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Saarne in overweging woxd.en genomen.
De eerste ledenveïgaderin!, tevens j aarvergad.ering,
werd.
sehouden op 29 februalí 19721'*^"r;ij ";;;
B
&
!J
van
Gemert
aanlrezig waren en de
tr,. Jan€
de contactcon_
-heer_\{. o"r" ên ""ru""
nissie van Bïabants Heen.In
o"ra"r,
de jaar_
ve"slagen van de secïetari.s. en d""""g.JJi*irrg
;;;;i;;;ester
uitgêbracht
en goed gekeurd. De voorzitter ton'rneiàiif'
naten van een oud_
heidkundise vondst in tret uol enlro";';i;iE,
februari 1972 bíj graafwerk o.- à"*"iËïil' r op dinsdag 1,
. Ge_
vonden werd een uitEeholde "o
loor"tàr"tiJn ca"o"rr"
" "r,ool
doorsnee,
90 cn
die gediend heeft ais waterput.Dá
op !00 á 1000 jaar.
""afr"iË àro"r, *,""d geschat
Na de pauze werd_en de dia,s
die in d.e 1oop van
het jaar 1972 genaakt waren vanvertoond.,
verschiilende
De heer Jansen van d.e_ contactcoruni""i;--;;; gebeurtenissen.
Brabants Heen
Í/ees op d.e belangstelling- van a"
voor
de activitei_
ten van de vers chi l l ende -kringen "orri"ui"
rrrg
van
de con_
tacten van de kringen, onderliíg. nl;--"""ràËirt
""ï"ï"Ë"f
B & W van Ge_
melt met nadï'uk on te trachtËn t;;
en typische
aan gebouwen enz. ín de,geneente n"""""ig*"t"
";;;;;""11ebehoud.en.
Aan
de aanwezíge b e s tuurs
vroeglhl-;1

toch voor te zorsen, á;i":""::"*"^,ï,:i":l:."
e diG;;..;";";.""

waard evolr

"trden

De burgemeester van_-Gene.t,
"f,;;ï";";1"Ëil.iliï";"lt*""lluu'.
o" rrn""ïïa" ,rt, waardeerd.e
het inltiarief van de neemkunáet;;;-;;'áï;erse
gebeurtenis_

sen

in

woord en beeld voor ae toetcoist vrJi
t" f"eeun en wet_
H;3.í.i.*::p'n::^l:.o-:s-"amens de st.reunisscrrut om medewer_

ï;ï: ï,,ffi :"t ï:i"ï:;1.ïï"i:,::1"'::",

tentoonsterling van

""ï":,.:l*í;l::l;::

siraózirverl oà"rr"iiuti" en andere
dingen, die voor een tentoons
t"liid'-i;""'".nr""ring
kuaeen.
-"
ne voorzitter zegde deze hulp gu""rË
t;;.
op de vergaderins van el ápiir
;;";"à.
y^tl Ur"lt voor een lohoor van neer d.an 1OO heer J.v.d.ltorte}
hem enthousiaste wijze
het sirau"à""1""11"iï."1n
-*ià"à-.uoo"
daarmee verband houdt- _over
rn
au
pá""E
p.
d.e heer"3ï
Schoofs de fitn vertoond, aie rriJ*-in
àl'ïur""
191j
en Lier
van verschirlende gebeurtóri"""r,-oái
die tijd

i::ï:"

De redacteur

van ons blad

rn

Ge_

Gelnerts ffeem, M.A.v.d.Wijst,
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VERZTNSELS

V4I Glii4RD

VAN TANKVH,D.

ensie in

een

Kunstjrlrnaal van de keuze B-.|1 tentoonstelling in het provinciaal NoordbTabants museum te ts-Iïertogenbosch, die d.aar
gehorden rrerd

in

1971 .

Het is op zijn minst interessant te vernemen hoe é6n van
Netlerlands neest bekend.e kunstcritici verrast weyd. door d.eze
inzendingen die

niet

in Genert inoiddels wel

bekend

zijn en die

a11een Frenken naa! ook l,ambert Íegenbosch en Domien
van Gent(orn Neerlands arsenaal van kunstsritici. uit te breiden) het respect d^eed. voelen voor de zeld.zame verbeeld.ing.

