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VERS],AG VAN DE AIGE}.{ENE LEDEN- TEVENS JAARVERGADER]NG
HEEMKU}IIE]G,ING IIDE KOiIMÀNDERIJ GE]WRTI' D. ). 1 5-4-1 977.

VAN

DE

0p deze algenene lêdenvergadeïing stonden diverse zakên op de
agenda: jaarverslag van secretaris en van de penlinpeester,
bestuursveïkiezing, en toelichting op de pfannen van de werkgïoepen.
Na opening door de Voorzitter, de heea Chr.van Schijndel'
werden enkele nededel-ingen gedaan. Zo werd o.a. verteld dat het
beefd uit het keske aan de l,odderdijk was gestolen. Een schraen
fe troost was het feit dat het beeld niet zo uliek was,

weinig

waard

e

had..

secretaris, de heer A.Roodeïkerken las zijn jaarverslag
voor,dat dooï de vergadering aanvaaïd werd. (Het verslag treft
U elders in dit nulmer aan. )De Pelmingneestêï, de heer J. van
Rooij, presenteerde daarop zijn jaarverslag, waarop zo waar een
batig saldo prijkte. Dê \r-raag d.ie rees vas: "Hoe lang nog?",
gezien de verschillende zaken die nog geregeld noeten worden.
Ook het verslag van de penningmeester werd goedgekeurd(zie elders in dit mjÍner). De Kaskonnissie bevond de kas ln orde, en
De

toen kwan de hoofdschotel van de avond: de bestuursveïkiezing.
Ilet bestuur stelde vooï - zoals al in d.e uitnodíglng voor
deze avond- te lezen was - on in de diverse vakatures (van de
heren Van Schijndel, Van den Sroek en Van Houtert ) tê voorzien
door de heren A.van den E1sen, P.van den Elsen en Ï{.Giebel-s in
het bestuur op te nenen. Dit bestuursvoorstel viel bij d.e vergad.ering niet in goede aarde. Diverse leden rÍezen er oprdat er
nog vier andere bestuursleden afgetreden rÍaïeÍr, en we]lswaar
heïkiesbaar, naar dat zij dan ook gekozen noesten worden.Bovendien, zo werd opgemerkt, de leden wilden zelf beslissen rrj. e er
in het bestuur kwan.
De heer W.Vos sr.stel-dè vooï oro de vijf kandidaten die
zich
hadden geneld allen te kiezen, en daarmee het bestuur uit te
breiden tot negen personen.Dit idee vond geen bijval in de kring
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van het bestuur. Het bestuursvoorstel kl.'an in s ternuing en rÍerd
net een grote neerderheid verworpei. Einde eerste fase van de

bestuursverkiezing. De tweede fase:
Vervolgens werd voorgesteld om over de herkiesbare bestuu,rs1eden, èn alle aangèmelde kándidaten te stennen. De voorzitter
stel-d.e dat all-e kandidaten d.ie de hetft of neer van de stenmen
behaald.en ook in het bestuuï gekozen waren. Dit terwijl elk
1id 7 personen nocht aan-lcruisea. De uitslag hiervan was al-s
volgt :
P.v.d..Elsen
78 stennen

IÍ.Giebe1s
M.v.d.Boon
M. d.e Wit
J.van Rooij
A.Rooderkerken
A.van den Efsen
A.Otten
P.T,athouwers

l8 sternnen
J5 stennen
j4 sternnen
l2 stennen

M.de Wit
P.v.d.ELsen
M. v. d. Boom
H.Giebefs

41 stennen
J9 stermnen
JT stennen
27 stermen

27
27
26
25

steÍonen
steruoen

stennen
stenrnen

Totaal uitgebrachte stenmenz 281 . Door ieder uit te brengen! T.
Kiesdeler: tQAlzl)+l= 21. Àlle kandidaten waren hiexmee dus
gekozen. Lichte paniek aan de bestuuïstafel. Verwondering en
vrolijkheld alon. HOe noest het nu verder? Einde tweed.e fase:
De voorzitter laste een pauze in, nèt traktatle.
Na de koffie net koek brak de derdê fase aan van d"e bestuu:rsvexkiezlng. IIet bestuur stelde toen een nieuwe stennfling
voor: llen wilde vooralsnog vasthouden aan het aantal van 7 bestuursleden, en men wllde de eerste stenming beschouwen als
een stenming oïer de kand.idaten, die aldus allen akseptabel
bleken. Een nieuwe stemning. Wederorn mocht el-k 1id 7 personen
aankruisen, en de fed"en die de neeste stennen behaalden zoud.en
bestuursl-id. zijn: de laagst eindigenden zouden dus af vallen.
i\i eur,,re stenming, met als verrassend resul-taat:

J.van Rooij
A.Rooderkerken

A.0tten
À.

v. d. Elsen

JJ

steruoen

27 sternrnen
27 stennen
2J stennen

P. Í,athouwers

llet resultaat
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25 stemnen.

