
van de S cherps chut t er sverenigilS
o p Koks , en iEe! na de ldi- s in de

-4'
rdorden, conftÊ.tar M.X.,Í.lenÍrÍngs, die in, "GeÉêrts gee&r' aLa
eerste hát Jeven en het verk Ya,n n'icolaaE líint-eboy uitvoerlg
heeft bê$ch,rdvênr kaB $eer eerl ltullt[êT I'an diens oêu'"orè toe-
voegeí. Een 25-tal etukkeL kunnen thans met zekerheiC *an
hgp w-orden toegeschreven.

Àb,1i j van Serner }le€s'wiik.
H"van Savel ,
Àr chiv&Ii s 

"

ii ed t er 6rê ven 5 i"nt liuhef tua .
jasr gêsongen op de teerd&g
I'Sint Hubertusir, gevestigd -

kerk.

Cnderstaêná Iíeó uoràt o. a. ieder

Sint Hnbevtus' ltc'og verheven
Nês eeltiids kapi tein,

Vers!Íae.Jde ziin hei.dens Ieven
0B JeauÊ vrrend. te ziin (bis).

i-l ín zijn jonge jaren
livan hij i-n líederlandn

0m 'a dochtertie te Paren
Ioor kloekheid en vêrstand (bi€).

EiJ íui{àe net Flondïj-nê'
De dochtelran een graaf ,

Hcs dr*aide zii hea" fortuna
ïoen híj .vÊrd Jezr6 slaaf (bis).

illant hoê kwatr God hen teken
. Toen tí) wae oP de iecht'

i{i j noest het iêgen stêken
En r+erd oP áen Heg gebracht (bis)'

Íen l:ert klrs.E hen tê vo"Ên,
K'íÉ.n voor Eubertug staan

Met een k"uis tussen bei ziin ogen'
iiii zag heer Jezus staa4 (lis).

ilie slrak: wil u bekeren,
Gaat naer de st&d Maaettichlr'
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Vi1 vaD Larobertus Leren

De weg naa! 't eeuuig licht (bie).

Dus jongens, voor de leste,
Doet afstand van rt kwaad'

Ih raad u voor rt beste
EeÍ dat het ig te laat (bis).

1,/i1t u dus tot Jezus keren'
En doet boetvaerdigheid,

lJi.lt,.door Hubertus leren
De weg naar cle eeuvigheid (6x).

Uit Statuten en Regle&ent zij nog vermeld, dat de verenlging
is opgericht te Oeroert op 17 iunl 1849' dat zíi niet kan
ontbónden word.en' zolang er nog dri-e leden over zijnr dat
het lidnaatschap verva]t voor hen die trs.cht de onderlinge
sanenwerking te negeren, te verijdelen of te belemneren en
ttat het balanteergeld voor nieuwe leden f 2rl0 bedraagt, dit
te voldoen bjrj het i-ngaan van het l-i dTne.atschap.

Med"edelingen.
ïi_ftÏonend; herfst wordt in hêt Noordbrabants Museun in
Dên Sosch een tentoonstelling georgani-seerd van Noordbrabant-
se beeldhouukunst tussen ]400 en 1!00. Door de heren organi'-
satoren is gevraagd. orn daarvoor ook het Mariabeeldje, dat in
Genert in het keske aan het Stereind staat, te mogen gebrui-
ken, ondat het beelclje bekendheid in ruinere kring verdi.ent.
lIe konen er nog we1 oP terug'

Het ziet e! naar uit, dat het boekje ttGenert in oude ansibh-
tentr binnenkort gaat verschljnen. Na een kleine wijzigÍng
hier en daar is het k18ar voor de drukker.

Ook het boekje van onze Redacteur M.A.van der Wijst ÍSeknop-
te Geschiedenis van Generttr is voor uitgave gereed. We wach-
ten nog op enkele illustraties.


