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llet is

VOORZITTEN,.

een goede traditie in onze kring, dat de voorzitter in
e1k mmmer van Gemerts Ileem een kort woord_je richt tot de l-eden.

Aangezien ik
bij de vexdeling van d.e bestuurstaken in de
vergadering van 2! april j.1. tot voorzitter ben gekozen, nag
van nij verwacht worden goede trad-ities voort te zetten.
Ook dit nunÍter van Gemerts I{een heeft weer nieuwe irrteressante
zaken te bieden, alhoewel nood.zakel-i jkerwi jz e ook veeL aandacht
is besteed aan kringorganisatoris che aargelegenhed-en van de

laatste tijd.

Leest ook deze aandachtig door en weest ervan overtuigd, dat de
veelzijdige taak van onze lcing en haar positie in d.e Genertse
geneenschap veel (en steeds neór) mensen eï een fijne hobby
:.an beleven. Dat 1s de wens van het bestuur.
Gegroet'
Martien Yan dsÉ 3(jon,

voorzitter.

}II.]N

BERAAD.

Zoals aangekondigd i.n het eerste nu:mer van rHeemberichten,,
zou ik in dit numer van Generts Heem een toelichting ger/en op

"nijn

beraad".
Door_de oms tandigh.eden, waarin onze kring destijds
verkeerde,
voelden alfe bestuursled.en zich verplichi trun i..,.:ncti e ter be_
schikking te stellen. Ook de 1edén, die destijds aandrongen
op. bestuul.:sverki ezingen, vonden het zeer ïarenselijk,
dat een
behoorlijk aantaf aftredende bestuursleden in het nieuw
te
vornen bestuur zou te::ugkeren. Dit bevordert het verder voort_
bestaan van de kri.ng en daaïover bestonden d.an ook geen
ne_
ningsvers chillen.
0p een van de voorafgaande bestuursveïgaderi-ngen
paar heïkiêsbare bestuursleden kenbaar geàaakt het hadden een
aanvaarden
van een herbenoerning afhankelijk te
van
de vêrkie_
zingsuitslag, hetgeen kon betekánen, dat
"tullun
zeer \!íei.^i,r
zittende bestuursleden in het nieuwe bestuur
"i""rrt"
,";;""-;;;";;;;;;.
Toen heb ik gezegd ook af te zullen t"uJ.r,
lrrJiun
de verkie_
zlngsuitslag zodanig zot zijn, dat daaruii
.,r.r,
i.rrt"o.,rrur,
herkiesbare bestuursfeden zou blijken en tevens
""o^
een poging on

rrweg

te werkenr' .
uitslag van de verklezingen was duidelijk geen poglng on
bepaalde nensen uit het bestuur te weren.
Na de naar nijn aening vrij rustig en dernocratisch veïlopen
verkiezingen verwachtte ik niet meer, dat de betreffend"e herkiesbare kandidaten hurr benoeming niet zouden aanvaarden.
I{ijn respect voor hr.:l besfuit en de wj-l on net oud-collega-bestuursfeden solidair te zijÍ\ kvramen in confliet roet het belang
van onze kring.Daarom kon ik op dat monent geen ja en gêen nee
zeggen op de vraag of ik nijn herbenoemlng aanvaardde, en !Íerd

hen
De

het dus rrberaad'r .
Uit de reacties, die ik de dagen daaïna van diverse ziiden heb
ontvangen, heb ik begrepen, dat het voor onze kring beter wast
a1s ik mijn herverkiezing zou aanvaarden.
Moge deze toelichting voldoende zijn.
Martien van den Boom.

JAÁRVERSIAG OVER

1976 VAN DE

HEHVIKUNDEIGING NDE KOMMANDMIJ

GnrmRTr.

Het jaar 1976 is voor onze Eeemkundekring niet zonder schokhen
voorbijgegaan, doch wij hebben tot ons genoegen kunnen constateren, dat de situatie innoiddels sterk verbeterd is.
In het afgelopen jaar hebben,naast een aantal ledenvergad-eringen, een aantal zaken hul beslag gekregen.
Een verheugende ontwild<el1ng is het oprichten van weïkgïoepen
geweest. Nadat in het verleden pogingen hiertoe niet van d.e
grond waren gekonen, is er in de veïgad.eïing van 19-1 O-1 9?6
een groep genealogie, geschiedenis en dialect van de grond gekomen, welke groepen l.oIop aan het werk zijn.
À1s contactpeïsoon var bestuurszijde l[ej:C ]hï.lq.van. d.en Boom
aangelrezen, terwijl van de zijde van de werkgroepen als zod-anig Dhr.H.Giebels optïeed.t.
I{et versc}rijnen van Gemerts Heem rï.61 geheel gew-ijd aan de
Gerneltse woordenlijst, van ons medelid' M.A.van der Wiist'heeft

vele positieve reakties opgeroepen. Ook de artikelen van Ad
0tten rond een teconstructie van de toêÍmalige Kerk- en Nieuwstïaat blljken in goede aarde te valfen. Steeds lreer kunnen

