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0pzaterd.ag5meibrachtd.eHeemkr,rnd.ekringln
bezoel< aan leirr-"*. Na aankomst werd' al-lereerst
het stadhul" fuzichtigd ond'er leiding van rn zeer
deskuncllge ""o"r"fUke 

gids' Na een bezocl: aan de

Sili iiul"tskerk werden met sp-e9+ale tocstemming
d.e universit"it"gulouwen nezi-chtigd: 'd-e oude la-
;;"h;i, -tir""=-no[fagebouw van d,e,nlvcrs:-teit,
n"i pors Adrianus VI eollege, hgt Koningscollege
en hct H.S"esf--;ofl-"g" " Ze"ey interessant iras het
["ro"r. aan de enorme uni-versitei_tsbiblioti:eek"
in ltct stedelijk museum was -gelukkig,tocval-
J"i"t een klei-ne maar mooie tentoonstell-ing van
werj;cn van li-erick Bouts. ts Mlddags maallten de

deelncners t"nnis met 66n van de drle bcl:cnde
leuvcnse studentenrestaurants'

In cle namiddag bezichtigde *,"1..d9, oude abdli
park buiten leuvEn, Daar d6ze abdij in rl-e'acht
eeullen van haar bestaan nog nooit- van brand' of
;;;i;s te lii;;; heeft gehad ' was itlgT hecl vrat

te z.,er1: de ;;;.;- poo"Ien, de prachtige abdijkerk '
de zcer *rrra"ro[e bibliotheekr de zalcn met d'e

vele hunstschatten. De heren werd'en hicr rond'ge-
leid cloor een frater van de abdijr de darnes d'oor

de vrouvrelijke gids.
Tcnsl-otte bracht men nog een

aan hct kasteel van Arenberg 1n
verlec, een voorstad- van f'euven'
verder doorgebracht in T,euven'

bliksembc zoek
d.e gemeente He-
De avond werd

W.Yos, sekr.
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VOGEI-SINCK H0EVE. een vergeten naan

Als de vaste goederen van d'e Duitse Ord'e in d'e

iweeae hel-ft ian ae 18e eeuw worden opgcsomd''
worclt daarbij ook genoemd d'e Vogelsanck-Hoeve '
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gelegen aan de weg Gemert-Hbndel,llnkerzijde, julst
Sver-de Rips. Bij m:3n weten is deze ,1.aaxt geheel 1n
onbrulk geraaktc '

De andere bezittingen v'an de Duitse orde waren
circa 1785: het kasteel met landerijen; de voortse
Hoeve, links aan de weg Gmert-Hand'e1; d'e Hoeve op

Handeirlinksreven v66r-de kerk; cle hoeve op Mi1-

""r,.ot; 
de hoeve Nleuwehvtze bij Mii-s_chot; de Nleu-

,^," ttoeve op Milschoti de Hoofsche Hoeve onder Erp;
d.e Hoeve Eip onder Bakel; de beenden van d.e grde

'" +:: 'J"i[;e bezittingen ztin situaiiekaarten
uit oi" tijd bekend., iets wat beschourud kan worden
als een zeer verheugend feit,daal oYd." kaarten zo

zeld-zaam zi)n" Als u6n gelegenhei-d' zich-.voordoet'
wil ik graag een en a.nd'er publiceren' Het is ze-
ker de moeite waard. M.v.C,Wiist
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De aan de oostzijde van Gemcri gtenzend,e Peel-
horst was van oud een onbevolk'L en clrasslg heide-
u"-i""igebied.. De tegenwoordige vreg Genert- sint
AnthoniE bestond clrca 1900 maar \'/as toen een
smalle grindweg".----suroiderhed6n omtrent de Peel-ontginning ver-
,rr* it van W1lf em Smits (gub . 1BB3 ) , d'1e 50 jaren 
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o.rargetroken "r. 
ploegbals daaraan gewerkt heeft.

Cil;- lb+S werd hij we[ens trourre dlenst beloond
met een rrmedaille van de koningint' t11" hem door
Bursenieester en Wethouders van Gemert en de heer
il;;;;;;t"("u*u"s Helde Maatschapp\l) werd uitge-
reikt c

In 1895 begon Willem Smits(t2 i??" oud) met rt
poten uui- d.enilen; later heeft hij kiloroeters wa-

ierlossirrg"r, [o . t. de Peelse I,oop ) "' sloten ge-
praven vanaf iur""ir"t(bil l{erselo) en Stijtershut
ruij';; ffi[o"i"l. H:i ti"6rt onder verschillend'e
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