-20nogelijli ncá iets toe te 'roe5en aan deze overleverirg?
iiet betrelC;ing tot de zo"g vocr d.e r.;eesH-rderen in Cenert
vond i.k, al snuffelende in een Generts scjlepenrêa"ister (Al ZA a,
d. 16-8-1 709), d.êt er oir een huis aan len lleuvel een jaarlijlcse
last rustte van f ),-, af te dragen aan de pastoor ten behóeve
vên weeskinderen. llet is heel goed. nogelijk dat deze fi:aC.atie
het toponi-en "neeshuis'r verklaart.
De fl::rclatie r.rerd 3eraaakt d.oor "suster" Leent je Lenberts. Zou
deze suster ni ssclr-ien ook no6 aktief Eijn geueest in de zorg
voor Gerertse 'rrezen?iiie :reet ! Eet J-i jkt rd j in ieder geval d;
noeite rraa.rd olx uit te zien naar d.e aldivíieiten ve:] d.eze Aêes_

telijke dochter.

,.d otten.

SPP.OIXGLI.:G:.r1i.

In het jaar 1706 rr'as cren de oucle nate aolen vaD tj.edêïik va!r.
Genert l;ennelíjk no6 niet geheel en a1, vergeteti, Irarlt in de Ge_
nertse s clrepènregisiers is dan nog sprake van een teulJ-andt,
gemeendeh-jck geaaenpi irr de hoeff de l,'atel--olen aen den :rever_
dijck. (h1 26 fol. j )
Eoe oud hei St.?unmskapelleke in De Deel is ? . Achttiendê
eeuHs sclrÏeef cen tot nu toe. ;letlicht ligt de oorslrong van dj.t
lrapelletje tocii ';:ce5er, ":ant in 1?1 1 lras het er in iedèr geval
al. In dat jeax tra::sporieerde Laurens Corsten tot behoevá van
zijn zoon Jen Laureasse naselijk huys, l.of end.e aangelag in De
Deel aan het kapelleke. liogel-ijk stant ook iLit kap;Ueije net
I:9=!91se liapel uit de per.iod.e kort na het pestlaar i656.
?11-9"
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De voorne:.nste logementen in het Geraert va:r 17gjl
trlte Keulsci:e Karrert bij de ireáu,rre
Thoaas Snoech
rr
Den D"rits che Grootneester"bi j trbancis Snits
rrDe Ploeg" bij Thonas
Strijbos
rrDen Raaf" bij Joannes
van ltierlo
"len Pel-licaenrr bij .{rnoldus van Dupen
'rlen rid.der St.Joris" bi.j ilillen van d.en Eijnden
Uit; De Coraptoir- en S ehri j falmanah voo= de stad Grave en land e
van Cuik. De stad en lande van Ravenstei.n. De Vrij_Heerl-i jl.:heid
Bomeer en Gemert .
..nrbl. dê Íltreek.

