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". y+,,uíÀr, z> ,JAr\uArí] ry Í {-!!LEq!qL DE KtO.J{.Àan de cprocp om deze ;àáiïei!álËïTi[ -b$-Te vonen, haddenruin 60 personen gehoor gegeven.Ook va?en aÊr,lr,ê,i o Àa L,^^*en nevr. schr",,'"-iu,," Jà,,.iïi"3ï;ilf"r"';;i.":"i:";:i-l:-::;:nissie van Brabants ïleem en wetholder \a/.Eoldïk van Genert.Lril. d" overige aanwezigen ;";á;;-Ë,;;; uËáï]"t door de voor_zitter Ch.v.Schijndet, 
-11: in^d" 

""""lu 
-"!"i"d.ering 

van j9T4a1Ien nog de bêste 'wensen gaf yooÏ het konlnoe jaar.Ila het openi.nssrroor:d .,án d.e voorziiiei steld"e deze vooron, zoal s ràeaseEá$eárg"ep"or."r,,. d;-;;;;i;;"" ir.i,. dê.__. arr.e_taris en de penningneester in, het c"iàit" ái"i;;;"-.;;laten brengen. Tcen bÍeekrdat .il;"-'ir.t 'ii'""o"" 
eêna l/ê-ren, gaf d.e voorzit,ter aLlereerst net woorá-aan desecretarisvoor zitn jaarveïslag. U kunt dít ;.a".,r"r"i"g en ook d.at vande penningrae es t er, zoals die in h;; á";;;;;'.dlafect zun se_gev_e_n, verderop integraal terugvinden.Uit het verslag van de p"rrrrírrgo". 

" 
i e? bleekrdat de uitga_ven in 1)lJ groter lraren ger^/eest dan de inkonsten. Het be_stuur- za1 d_e nodige naatrógelen ,r"o"r, o"-oiïgaven en inkon_6ten in evenwicht te bten--.

9e leden lren a" tascà"ii""i", u" heren H.v.d,l.Iortel enW,v,Sch{jndel hadden d-ê- boeken Iá, á" ;;;;;nsneeste" gecon_
::;i::;:rï: ;: ;:H"::""nden. Zij deden de sugseslió om de
k;;;-;;_;;;r;;";;:.,"*"" on zo voor het volsend jaar_ een te_

le voorzitter dankte zol^rêl- de secretarie als d.e penni.ng_neester alsook de leden-van de kascónnis"i" lroo" de goedezorg aan de verschillende verslag", b.;;;;à.ïn aansluitins oD het verslag",u"--àJ-*r"rr"ingneester endat van ae kasconnià"i" a""iáe-E" 
"Jo""iltui nee, dat er be_stoten was on d.e contributie .voor itt;, ";;"".de 

leden, d1ebuíten Genert wonen, te verhogen tot f il.__ voor hèn, die
l"ï:'" '::iie: z.ijn ?p Brabanri H";;; '"áá, -o" 

anderen toty 'r.ll.ueze verhoging is nodig vanwege de hoge portotosten -en wat er afgedraqen noet wordén ,"" ïrruárrï"-H";;: "'ï;;;";"
leden in Genert wóona"hiis. ;;;;';;";;;;ï;; in net in6.ansvan 1)fJ. Hoeveel dit zal zijn, r^,ordt latIr ïastgesteld.van het oude protestantse kerkhof ;;;-;"; zijn twee zerkenovergebracht naar het kasteel alhier, iá""'' rt: nu l j.ggên op
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h;t gazon achter de eeïste pooït.Deze zerken z-4n vn dÈ heei :

latthlas Liips en zijn vrouw Jonkvrouwe Jacoba van Riensdijk;zij
hebben rp het kasteel gewoond en zijn daar averleden, resp.iil
18 juni 186) en 2J naart lgf).
Beelden van 4aEeskes. We hebben ons in verbinding gestel-d
nêt de heer Grassens, be e ld-houwe r, vonende in De Haag alhier,
die bereid. is on voor de keskes van bestaande beelden een
afgietsel te rnaken of voor nieuwe beelden te zc,rgen. Zod,ra
er vold.oend.e geld beschikhaar ís, zaL dèze zaak verder ter
hand worden genoncn.
In het Bejaardenhuis alhier zal een speclaal naandblad gaàyr
verschijnen voor de bewoners aldaar;onze Hgenkund-ekring heeft
de gevraagde medewerking toegezegd..

