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Zoals aan de meeste leden we1 bekend zal zijn heeft onze
kring verleden jaar een groot verlies geleden bij het af-
branden van rrDe Voortsche Hoeverr, de Yroegere boerderij van
Kanters. 0.A. zijn aIle nummers van Brabants Heem en varr ong
eigen blad Gemerts Heem verloren gegaan. De leden die nog in
het bezlt zijn rran \,:roegel'e jaargangen van rieze t'.ryee tijd-
schrlften, kunnen ons een groot plezier doen door ze af te
staan aar! onze kring.

Voor deze keer vragen we:
1) Van itfle:ner[s Heemft a1le nummers van 7 t/n 19.
2) Van ttBrabants Heemrf jaarg.ll(1950), nrs. 2-3-4 en

5, iaarg.r.V(L952), nr.5, jaarg.E(1954), nr- 1 en
van jaarg.Wl (L955), nrrs. 7-2'3-/+ en 5.

Als de jaargangen volledig ziin, kunnen we ze laten in-
binden. Een volgende keer volgen andere verzoeken.

Secretaris.

MEDEDEL]i{G

---EtTeske hoek Deel-Pandelaar is weer opgeknapt door de

zorq van de buurtbewoners. Ook het eikenhouten kruisbeeld en
het beeld van St.Jan kregen een goede beurt. Verder is het
cie bedoellng om voor cl.e beelden een ijzeren hen:werk a€u: te
brengen om baldadigheden, a1s in het verleclen, te voorkomen.
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Oeze vr=ag hebt-U Ae ifqelopen paar weken hoogstwaarschijn-
lijk vaak gehoord. il[e vragen ons af wat de toekonst voor ons

,"iborg"r, f,oudt. Misschien brengf 1967 voor onze heemkunde-
kring en haar leden een oudhei.dkamer, misschj-en komt het 1e-
denaantal dicht bii de honderd, misschien kunnen we een ex-
tr:a excqrsi-e organis"r"1r, misschien .enfin, vult U zel-f
maar in. Ile hopen en wensen echter, dat aI uw nooie wensen
in vervulling mog'en gaan en dat u zoveel mogelijk bespaard
zult blijven van onaangename gebeurtenissen en feiten. y{ii
willen deze veelheid van woorden uitdrykken !n die ene, kor-
te, maar krachtige en allesomvattende wens: ZAI'IG NIEUIIJAAR!
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Uw heembestuur.


