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stond. op het programna een bezoek &a,n d.e plaats, waar tot
1944 de Koeveringe nolen heeft gestaan. Hij stond. op een
punt, waar de gemeenten Sint Oed.enrod.e, Schijnd.el en Veghel
bijeenkomen, zodat d.e molenaar van deze d.rie gemeenten zijn
klanten rnocht hebben. Het stichtingsjaar is L299. Deze stan-
d.aardmolen is in october I!{{ door oorlogshand,elingen ver-
woest en niet meer herbour,rd..
foen nen zijn d-orst gelest had. in bovengenoend. cef6, zijn we
via uitbreid.ingsplan Eerschot na een bezoek aan de ni.eune
kerk van de Goetle Ilerder met de'amphitheater-gewijs geplaat-
ste kerkbanken rond. het altaar en via tle uitbreid.ingsplannen....
Armenhoef en Heverland. naar het Marktplein teruggekeerd. In
Hotel frDe Beursrr was d.e afscheid"s-koffietafel, aangebod.en
d.oor het geneentebestuur. Hierbij werden hartelijke woorden
van d.ank gesproken d.oor het hoofd.bestuur van Brabants Heem.
Pastoor Binck was ook.nog overgekomen. De organisatoren had-
den eer van hun werk; zij bed.ahkten op.hun beurt d.e deelne-
mers. Dezen keerden voldaan huiswaarts na elkander d.e hand.
te hebben gegeven met. een rrtot weerziensrr'.

EEtr i YERZOEX VAN BET BESTUUF- VAN DE SINT JEURIS.SCHUT OM

VRIJSTEILING YAN BOEIE.
0p 26 aprit- 116r, een teerdag van d.e Rooi Schut, hadden d.e

Schutsbroeders op het sluitingsuur het caf6, w&ar ze teerd.en
nog niet verlaten. Daarom werd d.e hospes beboet. Omdat d.e

Schutsbroeders krachtens een prlvilegie op de teerd.ag niet
gebond.en weren aan een sluitingsuur, vragen ' ze p.e Landcom-
mand.eur on de boete kwljt te scheld.en.
Aen Syne Hooghwaerdigste Excellentie llooghwaerdigen, Iloogh-
gebooren Heere Landtcommandeur d.er Balije Aldenbiesen, sou-
veri jne en gront Eeer d.er vri je Ri jx neutrale Grond.t Heer-,
Ii jckhei jd"t Gemert etc. etc. i

Also voorleden r,,Ioensdag den 21ste deeser maend Maij. door den
Captijn end,e Luytenant van S.Joris Schutterij d.eeser vrije
Rijx neutrale grondt heerlijckheijt Gemert bij mondelinge
aenspraeck aen Sijne Hooghwaerd.igste Excellentie. is bekent
geworden, d.at Peeter Adraens d.e la Court, Drossard en
Scholtus deeser Yrije Rijx neutrale grontltHeerlijckheijd.t
Genert den hospes of herbergier Senedictus van, den 3ergh, aI
)) jaeren hospes der voors.schutterij geweest sijnde, op den
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25sten April L764 heeft -dcen 
calangeeren en in d"e boeten

slaen op eene poene van 25 g'fa"'" "tt sulx om reedenen d'en

voorschr"'rr", n["p"* o"" otficieren en verdere schudtbrg"l:t"
der voors. Schutterije van S'Joris op den 25sten April L76'

weesende a"" ""ii"" [""'aagh volgens pre]ilegie van onse

carten articulo B savons voor 10 ueren niet en heeft gede-

mitteert en uijt d'en huijse heeft doen vertrecken aen het-
welckwijofficierenvermeenaennietverbondentesijnvol-
gens onse cart;; en previr"siE" door sijn l{ooghwaerdigste

Exsellentie op d.en ]de Septe'te" ft+O bii Hooghwaerd'igste

Excellentie sijne roembaere inhurd.iginge genaed'elijck aen tl'e

voors,schutteri;-";;-s. joti"-g"t""oi""'t' geapprobeert en de

novo verleent 1s worden ende ieaccord'??'t'.wilIende end-e be-

geerende a" ""it" 
alsoo sonttei oppositi" -!" 

su11en werden

onclerhouden en ter eeren van den-voors' Ridder-S-t'Joris en

door siJne riooeh*;.""ais"t"-Excellentie aen de officieren van

voors. Schuttliii'r""gEns dese carten. en previlegien nooyt

geen interd"ict-sl""hiEt "1.is 
en op het request van den Heer

DrossaerdsijnellooghwaeraisgteEx.cellentienietenheeft
geappointeertofaendevoors.Schutterijgeordoneertclanaen
d.e Heer Orossaerd visie en inspectie -onser carten hetgeene

*ii-""tg"n"-o"Ao"natie seer geerne gedaen "heb'ben''
soo vlhden wij gelycke onderieteekende officiereR van s.Joris
ons verpLigrrt"tit !.i5ne Hoogiaertligste Excellentie onderdae-

nigh te keererr'"fr"t6otnoeaigrrste iersoeck"ld"' :i-1i:^1::*h-
waerdigste Ercellentie soo g6ed.e te weesen de boovengenoemd'e

boeten van 25 garla"rr" door ien Heer Drossaerd deeser lleer-

lyckheijdt cemEri 1,." den hospes gn?er- Schutterije Senedic-

tus van aen ner8U g"tt"""ght genaedlglyck af . t"' yi-i-::l, en

niir';; ;;i;"id;;; f,etwercu d.6encre in verwagtins van voordee-

ire" "ppointenent.-ii.eli' -Handrick 
Janssen van rleursen' Keyser'

Jan Wilms Yan den Broeck' Koninck'
Jan Ad.ammes Strybost Koninck'
Servaes Peregrinus Verhdfstad't' tuitenent'
Johannes van Zeelant, Cornet'
Albertus Verhofstatlt, Vaendrick'
Jacobus van der Willigen' Deecken'
Johannes Me1is, Deecken'

Dit + ,"""I-"i"it .1"r, ieeters van 3eeck, out-Deekenrbeken-
nende niet anders te konne schrijven' M.E.J.Pennings'