werd. door de

voorzitteï bekend genaakt: nieuwe

bestuursl"eden van de lleernkundekring zouden zijn: !1. d.e Wit,
P.v.d.Elsen, M.v.d.Boomr H.Giebels, J.van Rooiir A.Rood.erkerken, en A.Otten. Vj-er oude bestuu-Tsled.en (aIlen herkozen) en
drie nieuwelingen. 0p de rruaag of de nieuw-gekozenen hun verkiezing aanvaardden werd door de heer À.Rooderkerken "nêen"
geantwoord, evenals door d.e heer J.van Rooij, terwijl- de hêer
M.v.d.Boom het nog even "in beraadrr wilde houden. Het in het
bestuur gekozen worden van een bepaald bestuurslid was voor de
eerste twee een reden - zoals zij verklaard.en - van hul verkiezi.ng afstand te doen. De vergadering reageeïde hier ietr^rat
ontstend op. Einde derd.e fase.
Doordat twee gekozenen niêt in het bestul:r zitting wilden
nernen werd door de vergadering besloten dat d.e heren A.v"d.Elsen en P.Lathouwers het bestuur zouden kornpleteren.
Aan de heer lvï.v"d.3oorn werd gevraagd- door een nieun-gekozen

bestuurslid of hij zijn rrin beraad. houdenrr niet te lang wilde
houden. ( Inniddel-s heeft M.v.d.Boon zijn bestuurslidraatschap
aanvaard, waaroveï elders in dit nunner neer).
Na de bestuursve?kiezing zag het nieurÍe besturlr clus afs
M.de Wit
P.v. d.Elsen
H.GiebeIs.

A.Otten
A.v. d.E1sén
P.

Lathourrers

(tut.v.

a.loo*)

De rest van de avond werd gevuki roet een verslag en toêlichting op de plannen van de diverse werkgïoepen. De werkgroep Genealogie weïd door Peter van d.en Elsen in het licht gezet en
door hen werd een beroep gedaan op mensen die i-ets aen stanboomondeïzoek willen gaan d.oen, zich aan te sluiten bij de
werkgroep. De werkgroep Geschiedenis had in de persoon van Àd.
Otten eveneens een aandachtig gehoor. Ook hier werd ge!Íezen op
de nogel-ijkheid oro deel te nernen aên het lrerken aan Gemert's
geschied.enis. Tenslotte kwam Piet Vos nog wat vertellen over dê
aktiviteiten en pl-annen van de r,rerkgroep Di-alekt. Hler bleek
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ook nog veel- werk te l-iggenr waarvoox nensen ingeschakeld konden woiden. Uit de versLagen en toelichtingen vaÍI dê vêaschili"taá *"tts"oepen bleek enthousiasroe en zin voor al-Ies wat
heemkunde

is.

Het was lnniddels a1 erg laat ge'Íorden' en terwiil d'e laatbei"0"" zich huiswaarts spoedden kwanen d'e nieuw-gekozen
"t"
stuursleden nog bijeen om een vergad'ering voor te bereiden' À1
rnet a1 een aktief einde van een enerverend'e avoncl '
'Rest ons nog de vermelding dat het oude bestuur bij nonde
be.r.r, iát"t o"o á"o Elsen door het nieuwe bestuur van hartegaarnogmaals
zich
dezes
de
schrijver
aantt wereriets waarbij
ne aansl-uit'
Eenk Giebels' secr'

een tentoonIn het Noordbrabants Museum wordt tot 15 au€trstus
hen' die
voo!
is
belqBg
stefling gehouden die van buitengewoon van Brabert
in de geschiedenis
r.it i""Ë"Ë""td zi.jn
' va.r] vooxniddel
fi"i ona""*""p is iKLoosters in Brabant"; door
;;;p;;, foto;s, teksten en docr.menten za1 er een overzicht

tetekenis die d-e. oudste kloosters (bede stichtingen van vooï 'l8oo) gehad hebbea voor de

worden gegeven van de

áá"ro ,ili
ontwikheling van

d.eze

streek.

geweest' w&ar'tan
E;";;j; in i"altnt zo'n tachtj'g stichtingen
n}'de Nordaarvan'
zotn dertien over zi-in. Uit acht
d'e
Oosterhout'
"r"".g ui.t iteeswi;k,
"t
De Noriertinessen uit
t""iii""i
trYancisde
Deursen'
x-ái"í"""tt uit Uden, d.e Augustinessen uit Megen,
<Ie Capucijnen
uit
ólarissen
de
0irschàt,
uit
het
""n""""n
V"rp en Den Bosch en de Carnelieten uit Bomeer is
wat
op
is
"it
neest tlperende biieengêbracht' waarbi' i vooral gelet
zij nog van hurr oude geschied-enis bewaren'
4 in Den
tllï s"áhnt" Muser.:1, gelegen aan d'e Bethanieetras't
15Bosch is dagelijks geop"ttá van 1O-1 ? uur, zat' en zond'van
gratis!!
17 uur. De toegang is
zat een uitgebreitl en rijk geillusBii d.e tentoonÀ tel-Iing
',t"t""t-ijtt"n,
een beschrliri-ins van de geschie;;:";á á;rr*"tr
à;;i;-";; de acht dèefnánende kloosteïs en een chronologisch
.'.""i"r'tvana].lebrabantsestichtingen.Deinleidingisvan
dr.L.val de lvleerendonk.
M.E. J.pennings.

