0p cie onslag van dit Gêmerts Eeem vindt
nen d.e banier van
d.e comnandeur van dê cornrnand.erij
Generi'uoàï"
aie staat af_
gebeelt in nidd êlêeuwse. handschiif;;de
gids uitse_
4";;;;
geven bij d.e tentoonsteLflng van l""tà"tJJ"e"neentewalens
,
d.it voorjaar gehouden te EiÍvarenb;;;i. - ""'

ne vorm vair de banier i.s vierkant. l"'oo",
van de Brabantse.
"rËft"
bani.eren was trouwens steed.s
voxo tot de
i"s bewaarrr in "i""t""t,
cre b";;;";-;;"
cre

silden, de
h'aren onzoond. net goud_gêle franje en
verder
volgde tte banier nauwkeurig rr"t
,áp""1ï"rà"i,
kunnen. deze gegevens dienên als bron
I:l_lt:hi
van
_- inspja.tiê
voor eên gemeentevlag van Gemert.
---Ë;:i

*líu;ïï.*"uaag
De rlrie zijden

ZOEAÏEN

In- d.e Geroertse Courant
2 nei í9j1 werrl
in de
lr€kêlijks terugkerentie van
,,r,riÉf " iiisRurN
rubriek
WEET....n d.e ned.edeling opgenonen DAT
de nog
in leven.zijnde ongeveer i5o rq"a""i"rra"van
J-"
Jà"rr"r,
er twee in Genert woncn. Uit die *"á"à"fi"*
a1 op kunnen naken dat b"id"
Ten
;;;;;;;;" "oo
in
Genert niet zo bekenrl waren. ne
bej-de
genoênd.e
-f."r""
zoeaven net name E.Eêlfings
tU. Spe etË
ietler gevaf niet voor op áe en
,,lijsi ;;;-ó";;;"" i."
zoê-aven,,. Eet ond.erschrirt til i.t.
àà*-i" rr"t
boekje ',Genert in oudê ansichtenÍ sont
"". achtereen

volgens op:
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Sert Gijsbers, Jac Kok, Cornelis v.d..Acker, MartÍnus v.Duinhoven, Jan Haest, Jan v.d..Kerkhof, Martinus v.Lijssel en Jan
(Frans?) I"Ieyer.

Na inforroatie te hebben ingewonnen bij het Nederlands Zoeavenmuseum in Oud.enbosch weten we over de beide oud-zoeavên
nu het volgend e:
M.Sreeks wérd geboren in Schijnd.el op 11-10-1844. Hij nan

diênst in het pauselijk leger op 1-12-1e67 onder legernunmer

5788 en kwan met groot verlof oft 2-6-1870.
[.IS-}[ggÊ. werd geboren in Den Dungên op 8-2-1844. Eij nan
.iienÁt op 2-r-1e67 onder legermmner l/86 en kwan net groot
verlof op 19-J-1869. Hij nan deel- aa,n de beroerode slag bij
ylentana in 1867, waarbij het pauselijk leger het leger van
Garibaltli versloeg. Oud.-zoeaaf HeJ-lings ontving de Mentana-

rnedaille.
Wie van onze lezers kan over deze oud-Gemertenaren nog meer
( red. )
gegevens verschaffen ?
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