De voorzltter liet aan de vergadering een in pêrkanent
gebonden zakboekje zien van de zouaaf l,'lartinus van Í,ijssel
geboren te Genert op 5 nèi 1845, Iiij diende als zouaaf van 1J
novenber '1 868 tot 20 repterrber 18f A.Zi)n ouders hebben in le
Deel gern'oond, in het later vernieuwde hdis, waaf nu de fa-
nil-ie I(ro1 woont, nr.8!.ZtS zttrn later naar zeeland veltrok-
ken. ',artinus r+ras de jongste van de zeven kinderenrdie zii in
G enert kr'egen.

Vanuit d^e vergadering werd gêvraagd, wat een pauselijke
zouaaí.áigenlijk uas. Devoorziiter gui ""n korte verklaring.:
in dit numraer van Generts Heen kult u er.neer oveï vinden.

Ia d.e pauze lieten de heren lerksen'etr fiêlst". ván het
Openlu:qlr-trmrS.euin -i . Arnhen e.eïr dTi.etàl korbe. f il_ns...zien over
oud.e anb-acht.en: Hend.rik van der Pas j"n Heeswijk naa,kte tot
voor enkê}e jaren geheel uit de hand Brabantse knopstoelen;in
Oirschot woont nog een stoelennatter en de derde filn ging
over de waternolens van de Abdjj ?ostel, gelegen bij ï,uyksges-
tel vlak over de Belgische grens. E"t interessant,.

Bjj d.e rondvraag deed. ;l,d Otten de nededefing,dat er enkele
ekten over Genert gevonden waren, oud-€r dan de .tot heden be_
kende. Pater Loffeld vond. die vondst 'rintrigerend'r had hjj
laben lÍe b en.

Ad Otten vroeg verde" on een werkgroep te vornen voor na-
dere bestud.ering van het pas verschetlen structuurplan v:,n
het gewest Helnond. Hij neende dat dit plan door dc níeuwe
wegen en bebóurnni-ng een gev: aar vorl-ide vóor het echte Genert,
le lderkgroep zou a:n 3 & \l ..r-_-.1. lerlen van de Read sugges-
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ties kunnen Cocn,Hij i!,-i e'r'de dat er veel ontbrak aan een goe-
de voorlichting -van de k:nL van le gemeente.

Over een en áàor ontSonC een discussle met wethouder
Hcrdijk. Deze betoogde, dat het hier gaat over een g1-ag ' dat
nog gewijzigd kan worden. Zo is er nu af een discussie over
d.e geplande wegen. laarnaast is de s t e debouwkundige 'r'an Ge-
mert ervoor cm zoveel nogelijk het bestaande Gemert te spe-
ren. Het verwljt van onvold"oende voorlichting kon d.e heer
I{ordiik niet accelteren""'ï,j"""""rtï;;;";;;t;; dat er ir: een Hee%undeversaderine
geen fdtitiek thuishoort en sl-oot de discussj-e over d,it on-

Een verzoek van de heer Otten om een Werkgroep te vormen
die alles verzameft op het gebied van Gemertrs geschiedeni.s
vond de voorzitter een goed idee r dat hij ,-ttaarne met het be-
stuur za1, bespreken,

Daar verder niemand nog iets tê vragen of te zeggen hadt
sloot de voorzitter de vergadering.

Hier volgt het jaarvad-ag over 1971 ín het Gemerts dia-
lect;
Vrallie en nenze:

\4/ai zafle allie naw un stuk veur gaon leaze, waorin
gallie zo tean en aander kaant holre,dettet leste jaor ge*
beurt is in onzen bonC.

