
oeDlaagd, bind't aan eqn I'l d" takken':-"' reepje

Et-or vrn ,ii,' l'aEie"9d ""-nij*i'! 1"":Io:*q??"i7n'
Het is zetr"-;;i;;E"u: :1: men het een

tl"*t -eq 
n11 Tfi5titl:*3:ilil'*i" 
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#i:11ot::
steeds drux g

brengende oooil' #;"8;ir"n"ru'iJes vrapperen in de

tal:lren c

Er bestaat een oud verhaa] over.d'e bekering

door sint lvriii[".rdus."dil io"nt"'-]'* een in-

woner ,,u* ii"'i;;;;'ai; l::{ ;;";;;" aoo' de seroors-

,, ",i. 
o*o' q 

-:-r ":ilt 
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1" ;lh* i 
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3;;;ru ii, :?: "i? i: 

:fr 
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lnaat haarvre'
stond een o"['"""ipr*'t='ino'*nE" ol" aan d"e

troorts ]eden ^ --^-+ar t van de gene zatLg -va}

:::tFi;k:i.=3?l r:?:-;l:"I3i ftir ?:t" fi ="0"'x eerl

i;ili:"h;:t"t"fl";Xi"!i! 
?t de dae val.vandaag komen

uit al-l-e oeren ili' n"= 1-?";"*""E"* 
hi3r hun lapies

oohangen' t*-n"i-uegi-1 ""*0"'" 
eeuw"vrerden er

n-og bed"'*tJt'"i"glh'o"0"""t"i"- 
a2u"' qLuk' De ver-

halen ."" *"''''i""-oi" "u"t"I1en 
oat Zil rU d'eze boom

baat hadcl-en gevond-en' g"tlEi-I"0"""" *""r-moed en

Lo-tfiift men komen' - e staat in
In de t'o't-"an ae boom en de ruan

de Z-n^"t een iisgo'"$?l: ^ EaarL bezoeken met een an-

;"*;t"t::rtffi t3*'lii:i'Eiff'"ei""ie]'"io' tenslotte

nos een so"i;"'iid' zorg-f,ii-ili"*""a z...et dat er

een lapi" *liot*iJ""e"r'*"u3;'"i'""i'0" 
overlevering

schriirt '";;;*d'{ 
aeZe iilifil;itng 

-niet door vreemde

ii"""*"g gezterl' worden '
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'*-,ffi; ?lo' ?,liii:iliiS i ry,ft : I?::{' ?t** i'"'
Antoniuqx'p"ii";;;- i" oE"iI"i-1". Gemert' Yolgens

d.eze liist 'a't"u"i irel-gEt"oiri*uit-4" 1Be eeuw en

i[; ?i[t.H";il":t*tii:; til "i;il;*" 
ze sset. r:l-

ben: rryleet il;"-Gp"r ""=i"iit 
-zo 

verwaarloosd wor-

dert?o n o o 
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geplaagd., blndt aan een van d'e takken een reepJe
;i;i vdr-'zt1n ondergoed en hii za! terstond'-gene%e+'
H;i is zelfs ,ofaoE:rO" als men het een ander laat
Ao"r,.. En nu komt het ongeloofl{kg: er word't nog
si""d" druk gebruik gemaakt van deze genezlr's-
[""ngu"a" bo5m, tienlallen lapies v/apperen in d,e

ta]:lren.
Erbestaateenoudverhaaloverd.ebekerlng

door sint vlillibrordus van de dochter van een 1n-
*.,rru" van Heu;;;; a:-" kort tevoren door de geloofs-
verkoncliger van de koorts gonezerL was- en daarom
Ltaar haaivlechten in de boom hing en.hleruit ont-

=t""a-"." r"devaartplaats Yoor hen d.le aan de

koorts leden.
Xen ande::e sage vertelt van de genezi-ng-val

faref d.e Grote oi d'eze plaats. Hri zou a1s dank een
kapel hebben gestlcht.

Hoe het oof, zit tot op de d'ag van vandaag komen

uital].edetenvanonslandmensenhlerhunlapjes
opnrrtg"rt.fnhetbeginvand'ezeeeuwirrerdener
"'"S 

b6aevaarten gehoud-en .naaT d'eze pleJ<o De ver-
halen van mensen die vertellen dat zil bU d'eze boom

baat hadc']-en gevond,en, geven anderen weer moed en
zo blijft men komen.

lndebuurtvand.eboomend.erulnestaatln
d.e zoTner een ijscowagen.

Aanhendied.eplaatsgaanbezoekenmeteenan-
dere bed oeling dan* ult nieuwsgj-erigheid, tensl-otte
,rog een goede"raad; Zotg dat niemand' ztet q*t er
;;; faliE, ruord.t neergehinggn, .want'de overleverlng

""-n"Uii"rroo", 
d.at d.ede franaeiing nlet door vreemde

ogen mag gez:.e:n worden.
++++

EEI{ iI/r?El. op de voc'rlopige lijst van Ned'erland'se
ffin ,r"r, Geschied6nis en Kunst staat ook het
Antonir.rqkapelletje in de.Dee] te Gemert, Volgens
d..ru liist ttateeri het gebouw ult de 1Be eeuw en
in 1841 werd. een en ander hersteld..
Een vraag aan hen, die er wat over te zeggen heb-
ben:"MoeI d"eze kapel nu echt zo verwaarloosd wor-
den?. o . o
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