
hleromtrent advie" irr'?" fr"r,*en aan Gedeputeerde Sta-
ten van N,rord-Brabant.
Van d.e twee boerde.ri jen, d.ie in Gemert op d,e }[onumenten
lijst staan, is d-e Armerhoef mooi gerestaureerdlvoor d.e

restauratie van d.e tweed.e, J)ern Blauwe Kei op Boekent is
in d.e Raadsvergad.eri-ng van Gemert op 2) aug,1)68 een
bed-rag beschikbaar gesteld ,ra\ f 45OOr-- al-s tegemoet-
koming in de kosten, aarL d.e festauratie verbonden. La-
ten we hopen, dat de restauratie binnen niet al te lan-
ge tijd kan d.oorgaan.
Zo ziet men, dat er ook vanuit onze Heemkundekring aan-
dacht geschonken word.t aan hetgeen d.e Stichting Histo-
risch Onderzoek Boerd-erijen beoogt.

ld. H. J. Penni-ngs .

TJIDE}IVERGADERING VAN 
'O 

OCTOBER 1968.

0p 10 october 1!58 kwamen de leden van onze kring in
vergadering bi jeen in iIotel rrDe Kroonrr. 1'/egens ziekte
kon onze Voorzitter, d.e hr.L.Bekkers niet aanweztg ziSn
en zo werd de vergadering geopend- d.oor de Secretaris,
d.1e d.e aan*ezl$en hartelijk welkom heette. Hij zel, d"at
door de heer tri. Vos uit de Ruysenberghstraat en ziTn
zoon Peter een groot aantaf gebouwen, oude kaarten enz.
op diars is vastgelegd., omdat vele d-aarvan zullen ver-
dwijnen of aI verdwenen zijn. -' 0m maar 66n voorbeeld, te
noemen: er zijn in Gemert, de plaats' van d.e wevers bij
uitnemend.heid, nog maar enkele huizen meer, waarvan rnen
d-e 

' vroegere weefkamer nog kan herkennen. Zo gaat het
straks evenzo met d,e nu nog aanwezige typische boerde-
rijen, oude gevels enz, 0m later te kunnen weten, hoe
d.eze geweest zi-jn, zi-Tn d-eze diars gemaakt. Het zou ze-
ker aanbeveling verdj-enen om 56n of meer echte wevers-
huizen in stand te horid.eri.
Daarna liet de Hr.Vos een groot aantal mooie d.iars zien
van allerlei soort gebouwen uit Gemert; ook een groot
aantal oude aanzichtkaarte/r werd. in beeld gebracht en
vefe oude fotors van personen en gebeurtenissen uit het
verleden. Voorzover nodig w€rd"en d.eze van co-mmentaar
voorzien. De vertoning werd, met veel aand.acht gevolgd
en vaak kwam er ook commentaar van d,e aanweztgen, wan-
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neer een of and.ere persoon, plaats of gebeurtenis ulthet verleden werd heikend..
Tot slot werden nog een twintigtal diars vertoond., die
door Reetor F. Brour*er van d.e Latijnse school gemaakt
waren bij gelegenheid. van d.e excursle van d.e leden van
onze Heemkund,eLirlng'naar d.e Brabantse Landsschapsdag in
Esbeek op'zondag 6 oktober 1!68.
Xlet een voord. van hartelijke d,ank aan d.e hr. Wi11em Vos
en zijn zoon Peter werd d.eze vergad.ering om circa half
twaalf gesloten

-------- 
H'J'Pennings'

VERSLAG van het 20ste WERKKAI.{P. van
, te Zund.ert.