Gallle wêêt a11emaol wel,detter lnt begin van de maont
augustus hiejer in Gêênrnert un l,,Ierkkanp gehaauwe is'.'maï
dor word.de aigelek nie gewerrekt. tr,Iai hander veuï moette
zeurtige en dè hee heal wa i{errek meegebrocht. Ut wac,r mar
goewt dewwe oppet kesteal saobes kosse eatê, en drenke en d.e

coltpriessie daor kosse haauwe en dè veul van ons aige
leej het wêêsvolk en de mense bai hul1ie kosse laote slao-
pe.Tis dan ok allemaol goewt verloope.Ge kanteïrasge r+iltt
near 66wer leaze in ons aige bleijke. lor hêêtter veul 66-
ver in gestaon.

lle kanne i.n ied.er geval gerust zegge,dè wai veul vrêêmde
irense, die hiejr ncg noijt lÍaore gewêêst, ons deurp hebbe
kanne faote zLen en dur zender heaf wa gewêêst, die 6'ezêêt
hebbe, desse gear nogges ne kear trug zalle komne. Des dan
awwêêr meegen6ómme.
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conpriessie te kcramei ze irran gezàêt, desse rnêêdden krommen
errem zon konrne en ze han worstebreujkes mee geb:rocht. Àd
0tie d"ie sprook ó6vvei de Gêênnerse weàvers;hai weaft zelfef
ok en asge wílt, d.an kaande daor welfes ne kear gaon kiejke;
tis veurran in de Kromstraotldor stee nog een echt aaur+
Gêênners weafketaw, d.ei^rwe uï1 ankelt jaor gelee j e gekrêêgge
hebbe,

0p diejen aovent isser veul afgelaagt nêê de verhaoltjes
van nen Heziksen bruur van t t Abdtj en de vertelsel-s van .lra-
reske Stulp oijt Hellenent.

De leste kear dè de leej bai. jeenklraone int jaor 1)l), C.è
waor d.enstes den el-leíden d.eserirber, Ut bestuujr ha gezeet,dè
dan ok de vrallie noesse kornne en de nense, die meet Kanp in
augustus de vrêêmde nense, die snaags hlejr won bliejve, bai-
hul-lie han laote slaope en diesse sr,rerreges, veurdesse wêêr
moesse gaon fletse, ok nen b66tteram gegeve han. Ze Lraoïe
goewt opgekornrle.

Christ de veurzitter hee toen uurst wa gesprookke ennie
wacr bleij zeennie, detter zoveel gekonme iraore, zeennie. Hai
bedankte ze allenaolrumdesse zo goewt.rgeholfepen han en toen
begos de f11ni, diesse anderhalf jaor gêLeeje gemaokt hebbe,
toender zoveel, skutte hiejr waore. Ut waor echt skon, zeenne
zc naoderhaand.

De veurzitter liejt to3n ook den beurt ziejn, diesse gege*
ven han aon de sikkeretoaris van onzen bond, toennie vaiftógjaor priester waor gewêêst, sk;n bJ-ouwl die han ze gebakkó
in lel1eítrzeennie.Dorston ut aauw hoJjs op rneet Keske aont
Kroíseljnt, waor de sikkeretaorls vruugger wonde, veurriê nao
Hezek gong.

lïaw wilde gallie misskiens.ok welles weette, rratter za
allenaol besproken wo?dde, asset bestuujr compriessie ha.lur
moes net0rirlek lnt begin vant jaor bekant deeger ove"t lianpgeprot worre un alles goewt te kanne ïeegelerLaotter ok 66v_
ver ons bleijke, d-e sente, wêoï den belhaau\{êr veuï noes zeur_
rigerd.e keskes,de r:reule in le Deel en ncg veul- e"ander d-enger.

le leej hebben ok ne kear de kans gehad, un rnêê nen hoóp
aander mense en vrallie te gaon waandele in ur1 groot park
en un groot bos ln de Pêê1; d.è haijt d"aor De Groote Sl-enk en
asse won, kosse ze, asse oijtgewaandefd waore, ok nog b6êtte_
ïanne nee sp.l. of han en zult en wortb ,.rbai krrejge, twaor
ccht z€u:ld . i.:i,t.:"r zo rraincg cilt 1ói- lc:r t \ai w ro-. ,
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ide zen saoÍne ok nog ne kear noa de Kl-eus gesêêst bai deKappesiene het k16óster wêêze kieJkeg dè hen àe zel'1ef ge-vraogt. !/ê neunden 66vera1 komne int heal kl66ster. t/a ilanze daor veul en skon buujk en skilderlje; we krêêgge dur ok unlekker keumke koffie. ])iê tw€a paoteri wlssenet a,llênaol healgoevt oiit te 3.egge.
Asgê ta.i ut bestuujr bènt, dan noette u,r rige zo na!, , endan okkês laote ziejn, as de bestuuJrl,eej van êI de aanderplaótse bai nekaore korure. Dè gebeurt genàon1ek in Bokeel enheal dik keumtar dan d.en êênen of den and.ere prefesser endie veette dan nêêstel toch nog ieJt te vertelte, rraorge !{ê

