hij hoopt d-aar d-e tijd- en de nodige rust
te vinden om zi.;n boek over Gemert te vo-Ltooien.
Namens aI onze led.en d-ankt het Bes'biiar Pater Lof-.
feld. van harte voor al1es wat hij ',;'oor onze Heemkr;-nCekring en \roor C-e geschiedenis van Gemert heeft gedaan
en wij wenson hern ond.er God.s zegen nog vele vruch'ulerre
jaren toe.
d.esliund.igen[.

Lt. H.

J. Pennings

.

De Latijnsg*School tijd-elijk? geslote4_,
iiet verminderen van het aantal siuden'ben,die zich .;i11en gaan voorbereid-en op he'b p::ieste::1c.,..:n, heeft oolr

voor d,e T,ati-jnse School van Gemerb zU-] i,rvloed dcen
geld.en.Ac.ht jaar geleclen l:ar'eil e: 4og ruir'L hcncerd
stuiLe:rten,het afgelopen jaar nog acht el i,'oor hei toekomend-e stuc.iejaar 1)@f 1)lO zoude:r e :'
r.:-;arschijnlijk
slechts vijf of zes gewecct zij:r. Dit is vcor he'u cu-ca*
torium in overlcg met ie Rector aanl cit.ir; gelrcost rt
ondervijo aan d.e Latijnse School stop'l; c zc.';-ron, rlaa:
he'; financrdcl niet mogelfik is mr,"L cc!'. zo In ]rl-ej-n aanta1 verd"er te gaan.De stichting btijft echter bes-baa:r
en nocht er zich t.z.t. rreer een r;'oicloenii-c aantal s'i,u-.
c'ienten mel-cieir, Cirn kan het ond"er.r,.js';cer oni,idrleliijk
worden herva'b.rn Combinatie .ran d-e Larijnse Schooi me'i;
een ilavo of :\theneum in Gmert zou hie:: :li;;chj-e:i kunnen hclpen cen oplossing te bieden.
De Lati.inse SchooI van Gemertreen unieke , ins-LeI1ing,
is nog d.e enige bestaande school- in haar soort in Nederland.Zii rrercl gesticht in 1587 d.oor de Duitse Ridder Hendrik van Ruyschenberg en heeft vele - ps
and
d.ou'ns gekend in haar bijna z{OO-jarig bes'baan" Tot heden heeft ze elke poging om haai te vernie'bigenrrreerstaan.We vertrouwen,dat ze met God"s hulp ock d,eze crisis zal te bcven komen.
I/I"H.J. P.

DE RUILVERKAYELfIIG 0P ESDONK is zo goed- a1s voltooid.
Mooie nieur,re wegenrnuttig voor d.e boeren,d.e wandelaars
en d.e fietsers.Wat er echter - volgens mij onnodig
aan natuurschoon vernietigd. is, is bedroevend. Hopenlijk
herstellen nieuwe aanplantingen d.e schade. M.H.J.P.

-4-