Íne neest verrrassende inzending van d.e tentoonstelling
is rle serie ItinstTËment enrr van Gerard van Lankveld-.Hoe rooet
rnen dÍe kleine, metalen neest koperen kleinoden ei_genli jk
noenen:mechaníekjes, instTumenten, objecten....?Dat laatste
klinkt teveel a1s bed.oelde kunstr.rerken, terwijl deze d.ingen
toch aan de keukentafel in elkaar geknutseld. zijn, als n6ér
dan knutselarijen overigens, als toevluchten: rtJe hebt dan
toch altijd nog die kleine wonderlijke elementen die zich
l-aten vormen tot een stuk verbeeld.e wereld, waarin het lêvèn
nog net dragelijk blijkt. ZeLf noernt Gerard hen 'rk1ok",rtkamera", trstoomwagenrr, trelektrische notortr en rrbarometer" en
betitelt hen vervolgens j.n dat geheel elgen taaltje - een
men6eling van latijn, frans en esperanto, talen dj.e hij vlot
spreekt of al-thans d.oet alsof, - r,raarin het wemelt van fouten, die geen fouten zljn, maar verzinsels: t'cisar corotl
voor de schitterende klokrd.ie eruit ziet als een antiek mod.el voor een Russische basillek net vele gouden koapeldaken
en daarboven bewegend een dunne naansikkel....al1e6 beweegt,
tikt, loopt, wijst tijd.en en standen van zon, ma.an en ster.
ren aan. Vele hond-erd.en uren werk.
Alle elementen en ond.erdelen zelf genaakt, ged.raaid, uitged.okte"d en ineengezet. Nj,ets van eld.ers of van and.êren gehaald..

zijn: I'ocula magicumr, voor de kleine koperrd.ie
rên f ilncalnera
het doet, a11es doet hett'1 rrrnac:: opedius
state peace menorialrr, een miniatuurmonurnent in overwegend.
Andere titels

enpirestijl, met plotselinge fantasterijen à la pentekeningen van Paul Kfees rrres novis impêt:atorisfidat voor stoorrwa-

-
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gen staat, een stuk antiek speetgoed en een stuk fantasie
áat ne d.oet d.enken aan de naïeve ingenieurskunst van Panaroarenko .

Er is een barometer en een hygrometeÏ ên een electrische
motor, rrlfotor eleganteo'tr en - zoals gezegd - ze lopen a1]en'
0pnieuw vraag ik aan Gerárd- van l,ankveld of hii iets r,íil
verk;pen, maar hii l''iist op ziin "non venale" dat niet te
koop ietekenli d-eze werken spelen een te grÓte ro1 in ziin
ontwikkellng dan d-at hi- j hen in vreerad'e handen
perËoonlljke
-zou
overgaan.Itij wi1 wel iets naken in opdracht'
zien
kunnen
ogen
Toen ik deze werken een hall iaar geleden onder
geen
arbericht,
bewust
enthousiast'
ik,
hoewel
kreeg, heb
piëteit
uit
gebracht.
Niet
buiten
naar
tikei of foto ervan
ten opzichte Yan kwetsbare kunstrnaar uit huiver voor zoiets
als de jatterii van het publieke kijken.
mr.Ton tr'renkèn ' 'l
1 971.
u!EryqBq4!!BUS__yA{_ 25 JANUART
.t:en de voorzitter de
aànwezig,
Cti; 50 personen ware.n
tot de aanh'ezlgen'
welkcnstwoord
vergadering opende met een
van dlt jaar nog
vergadering
Hij wenste aflen bii de eerste
naÍ]ens Prinr-'
ook
toe,
eei gelukkig en voorspoedi1 1971
(=
van
Schijndel'onChrist
Carnávaf 1971, Chríst den Uurste
verbelangstelling
ze \ïoorzítter). Elgenlijk had hli rneer
rneneen
aantaf
wacht, mogeliik dat een zekere Barend Servet
sen aan de tefevisie heeft gebcnden.
Vervolgens verwelkomde hli de spteker van deze avons rDrs'
l.{.ltnippenberg, die een lezing met diars zou houden overrrDê
l,uiksgestefse en andere Teutenrr.
lJa.t de n: an rr!lcuten" betekcnt, aldr;s e silreki:: ' a3 nog
steeds niet duidr:--ri jk. \'eeI is er a!rr geFrh:::;er' hi":, ;ls'
ovcr eens' le
ook in W'estíalcn, r,ren is het er echtlr niet
bond, r,aarin ze verenigd waren, heette "societas Teutonicarr'
Het rnaren marskramers, die langs de boerdorijen van de afgelegen dorpen trokken en daar hun waren verhandeldeni ze hadaen ook gereedschappen bij zi-ch voor het repareren van b.v'
ketels (ketellappers). lepels en and'ere d.ingen' die in het
huishouden rn'erden gebruikt '
fot de Teuten zou men ook kunnen rekenen de zgn.Hannekenaaiêrs, die in de zorner vanuit het buitenland naar Holland
C