Het 20ste Heemkamp .werd. gehouden van woensd.ag 24 t/n
zaterdag 2l juli 1968. Het nas dus het vierd,e lustrum,
maar d.at is tijd.ens het Heenkamp niet te merken ge-
weest en d.it kamp kan ook niet tot een van de meest ge-
slaagde gerekend. worden. 0f het zo is d.at we wat ver-
wend waren, omd.at d.e Ileemkarnpen steed.s perfecter vrer-
d.en georganieseerd, een feit is d.at de meeste d.eelne-
mers niet tevred.en waren ovdr het 20ste Werkkamp en
dlt ook vel lieten blijken. De kring die d.it kanp in
elkaar had. gezet, was d.e Heemkund.ekring 'r De Dri_e Heer-
1ijkhed.en", omvattend. d.e geme.ente Zundert raet Wernhout
en d.e gemeente Rijsbergen. Het Bestuur had zeer weinig
med.ewerking van .de 1ed.en , zod.at d.e organisatie prac-
tisch neerkwam op d-e voorzitter, d.e hr. J.A. Kunst en d.e
secretaris van d,e kring, de hr. J.A.van Hasselt ; ge-
lukkig had. de eerstgenoemd.e veel hulp van zijn echtge-
note. Led.en van het Hoofdbestuur hadden hun hulp wel
aangebod.en, maar die was niet aanvaard.
Voor het onderbrengen van d-e deelnemers was een genak-
kelijke oplossing gevond.en; men had. de beschikking ge-
kregen over het grote klooster van d.e Lazaristen te
hlernhoutsburg aan de Belgische grens. rn d.it seminarie
van d.e Heren Lazaristen kon men nagenoeg over de hele
accomnodatie beschikkenr. men moest d.an wel lakens entn deken of een slaapzak meebrengen. Er waren twee,
grote slaapzalen, d.e ene voor de dames, de and.ere voor
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neer een of andere persoon, pfaats of gebeurtenls uithet verleden werd. heikend.
Tot slot werd.en nog een twintigtal diars vertoond., die
door Rector F. Brouwer van de Latijnse school genaakt
waren bij gelegenheid. van d,e excursie van d-e leden van
onze Heemkund.elirlng naar de Brabantse Land.sschapsd.ag in
Esbeek op'zondag 5 oktober 1!58.
fiet een woord, van hartelijke d,ank ean d.e hr. willen vos
en zijn zoon Peter werd. d.eze vergad.ering om circa half
twaalf gesloten

H. J. pennings.

VERSLAG van het 20ste WERKKAIIP. van
, te Zund.ert.

Het 2Oste Heemkamp ,werd. gehouden van woensdag 24 t/n
zaterdag 2l juli 1968, Het was dus het vierd.e lustrum,
maar d.at is tijdens het Heemkamp niet te merken ge-
veest en d.it kamp kan ook niet tot een van d.e meest ge-
slaagde gerekend. worden. 0f het zo is d.at we wat ver-
wend. waren, omd.at d.e Heenkampen steeds perfecter wer-
den georganieseerd, een feit is dat de meeste deelne-
mers niet tevred.en waren ovdr het 20ste tr{erkkamp en
dit cok wel lieten blijken. De kring die dit kamp in
elkaar had. gezet, was d.e Heemkund.ekring " De Drie Heer-
Iijkheden", omvattend. d.e geme.ente Zundert met Wernhout
.en de gemeente Rijsbergen. Het Bestuur had. zeer weinig
med.ewerking van-de led.en, zod.at d.e organisatie prac-
tisch neerkwam op d.e voorzitter, de hr.J.A.Kunst en de
secretaris van d.e kring, de hr. J.A.van Hasselt ; ge-
lukkig had. d.e eerstgenoemd.e veel huLp van zijn echtge-
note. Leden van het Hoofd,bestuur hadden hun hulp wel
aangebod.en, maar die was niet aanvaard.
Yoor het onderbrengen van de deelnemers was een gemak-
kelijke oplossing gevonden; men had d.e beschikking ge-
kregen over het grote klooster van d.e Lazaristen tewernhoutsburg aan d.e Belgische grens. rn dit seminarie
van d.e Heren Lazaristen kon men nagenoeg over de hele
accommod.atie beschikkenr. men moest dan weI lakens entn deken of een slaapzak meebrengen. Er waren twee,
grote slaapzalen, d.e ene voor d.e dames, de and.ere voor
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