
En om hreur tcrug t k."r'en naar Geinertrde vfaEg
wie de allereerste fietser wasr ls nog niet opge-
lost. Bovengenoemde heer Ve was 56n van de eursten
maar anderen beweren dat de .racler van Karel de tr'ost,
Boekeind, reeds in de jaren 1890-1894 een fiets
gebrulkte.

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

++++ v.d .IlJ.
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Het is wellicht interessant voor Lnze lezers het
volgende te horen over ile Voortse H:eve 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 eigendom van de
kommanderije. De pachter was Dirk de 3oey.
Er werd een ondeyzook ingesteld naar de oorzaak,
maar men kwam alleen tot de conclusie clat er geen
tabak was gerookt.

+++++ M.A.v.d.tt'lijst.

}IEBBEN WE REXEN OM I'EEST TE VIEREN?
ZoaIF men;'a;fwo]ffimert het feit
herdacht,dat in L662,dus 100 jaar gelcden,de Duitse
Orde het bestuur ean Gemert en de scuvereinitelt
over dit gebied hreer onbetwist in handen kreegrnadat
1n de jareu 1648-1662 de Staten Generaal der Verenig-
de Nederlanden hierop aanspraak gemaakt hadden. Nu
plaatste kort geleden iemand de opmerking,da! dit
geen reden was om feest te vj-eren:de Duitse Ode tdas
Immers verdwenenl Hierbij noet men wel- bedenkent
dat het gebeurdeLn 1662 zo grote gevolgen had vQor
Gemert, dat men alle reden heeft voor een feest.
Denken we alleen maar aan de Latiirjnse School. Dit
Jaar viert deze beroemde instelling het ,75 jarig
bestaan. Maar ecn ondeugende vraagt Zou de Latijnse
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School- thans nog bcstain, a1s in 1.;i2 de ltuitse Or-
de niet h,as bevestigo in het bezit van Gemert?

Overigens maken hrij gaarne gebruik van deze ge-
legenheid ",,om a,B.o Rector, leraren en leerlinga van
de T,atijnse School reeds onze oprechte gelukwensen
aan te bieden. De Redaktie.

+++
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Spreker was cle weleerwaarde heer drs.W.Knippen-
berg uit St.Mlchielsgestel.Aan de hand van een in-
teressante en kleurrijke kollektie dia's gaf spre-
ker een uiteenzotting over de gesehiedenis van het
pre ntj e .

Itla een uite enzettin$ over de verschillende tech-
nieken gaf hij de indeling van de prentjes in ver-
schillend soorten naar het gebruik ervan:
9a,lqj.jeg zijn de prentjes met afbeeldingen van hei-

ligen. ' I

E[pfg_njjg.g z.1.]-B_-gie prentjes welke tot bidden aan-
sporenren meestal een afbeedling en een gebed be-
vatten.

Nieuwjaarsprentjes, kommunieprentje s,
vormselprentjes, prlesterwijdlngprentjeg en doods-
prentjes.

Menzlet hier dus dat we bij de C.go-qgprglties.slechts te doen hebben met een klelne -groep-[ft 
0e

bldprentjes. De naam bidprentje voor doodsprentje
kan dan ook verwarrend zijn.

Over doodspxentjes, h,aarover na de pauze werd
gesproken, zei spreker, dat het oudte dateert uit
1651 en j-n het Noorden des lands is gemaakt. Het
ouds! bekende Brabants6 1s van 1758.

Uit Oe verzameLing van d e zecreerw.heer deken
V.d.Heuvel was een kfeine tentoonstelling samen-
ge steld .

W.Vos.
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