-15gras te naaien en na afloop van het seizoen weêr
naar huis teruggingen,
Voor zijn lezlng had de heer Knippenberg twee gïoepen
Teuten gekozenl de groep, die vanuit llettingen in lllestfalen
naar Nederland kwam met tertielwaren en de groeprdie vanuit
Lui.ksgestel naar o.a.Denemarken trok on daar hun koperlíaren
kwamen om

te verhandel

en.

l^lestfalen had., evenals Brabant, veel geleden van oorlog
en plunderingl de mensen waren er arm in het begin van d.e
vorige eeuw; daarbij kon op de boerderijen volgens gebr:uik
al-leen de oudste zoon opvolger worden.Zodoende trokken velen
van armoede eï op uit om ueïk te zoeken. Van lJlettingen komen
o.a.de famifies C&A Brenninkneijer, Vroom & lreesmannt
Voss, Larnpe, ?eek & Kloppenburg.
De teuten had,d.en alti.ld de bekende grote Duitse pijp bii
zich en dikke lrollen sokken; ze verkochten deze en omdat de
belangstelling ervoor groter werd-, brachten ze een volgende
keer meer van die artikelen nee.Mettingen heeft zijn bekendheid. aan de ?euten te dankeni ze waren vriigevig en stonden
van hun lrinsten steeds af voor goede d-oeleinden'
Ze trokken in het begin langs de boerderijen, waar vetder
geen kooplui kwanenrlater hadden ze in de steden opslagpfaatsen, waaruit d.e winkefs van V & D' C & L enz.zíjn voortgekomen, Ze besteedden veel zorg aan de kwallteit van hun artikelen en gaven garantie door er een of ander merk op te zetten van eerste' tweede of deïde kval-iteit. Nj. 'btegenstaande
ze ook in l{ettingen als Kathofieken werden vervolgd' bleven
ze trouw aan hun geloof. Een van de leden van de ianilie
)reesnann was pastoor en deed ln het gehein dlenst op de
boerderijen van i,'iettingen en omgeving. Als Ká-tholieken
werden ze ultgeslotenr evenal-s in ltrederland, van het be-

kleden van verschillende ambten en god.ornde hebben ze
zich op de handet geworpen. In n{ettingen staat o.a'nog de
boerderij van de Srenninkmeiiers en nen heeft er ook I'een
klein Teutenmuseum. Het boek van \'lalter Breedveld. De
Meijerstr gaat over deze families. Ook de schareslijpers' die
vroeger langs de doxpen trokken, kwamen uit Duitsland.
Nedeilandse Teuten. fn Lomnel- (België, kort bij de grens) is
eveneens een Teutenrnuseum. Door hun handel kwanen de Teuten
er goed bij te zitten. De kerken van o.a.Bêrgeijk, Eersel en
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Lulksgestel zijn opvallênci rijk aan bezittingenrdie vernoede_
lijk aíkomstig zijn van schenkingen van de Tàuten. Het gilde
van Eersel bezit nog een schild met de afbeelding eïop" van
een haarteut.!e feden van de Compagniê der haarteuten irebben
in 1870 in nersel een fonds gesticht vrcr de _bour,, van een

nieuwe kerk.

