
-2-
Ie! -de_ IQoIaIryS .

IIeb ik bj- j hêt verschijnen van het vorige nummer van Ge-
me"ts Heêm d.e actie van het Sestuur aangekondigd het leden-
tal te verdubbelen, nu reeds kan gezegd word.en, dat we al,
aardi.g op treg zijn. Ieder lid wint er óén bij, was de steL-
ling van het Bestuur,

Ide weter echter zeer goed, dat niet iedereen in de gele-
g,enheid is dit te verriezenlliken. },/iaar voor verschi"llenden
bleek het een peul-eschilletje te zljn. Noteerden wij bij het
begin van het jaar ongeveer 80 leden, nu z:-jn het er ver
o*er de honderd. Nog een vloek en een zucht en het doel van
het Sestuur is bereikt, hetgeen echtor niet nil zeggeh, dat
we d.an geen nieurn'e leden neer willen hebben, A11en hartelijk
welkorn.

Allerwege schijnt er meer belangsteLling voor het heem-
kunde werk te konen en word.en activitoiten uitgebreld. Hoe
neer 1cden, hoe meer er kan gebeuren. Laat ons dus deze zo-
merse rustperlode gebrui-ken , on het ledental op te voeren,
opdat straks de opendng van het winterseizoen ond.er grote

Het Bestuuï Ís reeds doend.e voor het komende seizoen zeer
interessante progranmar s te organiseren en te real-iseren.

Z}iGT HET V O ORT.
Chr.van Schijndel.

TOPONO]T4IE
betekent de kennj-s van de nànen van velden, straten,

wegen, buurten, sloten, goeóeren en huizen, l<orton van alle
namen, uitgesloten van personen, di,e in een bepaalde plaats
voorkomen,
Iódereen zal begrijpen, hoe belangrijk deze namen zijn. Een
naarn word.t namelijk niet itzo naàr'r gegeven, naar achter zorn
naam zit vaak een hele geschiedenls. Uit de naam kon voak
rroïden opgemaakt, waarvoor de grond gebruÍkt werd, wat de
aa"rd van de grond was, Írie d.e ej-genaar van de grond, was rhoe-lang de grond al gebruikt wordt voor een bêpáald doel etc.
Wanneer wij in dit blad een ti-jst van toponiemen opnemen, j-s
dat niet de publicatie van een resul-toat, maar van gegevens,
die gebruikt kunnen wordên voor de etud.ie.


