnen vernenen, dat zovelen: zichr. al of niet
lid van onze lring, net' ile een of andere tek van Beenkunde
bezighouden. Verherigend ook, dat er ziinr die zich vaÍ! eld'els

hier vestigden, geinteresseerd z5"jn Ln de historie van hun nieuwe woouplaats - en in deszelfs Sescb:iedenis r,ÍiIlen duiken. We hebben de lretentíe te geloven, dat rt bestaan varr onze kring, die
reetls jàren d"oor woord. en gescbrlft heenlfimdig werk propageertt
hiertoe heeft bijgedragen.
Ook grote p5-oniers uit rt verledenr zoals een pastooe ?oeI1
en nog íoffelá, Van der Wijst en anderen hebben zeer zeker bijgedralen

isten.

tot tl

voortbreagen van

indi'iiduele

heenln-rndige hobby-

IÍanneer i0en dan op dat gebied èlkaar kan vi'nden en een of ander heenkundige hobby in teamvelband. kan beoefenent zal dit gewis een aangenaem vêrpozen zijn niet alleen, naar ttook zeer zeker zijn vruchten afwerpen voor Jnze kring en voor heemkundewerk in Gemert. Lid word.en van onze kring kan altiidr naar ook
zonder det za1 ons bestuur alle akti.viteiten op dit gebietl net
grote belangstelling volgenr stinuleren en ltaar nodig en kan'

steuren'

chr.van schijndelr'voorzitte!'

Aanl'ulli-ne van het Jaarverslar.
van het seizoen 75/76 traxen et op 2i
tr-4O-ta1
personen
aanwezig or0 te kiiken en te
octoier 1975
Dhr.Maat
over de vier jaargetijluisteren naa! een causerie van
den. Dhx.l,iaat gaf aan de hand ven vele cliats voorbeel-den hoe rnen
door een beetje beter rond te kiiken intensiever van de schoonheid. ven het landschap kan genieten. Jasner waE het relr dat de
heer l{aat roaar weíig ttiars uit het toch prachtige Brabantse
landschap liet zien.
0p de storraachtige avond van 27 uovenlet was dhr.l{.K:ri?penberg naar Genert gekonen voor zijn l-ezing ttSinterklaas cn zíjn
9chiroroel". Uiigebieid g'ing Dlr ' fstippenberg in op de verwell:ing
van oud.e Gernaanse legenden net die vaa Sinterklaas.
' Sint NicolaaÊ is <le petroon van de zeevaalders en huwelijksnakelaars. Voor uitgebreid verslag zie Gemerts Heenrnr.60.
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