In luiksgestel vindt men in de kerk een mooie koperen
kroon van 1780-179A, afkomstig van de Teuten, evenals
een
nooi 1,,{ariabeeld. In de kapel van het ll,Kruís afdaar is een
schildeïij aanr,rezigl vermoedelijk door de Teuten geschonken,
daarpaast, wat merki,raardig is in d-eze streken, een beeld van
St.Nicolaas, de patroon van de reizigers en trekkers, i\rien
heeít er de Ilongarijsche Dijk, r,rent ook naar Hongarije tïck_
kcn de Teuten, vooral de haarteuten, Veïder draagt eán witte
reolen, gebouwd door de r.reduvre varl een Teut, nog steeds de
naam val "De Deen". rlofenaars behoorden in die tijcl tot de
voorname peïsonen in d_- dorpen.In de nj-euwe wijken vindt men
c1e lcen.:c stïaat, d.e Koperteutenstraat enz. Ook staat
er een
b.:eld.je van eetr Teut,gehuld in leoren pak niet stok in de hand
.-n beh:i.ngen niet koperen potten un paalaàl, narr.
Ui'1, i.un to,,,aal veïê-rnd,, streok t:ilo1..k,:n de m,orrs:I]
;.1 mecr. dan 200 .iaa" geleden_ met hun koy er_r- s; r, .t \_andlar
=r r:.-:.r. ''-ti
het Noorden on ze daar te verkopen, Reeds voor i6Z7 ,,:r.y;'r,
,.
ir lenÊntrrken. l)e advtseurs van de koning van Denernarken wa_
,-:n ltre,lerlands e kcper.t eut ên,
ln het cafó "le rlrie Linden" bij de k:rk vrn t,liiksges.ref
i-rcrden de af spraken genaakt;net gceC- verdi.:rLi geld kwa_ien de
Teuten teïug en nieuwe leerjongens werden aangêncnen, die
het vak en de tael nocsten leren. In het dorp zljn nog ver_
schillcnde huirën, die ean Teuten hebben tóeleÀoord; deze
r,rordcn nu zoveef mogelijk gerestaureerd; ook een r,rud
càfó is

e:n Tcutenhuis.
D9.. k.opcrt 9g_1q.4
e_pc.gqr.\_e1L-, In een kf ein dorp
j tlens_
1_11,
.burg
is nog een kopermol en, wáà-iae topcrteuten iir bi
dicnst
waiJn en waar alfe koperen voo?I4ferpen wcrden gemaakt; in 1/gB
I'as hij nog volop 1n werking. De hier go,ro.kt" p"oál.,"to. ,i.
z e: .zeldzzp-nl en zcer gezocht.
In 162] kïegen de konerteuten het alllenïêcht
fangs de
bcerdr,rijen koperwerk te verkopcn, niet qchtcr in oni
d,.r steden.
v:Ln.;it Lrlensburg troltken de TeuLi:,l. n.rej: liei , -r ,__er, ...a"
-D

,-.
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-9ons op 24 october 1972 vertelfen over de geschiedenis
van Gemert in de 1Je en 1{e eeuv. Reeds 6000 tot
voor
Chri-stus_ xnoeten er op de Kranebraken bij Boekènt 40OO
nènsen ge_
woond- hebben. Wat de naan'rceme?t'r betreitrdeze komen
Lre voor
eerst
tegen
1n
een
document
van
IOBOi
of
d.e
helen
van
-het
Oemert,
d.ie wij als de Diederiks kennen, Áier toen al woon_
den, is niet net zekerheid. te zeggen.
De Duitse Orde bezat haar eerste goederen in Gemert in
1?49i rriet lang daarna kwam tengevolle van onenighed.en
de herên van Gemert heel Genert in bezlt van de Orde enmet
was
ons dorp een vrije heerlijkheid en commanderij, behorende tot
d"e provincie Aldebiezen. In St.Agatha bij Ouyk
in de kloos_
terkerk vond men hun wapen, een Àchild ,át 1'plorpoblaren
op
een grafzerk van het jaar lJOl Voor ultgebreid.e verslagen van deze vergad.eringen mag ik
U verwijzen naar de nunners van Gemeïts Heem, in 1)12 v
er:s chenen.
In de be s tuursvergaderingen werd. o.a. gespïoken over de
restauratie van het St.Jansbeeld van het feske aan het
eindi bi. j li{onumen t en z org ligt een verzoêk on subsidieKruis_
voor
restauïatie d.oor de heer llarres uit l,.iaastricht, De pogingen
on vooï de twee J-ege rrissen ven dlt keske andere làeíaeá te
vinden zíjn nog niet geslaagd.Ook de beeldengroep ,,le
Vlucht
near ngypte" op Den Heuvel blijft i,rog steeds onze zorgen
vra_
kwam

