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Van de Voorzitter.
-Uen iteentunttig Werkkamp noemt men een bijeenkomst van een
groot aantal Brabantse heenkund.igen in een daarvoor aangewe-
zen plaats, om dle plaats en haar omgeving te verkennen en

zodoende beter te kennen.
Vanwege Brabilts Heen zijn er reeds 24 van d.eze 1 b,4 da-

gen durende bijeenkomsten gehouden.
ft Vijf en iwintigste Heemkamp in 197) wordt gehouden in

Gemert en za\ door onze Heenkund,ekring moeten worden v€1'-
Botgd, en de deelnemers ervan moeten vanaf woensd.ag tot en
ftet zaterdag aangenaam worden bezig gehouden en hen moet
kennis worden bijgebracht van Gemert en omgeving.

Een bepaafd feestelijk krakter zal aan d.it 25e (zilveren)
kanip niet mogen ontbreken.

AIs U dit leest, zijn er in tt bestuur reeds besprekin-
gen begonnen om rt evenement, dat zeer een grote "Gemert
promotion't inhoudt, te realiseren.

I t f s zeer begri jpeli jk d.at voor het bestuur alleen d.it
een onmogelijke taak is, wa&rom d.an ook d.cor ons bestuur on-
d.er d.e leden van de kring gezocht wordt naar enthousiaste me-
d.ewerkers en med.elierkstersrdie in d.e vorm van commissies op
verschillend. terrein d.it Heemkund.ig Werkkamp zullen doen
slagen. We hebben het volste vertrouwen, dat degenenr op wie
een beroep wordt gedaan, spontaan hun med-ewerking zullen
willen geven.

I t Zou ook zeer aanbevelenswaardig zijn voor I t image van
Gemert en de Heemkund.ekring, als een cud.heidkamer nog v66r
d"it kamp gerealiseerd zou kunnen worden.

Chr.van Schi jndeI.

T0NEEI,.L{ag ik nog even uw aandacht vragen voor de opmerking
van de Voorzitter in zijn openingswoord van d-e Ied.env:rgade-
ring van 2{ oct.j.1.omlrent het toneel in Genert.Als men de
kranten van 1945 en volgende jaren nakijktrstaat men verwon-
derd over het groot aantal toneeluitvoeringenrdie in die t{d
in Gemert plaats vond.en.Dit was eveneens het geval in d.e ja-
ren 192O-1940,Zou het geen aanbeveling verdienen die trad'i-
tie te herstellen? De Voorzitter ontving reeds reacties cp
zijn woorden. Zijn adres is: Serglarenstraat 19. Te1. 1264.
Ook uw reactie za1 d-ankbaar word:n aangenomen. l,l.H.J.p.