aón het.
In 0isterweiik hee de lèste kêar ne Gêêmnerse prefesser

gesprookkel dè waor ,Èiet VoÊ, d.ie eigelek in Uergen. oan de, Mêos op un skip..u6nt. Hai deesset oou"t, ;é '*of"J;tárr;àJr-,
zeennie, leijste invul1e, hoe degge sonnig'te woolde j.n b.v.het
Gêêmmers, hêt Erps, het Boekêls enz. Oijtáprêêkt; dè noet dan
un groot boek vorre, zeennie. Hai zeld-er nog werrek zat r,rêê
hebbe, docht Ílai.

0k in Gêênmert hêegget Bestuujr zun aige nog all-es dik
:eoette laote ziên bai reeepsies en zo )zoa,s to€n onzê veurzj"t_ter vaif ên zêsteét jaor wordde, toen den Drumbaand van ons
;{errernênj.ê den uurste prêii6 ha en toen de groott€ zaol vannet
kegteal kleor waor, u&&er mar un par te vernuujne.

We zen ok un par kêêrre j.n Hellenet en in Aale op un con-priêssÍe gewêêet

^ Ons aigen hle{jke, dè Gêênmers }ieern halitrhedde gatlie viêjï
k6êrre gekrêêgge. Itur saore tr.'ea bÊfikskes iai, diË veul 'dÍË-
ker waore ae andersl dè zalde ueL gezien hebbe. De nense die
d.ie b9fikskes gemaokt hêbbe, hê:bïend.er veul werrek rnêê gehad:
}/e neugge ze dur nel veur bedanke, docht rne en ok' dè naidje,'detter nogalJ-es nê kear in hêê geteakent.

Zeeker noette we bezunder bedenke ilertien ven d.er 'i{e{jst,
die in Árnhem vont en die binnekort gêê verheuze nao Heerleihai j.Êter laang zoveel as d.en baos ó6vver gewêêst, {atter in
ons bleijle noes komne staonl mar narí ildfittie rit nie nêêr,un_dettie geênnen teijt roêêr hêê en zo weiitte$eg wont. Iiisskiensdettle zo naw en dan toch nogges }rs,. skrift in ons bleilke. r)è
hooppe wè teninstê,}€ nej baos zen naÍ Win Vos, d1e in iuujnelront, ïee.tte ve1 e:r rekter penningsróe sikkeretaoris. van onzen
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bond .
Nota. Tot zovelwas het verslag van

1ect. ldu vclgt het verslag van
Seste rnens e ,

d.e secretarÍs in dí a-
d.e penningsneester.

0ndè ik op allie aondrenge dêê jaór mun spullên moet
veurleaze in het Gêênrners, hekket mar opgeskrêêvve un gêên
twea taol,e deur mekaore te warre.

Zoas ge het kanne hojere van anze slkkeretaores, hebbewalfie 't l-èst jaor un Kamp gehaauwe, umdè het bestuujr van
Brabants Heero zo ha aongehaaur^re.

Aon dè Kamp hebbe verskillige raense neegedaon. Die kwaarnme
bekant allemaol van ueij!teweg,Ze moesse hiejr komne slaope ,
wa keurre en fietse, r6ondkiejke en eate. dè k6stte aoffe-
maol npgal wa. Heal wa mear as r+ai oijtgeteld han. Ummer
oan te meugge meedoen betald.e ied.erendeen veur zun aige nen
inleg, die wai van te veurre han bepaol-t, tusse hókskes, ge-
calculeerd., zegge ze i.nt noorde.

