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
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wij constateren, dat d.e artikefen in Geroerts Heen met levendi_
gè interesse en aandacht gelezen word.en. Het bestuur
spreekt
vanaf deze plaats nognaals haar waard.ering aan redaktiê en
schïijveïs uit.
Eind augus tus 1976 zíjn ook een tientaL fietsroutes door Ge_
mert, in lengte varierend van 5,6 tot 40,5-6'; ui.tgezet
door
ons l-id A"Corstens, gereed gekonen, welkà spoêáig zuffen ver_
scllijnen; wÍj vertrouwen exop, d.at veLen ri-i-i én van buiten Ge_
nert.van deze nogelijkheid_ on de mooie plekjes van
onze ge_
meente te verkennen gebruik zullen naken.
Als^ eerste is het St.-aanakeske opgeheapt en van een
nieuw

beeld voorzien wat door zrtraar glas bescËernd wordt.
restauratie van het St.Jans
beeld vordert gestaag.
..ET;6G_&EE
De buitenres tauratie
a"
i" ï"-rsza voftooid.
I{et inwendige za! in "ui
1977 g"r".. ko.èilToor de restauratie
van het orgel zijn helaas nog geen fondsen toegezegd.
De restauratie van de o=oegàrè lati.inse Schooï is
voltooid en
het gebouw zal aIs archief onz" ge*zËEEG6iderzoekeïs
ru'roere nogelijkheden geven.
Het b.oekje de "Beloopte Geschiedenis van Gemertr van M.A.van
der Wijst, dat in 19?5 herdrukt werd, is .f"""" ."g".oeg uit_
verkocht; daar door brand de voor hei drukken getruitte
ftaten
vernietigd zijn' kon een rrieuwe druk nog nieï plaats vinden,
doch dat zaL zeker gebeuren.
fn onze jaarvergad.ering van t-2-'76 werd. Rector pennings tot
ere-bestuursl-id benoend. De in deze vergadering door Dhr. Gie_
bels gegeven lezing over "l{acropedius en zijn tijd" oogstte
veel
.De

succes.

18-5-'76 voerde Dhr.tI.van l,eeuwen ons langs oud.e doïpsker_
ken,waarbi-j het accent veelal op ae bouwkundige keÍrmerken
lag.
19-10-i976 gehouden lezing aoor it".,t.ttélssen van
9ok
9?
_op
het Rijksarchièf in Den Bosch over Aè lronnen van geneatogisch
en gescldedkundig ond.erzoek was bijzonder leerzaan.
Tot sl-ot wilten wij allen, d.ie in 1976 hul] kïachten
aan de
Heenkr-radekring geschonken hebben dankón
tevens
ons
vertrouwen 1n de bestendiging én uitbreiding
";'L;;""
van net Heerolcurr_
dig werk in Genert uitspreken.
e. nooau"t"]turr]
Op

"""""t.ri".

