
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 populartteit varr oil-
ze verealging za\ bevorderen, om des te meer "de Brabandertt-
"de Gemertenaerr", te kunnen hehoedera voor een uitstervendelief-
de voor ziJn famllie, zijn parochie, zijn gemeente met haar be-
vroners en dlens gebruiken

t, L.Bekkers,.
Voorzitter.

IYAAtr IS ONZE OUDTIEIDKAUEN.?

Na 25^Jaar werkiaamheld van de heemkundevereniging.i$ deze
vraag gervettigd. Helaas, ik kan u de weg niet rvljzen. Eris nog
geen tehuis voor de vele gebruiks- en kunstvoonverpen en-arle
andere stllIe getuigen uit het verledenrvraaronder zeer waarde-
vollerwelke verspreld blJ de bewoners van ons heen kunnen wor-
den aangetroffen, De bereldheid om deze zaken voor langere tiJd
ln bruikleen, of zelfs in eigendomraan de heenkundekrlng af te
.staan is er zeker wer. Daarom lvas het voor het bestuur van de
Fi"g een zlvare slagr dat door de brand Ln rde boerderiJ .van
'lorus de Kander", aan de Lodderdljk, de vooruitziehten om te
komen tot een'geschlkte en stijlvolle tentoonsteLr{ngsrutmte in
rook opgingen,
Deze boerderij bood met zlJn vele liarakteristiekerruine bljge-
bourven vele gunstige mogeliJkheden. Dlkke mur.en denpten het ge-
druts van het Langs snellend verkeer. rn de sfeer van een wel-
dadige besrotenheid zouden bezoekers de. tairr van de stille ge-
tuigen van het Gemerts heen kunnen verstaan en blj ons medebe-
stuurslid, }{,de lYit, een gastvriJ onthaal en een tehuis gevon-
den hebben.
$taar--wij kunnen ons niet veroorloven te bliJven stirstaan bLJ
wat'"eens io nooi had kunrten ziJir". Het bestuur van de krlng
ziet naarstig uit naar een nleurve oplossing, welke in de naaste
toekoust gevonden mgejl vorden, rvil Gemert tussen peerrand en de
MelerlJ de plaats handhaven, dl.e onze geneente in het verleden
steeds Lngenoaen en behouden heeft
Met urv aller mederryerking kunhen.en zu11en wiJ'daarin slagen,
want: t'Ghemert versaget niett ! :

I I ':i .r.a.r,-u.o"rr' den Broek,
Conservator-
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