!y'e hebbenter r:l bietje neave gehaauwe en deurrura kwaamme
\,re krek viejrhondert en vaifteg guld_e en zes en negenteg
sente te kort.,.iviar dè neug nie hindere, want we han nog Lraaafter de koijte enner ok zon bietje op gereakent.

leurrurn begosset a1 mêê un tekort oppet Werkkamp. iVawkannik dan uaitter gaon rneet overzi-cht ó6wer ut jaor negen-
tiejnhondert driej en z euvent eg,
Setalde contribri$èsie van dê leej- - - _ _f.1400.70
Rente van de bank ---! 18"10Verkochte buukskês van der Wijstr - 49,__Verkocht d-rukwerk van de sikkeretaores - - - _ _ _ 112.90
Subsidie van de g;enêêntê- lr).-_Gift van het Landjuweel - - - 500.__

na j eengetetd f U511 .75
0ijtgaove.
nrukwerk en tellefoon v.d.sikkeretaoris - - _ _ __Í 477.9OKosten van conrpriessj-es en zo - - - 299.jOverplíehte abonne!0ente en contrib0ossies - _ - __ 105.25le abonnemente van Brabants Heen _ 610.jó
Recepsies en aand"er attenties 299.j04aoderdag- Z:-. -_Gekochte fotors van verskilfend.e dinger IT.__

Is ::,cre í 1754,45
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Cppet uurstc i1.:z o]nt zadd.e za zegge dew\íe dan ó6vver hebbe

f 696,25,
rnar dor moette algelek de gift vannêt Landjuweel aftrekke
en dan bti-etter óówer ----- -----------f 196.25,
Dan rnoetter ok nog af het tekort vannet Kamp, wêêtte
wel- en dè vaor-*--- .. 453.96
En zo blietter ó6vver un tekort van-------- - ------ f 257.71
Zoas ge het kanne hoiiere, weetteker alteíjt ojjt te komme. Ge
hoeft evèl gêênne skrik te hebbe, delckew bedrê6gge hebrwant
twea gel"earde heerre oíjt Êêênmert hebbe alles goeuwt naoge-
keeke, worvan den eenne aigelek oljt llellenent keunt en a1-
les aongevangen hêê un mai er tange te hebbe.

lin as allie dè nog nte zat j-s, dan kaande aalt ncg hen-
deg hiejr mun spulle kornme kiejke. Dè waort d.an.

Ik hooprdegge me aIl-ernaol zowa het kanne verstaon,Hawdew
wonne. M.H.J.Pennings en Jan van Rcoij.

I4IJà_!9!]!EN!1,ÀI{:
De redactle ontving van de Heemkundekring uit Heeze-Leen-

de het verzoek om het verschijnen \an een boek over Leende
aan te kondigen. 'Ze gaven de volgend.e tcelichting:

In 1)fQ vieren de l,eendenaren feest rcndcrn het rninstens
foo-jarig bestaan van hun dorpstoren, de Lind.se 3laos. Op
midzomerdag (21 juni) van dat jaar verschijnt een boekwerk
ovêa de rÍjke inhoud van de gevarieerde Leendse Landschappen
onder de titel: 'rI,ind. lè j.s de sgonste platsrtl iïatuur eïl
landschap van Leende, een Oost-Brabants Dorp. Het wordt een
kloek boek van fl-Ínk foxmaat (ZO x Z6 cm), 160 fijne paginars
groot, verlucht en verduidelijkt met veel teken ingenrfoto's
en kaartjes, verzoïgd door Teo van Gerwen en l,/illern lven.
Beid.en zijn l,eendênalen. nnige titels van de 22 hoofdstukken
zijn: Lind dè is de sgonste plats(inleiding). trIanneer is Lind
't sgènst? Hoe hèjte zert hier en daoï? De leste stukskes
hej. 1nièje, vèjkes en biiskes. De natste llekskes zinrt al -
dersgonst, De veugelkes van ï,inè enz.

Ilet boek kost f 27.50 franco thuis. U kunt het bedrag
stotrten op 

"ek.nr.12.74.A5.AO1 van de Rabobank te Leende..Het gironurnner van de bank is 10945e8,,