ljlet de molen in le Deef siraat het er slecht voor,
genstaande herha.alde pogingen en brieven aan }ïonument NietteenzoI:g,
de Vereniging 'rDe Hollandse l,{olenr, Gedeputeerde Steten
in
Den Bosch en B & V/ van Gemert is er nog
enkel uitzicht
leen
op een spoedige restauratie, Het bestuur zar echter blijven
aandringen bij de dlverse autoriteitên,
Een ander voornaam punt, dat aan dê orde kwam, was
het
l,andjuweol ljlZ Genert. loor het feestcomitó was ons bestuur
gevraagd om hulp.De heren lriartien v.d.llooÍi en Arnout F-ooder_
kerken bezochten de krinkelieïs om hen, zo ncdig, aan te spo_
ren in hun etalages oude ge bruiksvo o r$reïp on, oude gere;d_
schappen enz. te faten zien, lê voorzi-tteï-en de secretaris
zouden met behulp van de heer Arfons Nlessen
rlelnond een
tu"*:"1.:r:t:ing verzoïgên bij grtegenheid vanuit
het Landjuweel.
u€ rnrlchting van de etala3es is een eclatant
gn_

"r""á"

- ttc h,rbbcn als de speciale gemene
en pachters van de luitse 0rde.

grond.

vocr horigen , di erLarcn
Àa ot t en.

ulr HEr J AARV ERS LAG vAN l1- !.$St$ NllxBll"c- - "gE-lÍgl'[r {NFLIJ
cíinsnr" ovEREET JAAR 1972.
.::lr#;;;EA;-ïG*r
van de He emkundekring"De l(om"T-;;t"ur
nanderij Geiert" vaststellen, dat de beLangstelli'ng voor on-

uit
ze Heemfundekrlng sterk is toegenomen' Dit mag bliiken
jaar
het
van
loop
de
in
fr"t gtoot aantal nieuwe leden die
kan alleen naar
;;i ;;"" kring ziin toegetreden' Hei Bestuur
aantal- nog zal
het
feden
f.áp"" o.t met neèáwerkiig van onze
toenemên.
'--le
Heernkunde toch houdt zieh bezig rnet d'e geschreve"
to"i", a" mêns en ziin gewoonten in de 1o:1.d"" eeuwen'

hi:zi'jn

taalgebied'
làstaánsniodelen, gelooi en bijgelooft ío1k1oret
ZLi
trul ftrra*.ftop, bouwstijlen, naluo"- en cuftuu"behoud'
je
nabjhet
voor
nàeft telangsielling váo" Àet verre,naar ook
beÏhet
en
vÀrfeden en zij wil de instandhouding bevorderen
stel van afles wat vroegeÏe generaties aan waardevols naliewensen inzake
Uet is dan ook niet voldoende om bepaald-e
net elkaaÍ te
en
tuurrnonument
cu}
natuurbehoud en herstel van
worden bij de
bepraten, màar ze noeten cok kenbaaÏ geDaakt
ook door onze
leiofking en de overheld. Dat deze weg
van dit vergedeêlte
verdere
;;ió i;"g"tclgd, za1 uit het
dat er van
j
opmerken'
vcldoening
lli tog"tt net
'r'el bez
oÍg
en
"i.g"tri;Ë"".
lilonumcnt
van
de ia.nt van B & LI en van de kant
il
be:uiniging
cloor
rnaal
langstelling bêsta,at voor o1]S lrerk,

ri ljkl
dlc r.:,:L hc.lcr.ii,..r.1 ;ii rrccral:)scll.f e'i.rÍ, is .]L v:.' ll -l:ril'1"1:' ': rr'
r' t''
'
ïeÉrl
À
f'r..i p -,t Cí ! .,r',.,ili hcr;'r: nog I'ti ct
blijvcn echter lic P en.
jaar
Het Bestuur vt"n onze kring is in de loop van h.at
van
Chr'
heren
dê
uit
unilrir.s veranderdi het bestaat thans
van
Jan
Schï;ndel, Vooráitter, M,H.J'tenníngs, Secretaris '
A'
J'v'd'Broek'
heren
nooi3, f"ttttingme e s t er en verder ult de
Jr'
Rooderkerken
.rrárr-írá'lrtu"t, iul',1
wit, 1í.v.d'Boom ên Arn'
'a" op
zoek naar een dame als bestuurslidtzonog
ls
IIet Bestuur
enwoord.igd i-8,
àat oor het vrourselijt element daarin vert eg door
het Bestuur
van de kant van de feden zul1en

