
Na in de vorige nummers van dit blad ,ie Beerrf en
"De Volksvriendrr behandeld te hebben wi1 ik thans
de aandacht vragen voor de andere mii bekende wind-
molens die inGemert stonden.

1) llle_ljogtvgt"Dit lras een standaardmolen'
ht 'tWitte Huiskettstaat op ' eind
Afgebroeken in 19f7. Erans van de

2) "DeJgS-telqpg.t,".

op de plaats, waar nu
van de Virmundtstraat.
Boomen was de molenaar.

I

O. iemoleq die ertijds gesthan heeft in de tegen-
woordige lulolena[ckerstraat tegenover de fabriek van
de firma Verhagen. De moleuomp was extra wijd van-
wege de grote i'ko1dergang", waarop het raapzaad t
("sl-orzaad") geperst weld tot raapoloe. De naam van
de nabiieeleEen wiik tr0- iekelder" vindt hierin
waarschijnrijr z:-Th verklaring. In 19C0 was eige-
eigenaar moLenaar Kievits, in de wandeling bekend
al-s'fHein de Vetrt. De m.rl-en brandde af in 1902 en
werd herbouwd. 0p 11 maart 1954 brandde hfi voor
de tweede maal ^geheel- uit en werd toen gesloopt.

3) "!g Pe.re,rbgg"

Graanhen aan Molenstraatr vroger gelegen
ca . 100 me te r zu j-d e1i j k van ' woonhu j-s , thans
Sint Annastraat. De molen is gebouwd door W.Cl-aas-
sen in 1898. Latere eigenaar M.v,d.Velden. In au-
gustus L937 bra.rdde hij geheel uit. L]e toenmalige
eigenaar tr'.v.d.iie6weg herbouwde met gebruik van rt nog
bruikbare materiaal de moln te Elsendorp.

4) "!e_!.gglse Achtkanter"
i{e t gaand e ri j ._ Hi-l 

- 
we rd ge,bouwd in 190} . Hi j

is totl-960 in bedrijf gebleven maar is nu opgelegC.
Deze molen is in z:-in leheel afkomstig uit de
Zaanstre ek



Gebouwd met stenen van de in t9C5 afgebroken
oude IYlortelse kerk.. Helaas viel- de mo]-en in 1950
ten offer aa1 'n gemoderniseerde maafderij '
6) De Handel-se molen.j:-D

:Jigenlijk gelegen aan de Bo'telse grenF, ng juist
op Geilerts gronOgebied. Afgebroken in 1960

7) lp., .qpfr-- y3! Er--s'gs{sP
. ileze'mol n werd in de dertigtr iar:n gebouwd

maar sloeg tn 1945 bii hevige storm uop holrr en

ur""od" s;iLoer uii. Tfians een electrische maal-

5) rl.e.-m9.I9-q. ]n. )e ivlortel.

deri j.
+++

I]E EEASTE T,IETS IN G.EUERg

I,l.v.d.Velden.

van vefschillend e z:-iden krggen wij reakties op

on" ou,rock in het vorigr nummer van "Gemerts
He.m,f om iets meJ te'd*I*n over de eerste fiets(en)
dir: in Gem.ort werclen gezicl '

De he er J'.V;;; Krulseind, deelde- ons.mec ' dat
ni;"mecnO* Oan vin de e€rs!e fiets-bezitters te';i"i" 

geweest in'G"murt(eind .vorige egTr1) ' A1s ea'r'
dige bi jzonoerr,.ia veri.; ld; hij daarbii'9il lli-"infi;ts v6ot.plezier had en er nooit mee naar zLJo
werk ging. Op onze vraag: waarom niet?' antwoordde
rrii,OEt Zrin'toenmalj-gc-baas dan zeker zLJn loon
r,ou veimind"rd-rrefuenl want als men met de fiets
;;;*;';;;";;-;";; zessen-: die heeft onnodige din-
3cn, die verdi,nt te vccl!

De heer Cuypers ult Dc Mortcl verteldc mii' A'

in Bockel de lerste fiets omstreeks LS93 te z:-ea

was. De molcnaar H.Ccppens, beter bekend als Ber-
tje de Mulder v,las toen de berijder'

In JrrP was ooti'rp.Os in Ce vorige eeuw de ficts
gesigna,lo;rd . iii wero gebruikt door iemand die c1-
3;-A;, ttaar Liesfrout moSst om 'het kuipersvak te
1; r:u n.


