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van het jaar 1971 het geheel
overzd.en, meent het Bestuur met enige vold.oening daarop terug te mogen zien. Ten gevolge van eenige propagand.a en een
ledenwerfactie kwamen er verschillentle nieuwe 1ed.en bij, en
paspeerd.en we ruim de honderd..In het winnen van nieuwe leden
hee4t onze Voorzitter een groot aandeel gehad-;ook verschil:lende Leden hebben hierin hun bijdrage geleverd.
In d.e eerste vergadering van 1971rtevens jaarvergad.ering

had. een .bestuurswisseling plaatsrde hr.l,.Bekkers trad af als
Voorzitter en in zijn plaats werd bij enkele candidaatstelling gekozen de hr.Chr.van Schijnd.el uit de Serglarenstraat.
In d.eze vergadering werdn d.e jaarverslagen uitgebracht d.oor
d.e Secretaris en de PenningneesterrweLke verslagen onverand.erd. werden vastgesteld.. De Gemertenaar Piet Vos, d.ie kort
tevoren op d.e Universiteit van Nijmegen zijn doctoraal had.
gehaald. in d.e Ned.erland.se Letteren met een these over het
Gemerts d.ialectrgaf hierover een interessante beschouwr --.
In het Lentenummer van Gemerts Eeem 1971.nr {2 is d.aarover
uitvoerig geschreven.In d.e andere ledenvergaderingen spraken Mevr.van Dort-van Deursen overrrKent gij d-it Brabant ?tr,
d.e hr.W.Knippemberg overfrZigeunersrren d.e hr.Jan Vriend,s over
het ond.erwerp: rtHoe d.e klot in d,e Peel kwamtr. ne verga-

d.eringen werden goed. bezocht.
fn d.e bestuursvergaderingen kwamen verschillende ond.erwerpen aan d.e ordero.a. de restauratie van d.e molen in De
Deel;op ons verzoek zijn er enige steunbalken &angebracht
om de molen voor invallen te behoeden, Door monumentenzorg
is we1 financi6Ie hulp toegezegd. voor restauratiernaar d.it
kan wel tot 1974 worden uitgesteld; er zal d.aarom geprobeerd worden een weg te zoeken voor voorlopige restauratie.
Het keske aan het Kruiseind. werd opgeknapt en nu staan er
weer twee beelden in;het St.JansbeeId noet nog gerestaureerd.
word.en en voor d.e vierd,e nis zoeken hre naar een beeld van
. bi.Arrrra of St.Joris.De beeltlengroep rrDe Vlucht naar Egyptetl
op den Heuvel za\ binnenkort ond.er hand.en worden genomen.
Het O.L.Vrouwebeeld. van het keske aan het Bind.erseind- is op
een tentoonstelling in Den Sosch geweest en nan' d,aar een
ereplaats i-nra1s een der weinige zeey zeldzame zand.stenen

-Bbeelden uit d.e 15e eeur^r. Het berust op het o6ienblik op d-e
pastorie van de St.Jan te Gemert en wacht ook op restauratie,
fn het keske aan het Binderseind. staat nu een Mariabeeld uit

de St,Janskerk.
Door het Bestuur ls ook d.e nogelijkheid. besproken om bepaald.e gebeurtenissen in Gemert op de filrn vast te leggen om
deze voor later te bewaren;d.aar het maken v&n een goede film
financieel niet haalbaar was, werd er besloten diars te rna-

ken; tn 1971 is dit aI gebeurd,.
Er werden Ln 1971 twee excursies georganiseerd. De eerste
in d-e maand mei naar Arnhem ging niet door wegens gebrek
aan belangstelling. Aan d,e tr*eede naap Bokrijk in Belgi$ namen slechts een L2-tat. personen cleel; deze excursie werd georganiseerd, in samenwerking net de Heemkund.ekrlng uit Aar1eRixtel.
0p de kaderdag van Brabants Heem in dec. 1n Oisterwijk

gehouden was ook ons bestuur vertegenwoord-igd.; d.aar sprak de
hr.Kakebeeke over het milieubeheer in Brabant en d"e taak in
deze van het heem.Deze bestaat o.a.in landschapsbescherming,
het behoud van typische gebouwen en attent zi-in bij ruilverkavelingen en streekplannen. Door tijdig overleg is vaak wel

een en ander te bereiken.
In 1971 werd het jaarlijks Werkkamp van Brabants Heen in
Aar1e-Rixtel gehouden. Dit werd door d"rie personen van ons
bestuur meegemaakt; d.aar r,rercl ook de wisseltrofee rrDe Sram
van Brabanttr door ons ger,ronnen. Het vol$end jaar in 1)l) za\
het 25ste Werkkamp in Geuert worden gehouden. Dit zilveren
kamp zou extra goed. verzorgd. moeten worden. 0m te zien hoe
het er op zorn kamp toegaat, zou het Bestuur graag zLerr, d-at
een aantal van onze leden het kamp van d.it jaar, dat van 9
tot 12 augustus in Nuenen word,t gehouden, zouden bijwonen,
want voor de organisatie van het Gemerts kanp in 1971 zal de
hulp van vers,chillende van onze leden nod.ig zi-jn. Itlader bericht over het kamp in Nuenen volgt in Brabants Heem,
Rij verschillende gelegenhed-en werd onze vereniging op de
receptie vertegenwoord-igd- d.oor een of meer bestuursled,en;ook
werd.en vergaderingen van onze zusterverenigingen in AarleRixtel en Beek en Donk bijgewoond..
Ons eigen blad. rrGemerts Heemrr kreeg een nieuw jasje in
kleur met telkens een andere tekening. De meest uiteenlopen-
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tot Gemert'Wel
zouzowelcleredactiealsbestuurgraagmeerbijdragenzien
van onze leden. De nunmers 1 tot en met 4 zi-in herdrukt en
zijn nog verkrijgbaar.
verHet boekje tt66nert in oud.e ansichtenl ig in november
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Heenkundig werk in Gemert tot
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Na een dankwoord van de Voorzitter kwam a1s in d'e plaats
d.e ordel verkiezing: van een nieuw bestuurslidi{et Bevan tJ.Vos, die ontllag als bestuurslid had gevraagd'
Ifi't'd;Boom
hr'
d'e
gesteld'
stuur had. hiervoor a1i candidaat
uit d.e Pandelaar. Daar er geen andere canditlaten waren, was

deheerVandenBoomautomatischgekozen.Ontlathetdebedoeling is het bestuur net twee p"rson"tt uit te breiden, za\

