HET KES]M YAN SINT }IÏCEIEíJ IN DE PANDEIAAR
In het artikel rrDen d.ubbele Lj-evenheerrr,

gepubliceercl in
het vorige nuÍrmer van Generts Eeeu, werden êen as,ntal- reIigÍeuze nonurentjês opgesond tlie ond.êr het paetoraat van
Lanbert PoelL (lgl>-lgll)
zouden ziJn opgerióht. Voor wat
betreft het nuurkeeke van St.lllichlel in de P.and.e1aar, moet

tlat clit nonr:ment ie in 1911 niet wertl opgericht, naar tlat tle rrplechtigheia t tlle toen pJ.aatevonrt <le
heroplichting van dit nonumentJe bettof.
Pater Gerlacu6 van den Elgen veroeldcle het heiligênhulske
vanrrst.Michiel in d.e Pantlelaartr re€als in 1885 in Íet Jaarworclen opgenerkt

boekje van de

E.

i.aroiliê.

MarinuÉ fle l,Íit
EET 33'IÏÏS, VAN IINEN TTIBSEIJDEN VEG''

2{ juni 1!!0. 0p tie algeuene letienvergaitering van buurtechap rrl)en Dubbeltlen Wegrt, oncler voorzittersohap van neester v.al.Kan, gehouden in Café Jan Yerhappan, werrl net a1getrenê etennen beeloten tot heroprichtlng van het kruis,
rlat tloor de Duitsere in 1940, ofnel tloor vernieling of on-

voldoend.e onderhouil, wie zal het zeggen, kapot geraakte en
veïdween.
'!{aar eerst een dubbele rrkruis-lieven-heerÍ stond, zou Du
een. enkele geplaatst word.en. Met algeoene steEroen werd dit
plaà goeilgekeurd. Jan van Gemert en lÍin van ExteL (laatotgenoemd.e voondê toen langÊ rtDen Dubbeld.enweg" ) hadtten zich

bereid verklaard. de rrkruie-1ievên-heelr' te restaureren.
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fn de s chuur vant3oer van EoutÍ werd alles klaar
gênaakt en hêt t erd een geweldig nooi
kruis. fn
het na jaar van 1950 lirerd het cloor pastoor
Kuyte,
pJ.echtig ingezegencl.
De hele buurt met hun kinderschaar Lras d.aaxbii
aanwezig. Namens i.edereen sprak dê voorzitter
een woord.je waarnee hjj uiting gaf aan het feit
d.at ied.ereen b1{i en vó1d.aan *wà" rr"i-t""i"
*.."
terug tê hebben in de buurt.
M. v. d. Kan- fven

Blijkens een tentoonstê11-ing van Brabantse geneentewapens,
onlangs gehouden in Eilvarènbeek, zou tet CEotertse geneen_
tewapen - rrhersteld.' en- gebaseerá op ,iáá"iJuo"se gêgêvens
- eruit moeten zien zoal-s- afgebeeld op de ánslag van dit
nunmer van Gernertg Eeenl kleuren u*""i ,.t

"il.-(""áll--"
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