iuggestles

- 10 woïden. le nedewerking van de wÍnkeliers was algemeen en de
ene etafage was al mooier en origineler dan de andere. luizenden mensen hÈbben ze bewonderd, zowel- van Gemert als van
bui.ten. Een eresafuut aan aldegenen, die zich hiervoor hebben ingespannanr is wel verdiend'
Niet mindeir groot is het succes geweest van de tentoonstelling bijgelegenheid van het Land"iuweel 1972 Genert op
het kasteel van Genert gehouden en verzorgd door onze Heemkundekring in sarnenwerking met Ge[lerts Atelier. \ias het aanvankelijk de bedoeling de tentoonstelling { à I dagen geopend te houden, door de grote belangstelling van personen
a1le
van buiten Genert en van de scholen is ze praktlsch
tien dagen geópend geweest.
Voor de inrichting hadden we veel medern'eïking gekregen
van het Rijksarchief en het Provinciaal Genootschap uit Den
Bosch, die verschillende originele stukken, moole tekeningen
en platen en veel gildezilver voor de tentoonstel"ling uit-

leenden.
Verder was er een uitgebreide docurnentatier fotorsrschild-erijen, oude vanen en gêbruiksvo orwe rpen r alle betrekking
hebbênd op het giJ-dewezen. leze waren voor het grootste ged.eelte afgestaan door naburige gilden.De bezoekersr veï over
de tweeduizend, waren over het algemeen uiterst tevreden en
kenners waren enthousiast over hetgeen er te zien was;zij
stonden verbaasd en verÍronderd, hoe het mogelijk was geweest
dlt alles bijeen te krijgen. Een folder van vier bl-adziiden'
verzoïgd door de secretaris van onze kríngr voïmde een begeleiding voor henrdie de tcntoonste]ling bezochten'5en woord
van dank komt zeker toe aan de heer Niessen uit Helnond'
die raet de leden van ons bestuuï de tentoonstellj-ng heeft
verzorgd. l,\enzo verclienen een hartelijk d-ankwoord zi j, die
aanwezig
gedurende de tijd d.at de tentoonstelling open l^Ías
'
te verl'aren om toezi-cht te houden en de toegangsbewijzen
mee
kring
hêeft
eï
eer
ingelegd.
kopen. Onze
\a/e hopen ook ín ljJJ een tentoonstelling te kunnen inrichten bj- j gelegenheid van het Vverkkamp van Srabants Eeem' dat
dit jaar van 1 tfm { augustus in Gemert wordt gehouden. Deze
tentoonstelling zaL speciaal op Gemert georiënteerd zljn.
jlxcu"siês.Tweemaal j-s er gelcgenheid voor onze leden geweest
am

"a" "e"

excursie deel te

nernenq

ín de zoner in

samenwer-

- 11 king net de kring Àarle-Rixtel voor een excursie naar Aldebiezen, Sint-Pieters-Voeren en Gruitrod.e, drie kastefen van
de Duitse Orde in Belgiê gelegen'in het najaar vooï een wandeling, die door Brabants Landschap vas georganiseerd op het
landgoed De Slink bij Elsend.orp ên een natuuïreservaat onder
Oploo net een koffietafel in Rijkevoort. De deelnane van de
kant van onze leden L'as zeeÍ beperkt. Degenen, die aan dezo
excursies hebben deelgenomen, waren zeer tevreden.
Heen in maart, 1972 waren le9:._a.g StraieOage" "4" Br.
den van het bestuur van onze kring aanwezig, evenals op de

