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il-T;t-rRe'iJiiu; l,temoriale;-;I't de helft van tle vorige eeuw

van de parochiekerk van Boekel staat ontrent de naan 'rBoekelr!
het volgenele opgetekend:rrBoekel vind.t men in oude handschrif'
ten dikierf aldis gesohleven 3dke1 en tlit sprak men-uit- en

schreef later ook Beukel I en toen hgud het er voorr dat het

"""-i""t7;i4"";f 
afgeteid word, te meer'omd'at hier geen tuin'

is zonder beuken hegr d'id hier weelderlg tieren'
Daarna worden d.e namen Van de verschlllende buurten genoemd

met hier en daar een verklaring van de nasm.tr vcllolgens
schrijft pastoor W.Bii1 als volgt: xBoekel is een kva-
draatsnijl groot, en ligt nagenoeg vierkantt grenzende ten
oosten aan WanrooiJ en iedeakler, ten noorden aan Uden, ten
*resten aan Erp er, ier, zuiden aan de Kommanderie van Gcmert.

Het dorp is ti;na midden met eenen bergketen doorsneden, 1o-
pend.e vin het iuid.oosten naar het noordwesten; het is opmerk'

zaamdatvoortlebergketenrJand.ezuidzijdebijnagee].:.'
steentje in d.en grond. gevonden wordt, terwijl achterop van

de noordzijd.e d.; grond bijna een kfeselbank is en nog op'

merkzamer, dat bijia onmiddeliik achter de bergkdten val'
het zuidooster, ,rr", het noordwesten langs door het tlorp een

streek loopt die opwelt, en uaar het water tct boven in den

gron6 zit. Die stieek is de truchtbaarste van het dorp en

ierd.roog6 nooit, en is op de meeste plaatsen rniader of meer

net tjzererts bezwangeraiae. Iandman noelDt dezen grond. hrilr€It
Kilianus noemt hem piatum fprairef of wiesen, dat is wiide

iof wijst*' 
M.H.J.Pennings'

DE MOLEN IN DE DEEL.
ZoaLs bekend maffiTaen geacht, heeft onze Heenkundekring er
aI jaren voor g6:-;verA o* d" molen trDe Veenboertr in De Deel
.,roor verder v"rr"l te behoeden. 0nze inspanning is niet zon-
der sucees gebleven. In de raadsvergad.ering van 12 maart
1970 is de r-nolen op voorstel van B.& 1|/. door de gemeente Ge

mlrt aangekocht. llle hopen nu maar, d.at hlj spoed.ig kan vor-
den gerestaureerd.
Een woord van d.ank aan B.& W. en de gemeenteraad van Genert
is hier r*el op zijn Plaats.


