
ei) voldoeninggevende hobby.
Heeukunde maakt - en ni6mand

kunde maakt het leven rljker.

Arnhem, april 1966.

zal dit bestrijden - heem-

M.A. van der Wijst,

Ileemwrienden,

sinds kort' voorzittet van dc heemkundekring van Gemert, valt
utj de eer te beurt bij het 25-jarig bestaan van onze vere-
niging in dit jubileumnummer even stil te staan. Het is eeh
eer die mijns inziens veeleer zou zijn toegekomen aan mijn
hclaas overleden voorganger, die doop de duur van zijn functie
tevens het eerste lustrum zou zijn ingegaan.

Vcle leden, rvaarliJk pioniers op heemkundig gebied en
wier liefde voor Gemert zccr groot rvas, zijn slnds de oprich-
ting '.ran de heemkundekringrvan ons heengegaan. sommig€D w€r-
den gedwongen uit hoofde van hun beroep erders hun rvoonplaats
tc zoekcn, met achterlating van dorp en bewoners vaaraan zij
zb gehecht waren, dat in hun hart een onmiskenbare aanhanke-
lijkheid bewaard bleef

Het blarl "Gemerts Heem" , rvaarin de periodieke artikelengrotendeels door oud:Gemertenaren verzorgd worden is hiervan
een duldeliJk berviJs.

Onze vereniglng heeft, zoals vele andere vercniging€D rhaar voor- en tegenspoed gekend. TtJdens de bezettingsjaren
werden, krachtens een verbodsbepaling, de activiteiten tiJde-
lijk stopgezet, om 6erst weer ln 19s6 uit deze "sluimerende"
periode te ontwaken. sindsdien is het ledenaantal vrij constant
gebleven, waaruit blijkt dat onder een bepaard deer van de Ge-
nertse bevolking een grote aanhankelijkheid leeft en dat een
behoefte aan eigen heembeleving in sterke mate aanwezig:is.

Deze belangstelling en sympathie rechtvaardtgt een feest-
avond op deze herdenkingsdagr van goed Gemerts kaliber; een
feestavond die sfeer en karakter van eigen streek zal moeten
uitdragen. Het huidig bestuur heeft de overtuiging hieraan te
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kunnen voldoen. ZiJ is dan ook verheugd op deze dag vele Ie-
den en genodlgden te kunnen begroetenropdat het aankweken van
heembesef en liefde voor eigen streek, de populariteit van on-
ze verenLging zal bevorderen, om des te meer "de Brabander"-
"de Gemertenaar", te kunnen hehoeden voor een ultstervendelief-
de voor zlJn familie, zijt'r parochle, ziJn gemeente met haar be-
woners,en diens gebruiken

L.Bekkers,
Voorzitter,

VAAN IS ONZE OIID}IEIDKAMEIi. ?

Na 25^Jaar werkiaamherd van de heenkundevereniging is deze
vraag gervettigd, Helaas, ik kan u de weg ntet rvijzen. Eris noggeen tehuLs voor de veLe gebruiks- en kunstvoonverpen en-a1l!
andere stllIe getuigen uit het verledenrwaaronder zeer waarde-vollerrvelke verspreld blJ de bewoners van ons heem kunn€il wof,-
den aangetroffen. De bereldheid om deze zaken voor langere t{Jdln brulkreen. of zeLfs ln eigendomraan de heenkundekrlng af tL
'staan is er zeker wer. Daarom was het voor het bestuur van de
FinS een zware ?Iag, dat door de brand i.n de boerderiJ .va!'porus de Kander", aan de Iodderdljk, d" ;;;"itzichten om te
kom-en tot een'geschlkte en stiJlvolle tentoonsterl{ngsruimte inrook opgingen.
Deze boerderij bood met zrJn vele Isarakterrsti-ekerruine hlJge-bourven vele gunstige mogeliJkheden. Dikke nuren denpten het ge-druis van het langs snelrend verkeer. rn de sfeer van een wel-
dadige beslotenheid zouden bezoekers de. tail van de stiIIe ge_tuigen van het Gemerts heem kunnen verstaan en biJ ons meaef,e-stuurslid, M.de ltrit, een gastvriJ onthaar en een tehuls gevon-
den hebben. :

Ilfiaar,-wij kunnen ons nlet veroorlovBn te bllJven stirstaan buwat'"bens io moot'had kunnen ziJii't. uet besiu* ,r, de krrng2let naarstig uit naar een nieuwe oplosslng, wer,ke in de naaste
toekomst gevonden ntoet worden, rvil Gemert tussen peerland en deMeiertJ de plaats ffihaven, die ohze gemeente in het verreden
steedg ingenomen en behouden heeft
Met urv aller nedewerkr.ng kunnen.en zurlen wiJ ,daarin sragen,
want:l'Ghemert versaget ni"" : .:

J.A.L.M.van' den Broek,
Conservator.
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