
Gebouwd met stenen van de in 19C5 afgebroken
oude ir{ortelse kerk.. Helaas viel- de moLen in 1950
ten offer aan 'n gemoderniseerde maalderij
6 ) !g Ean0p.ISg-ltt9,1-e n.

lJigen1i jk gelegen aan de Bo%else Srg l!: ng juist
op Geilerts-grondgebied. Afgobroken in 19-60'

7) !-"- qgfF.- y3! Elssp.QgjqP
..Dezemo]nwerdindedertigerjarengebouwd

**"r-"foug in 1945 bii hevige storm ilop hol'r en

n""rOd" g[h*ef uit. Tfians een e]ectrische maal-

5) rl.e_ -.melg.q }n. )e ivlortel.

derij.
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.DE EERSTE T.IETS IN G.purRg

M.v.d.Vef.den.

Van vefschillende z:-iden krggeo wii reakties op

on= u""rootn in het vorigr nummer van "Gemerts
He.;m,rom iet,s mee te d*I.n over de eerste fiets(en)
d ie in Gem,c rt we rd e n ge z:-e\-D; -he er J..v;;; Krulseind, {9elde- ons.mee ' dat
tri;-mecnOnUenvanOe'B€rs!efiets-bezitterste
,i;n-s"weest in'c"*uit(eino vorige egTY)' A1s aar-
dige bijzonOerh.ia u*rielde hij daarbij,dat hij zijn
ii!t. u5or.plezier had en er nooit mei: naar zijn_
,.rf.-sinS. bp onze vraaS: waarom niet? ' antwoordde
rrii,oit Zrin- toe'nmaligu-baas 9un zeke\,z:-in loon
,oir,'uuimiqd.rd rtuUuenl want als men met de fie ts
;;;*;";;;''du-r"". zeggen-: die heeft onnodige din-
gen, die verdi.,nt tc vecl-l

De heer Cuypers uit De Mortol verteldc mij ' d'
in Bockel de LLrste fiets omstreeks LS91 te %Len

v,,as. De molcnaar H.Ccppens, be ter bekend als Ber-
tje de Mulder was toen de berijder'

In Er.P was ook rpcds in Ce vorige eeuw de ficts
gesigna.lo;rd . iii werO gebruikt door iemand die cl-
[.-o;g uaar Liesfiout moest om'het kuipersvak te
l-furt.



En om trletsr tcrug t. k.urt:n naaT Gemertrde vrA.gfl
wie de allereerste fietser wasr lQ nog niet opge-
lost. Bovengenoemde heer Vs was 56n van de eursten
maar anderen beweren dat de .rader van Karel de tr'ost,
Boekeind, reeds in de jaren 1890-1894 een fiets
gebruikte.

Waarschijnlijk .zijn or nog meer aspiranten voor
de titel: Eerste Gemertse Fietser. Mocht u er meer
van woten, doe dan'mee aan deze ronde van Gemert.

++++ v.d.vI.

nE vg.0RrsE Eg_Eyg

Het is wellicht interessant voor Lw,e lezers het
volgende te horen over de Voortse Heeve aan de Lod-
derdijk, die momenteel in de belangstelling staat.
In het jaar 1719 op de 22ste juni brandde de Voortse
Hoeve geheeiL af . De hoeve wastoen elgendom van de
kommanderije. De pachter was Dirk de Goey.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak,
$aar men kwam alleen tot de conclusie dat er geen
tabak was gerookt.

+++++ M.A.v.d.i,lijst.

EEEEEI{ lfE -EEpEI_OJ_ rEEg!_rE vIERE.rt?-
Zoals men weet wordt dit jaar in Genert het feit
herdacht,dat in L662,dus 500 jaar gelcden,de Duitse
Orde het bestuur ean Gemert en de scuvereiniteit
over dit gebled hreer onbetwist in handen kreegrnadat
in de jaren 1648-1662 de Staten Generaal der Verenig-
de Nederlanden hierop aanspraak gemaakt hadden. Nu
plaatste kort geleden iemand de oprnerkinS,da[ dit
geen reden was om feest te vieren:de Duitse Ode tras
Immers verdwenen! Hierbij moet men wel bedenken,
dat het gebeurdein 1662 zo grote gevolgen had vQor
Genert, dat nen alle reden hoeft voor een fecst.
Denken we alleen maar aan de Latirjnse School. Dit
jaar vicrt deze beroemde instel-ling het 175 jarig
bestaan. Maar ecn ondeugende vraagz Zou de Latijnse
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