daaraan verbonden receptie wegens het 25-iarí8 bestaan van
Slabants Heem. 0p deze studiedagên sprak Prof .Dr'1,,/.Glashouwer uit Amsterdan over hei werk van pastoor Binck z.g, 0p de
kaderdag van 17 d.ec.1972 waarschuwde mr.P. van Vliinen vooï
het gevaar dàt karaktexistieke en uit het oogpunt van bouwkunst waardevolle kerken en torens bed.reigt.
itt het afgelopen jaar door
Hu-! U.e-IkÈ.?*t!- yag-B_fqls4lgjj3t
'
met de nj eurde kring
d.e krine llindhoven in samenwèrking
,r.r, Nr"iufroo#9*ÊtifitE$i" geheel bijlevoond-. door onze feden
l\azareth en Arn.
IVl. de l^iit, T,T.Monica Goossens van klooster
Rooderkerken en voor het grootste gedeelte door onze Voorzitter Ch.van Schijndel en de secretarls l'{.Pennings. Vanuit
Gerwen werden fietstochten gemaakt in de ongeving' waar diverse nerkwaardighe d en werden bezichtigd;ook werd een bezoek
gebracht aan Eindhoven en li,laalre.
Het konende jaar zal onze kring het WÈrkkamp organiseren'
waarbij de hulp van vele van onze leden nod.ig zaL zijn, Het
l{erkkanp begint op woensdagavond 1 augustus en eindigt zaterdag 4 augustus rond de middag" Het bestuur doet alvast een
gebeÍoep op onze lêden om medewerking, Lranneer die t.z.t
vraagd zal worden.
!ng1ïie e-aEu-r$_9k_{ i.+_g -!r_9.f d. ,bi-i_,v-erschi ll endg"-.Le-c e!.t.1e!.- v€i.{j_elferyoo:qi_44---Êegr_,e_Sp--gÍ.._gge-r- b,9.q-tgtl:qle,+9nr*?e?-rs bii het
4O-jarig bestaan van Brabants Landschap in Den Sosch' het
75-áaríg jubilêun van de Gemertse Boerenbond-, de jubiïea van
onze leden Sjef Hendriks bij zr.jn afscheld a1s commandant
van de Brandweer en van Me.i , !1. v. d. Laar van de Berglaren-

school, die haaï zllveren jubileum als onderwijzeres vierde.
Verder werden de recepties bezocht van de Gemertse Voetbalclub en van Cernerts Gemengd Koor, resp, bij het 60-jaríg en

_ 12 _
z5-jarig bestaan en van harmonie Excelsior, di-e op een con_
couls in Oisterwijk de eerste prijs met lof behaald.e in de

vaandelafdeling.

g9n_-e:!"s*_g.93m kon ook in 1972 weer ïegefmatig verschi jnen.
ilede dank zij de
kopij , die we van eên paar nieu"voldoende
we schri jvers moCtcn
ontvangen, kon het laatste nunner tot
2{ b}edzljden worden ui tgebreid. Nieuwe schrijvers zijn nog
steeds wef korn.
Een woord van dank zij hierbij gebracht aan de redactle,
de schrijvers en ook adverteerders, die de groeiende kcsten
van olts blad helpen opvangen. Een speciaal woord van
dank
mag hiêr we1 worden gesproken aan het adres van de oud-_
rectoï van de Latijnse School , Drs . Ir. G. !r6uws3 , thans ver_
b1-ijvend in Rone. Van hen kregen we een stencil-machine ca_
deau aet alle bijbehorende apparatuur, Een mooi voorbeeld
ter navolglng.
lg e_tsn_9-a_Lij{s-"-Lr:$€n. Mochten we het vorig jaa"
de

verschijning zlen van rrGemert in oude ansichtenr', in aprif
van 1)12 kwam het boekje van l,{.4.v.d..1,/i jstrBeknopte Geschie_
denis van Gemert" van de pers, lat er behoefte was aan zaotn
boekje blijkt o.a,hieruit, dat de eerste druk van !00 exem_
plaren reeds lang is uitverkocht; ook nu nog wordt er regel_
matig naar gevraagd.. De lof voor d.e tekst en de tekeningen
van Maria van Krei j en Jacques v.d..Broek is algemeen, Eàn
dankwoord aan hun adres i-s dan ook ten volle verdiend..
Hoe het e" bijstaat met het boek over de geschiedenis van
Oenert, uaarmee Pater Loffeld bezig is en wanneer het zaL
verschijnen, ís ons niet bekend,
Uit de erfenis van Jan Ermers-Slits ontvingen we vefe ou_
de gemertse kranten en fotorsrdie nog gesorteerd. moeten tÍor_
den. T.z,t.hoort U er meer van.
Tot slot wil ik graag een dankwoord richten tot allenrd.ie
ons werk op een of andere manier hebben gesteund, o.a. het
geneentebestuur voo? de jaarli.jkse subsi_die. i.noge het ons
gegeven zijn ook het komende jaar rt een en ander te doen ora
het Heemkundig werk in Gemert tot groter bloei te brengen,
Moge ook het Heenrl<undig l,\rerkkamp, d at..in 1971 in Genert wordt
€jehouden, hiertoe het zijne bijdragen.
lí. H. J. pennings. Secretaris.

