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dan mag nen wel denken aan het oud,e bosbed.rijf , waarbij
men de jonge loten der loofbonen voor allerLei vlecht
werk gSbruikte. fn zulke bossen waren echter ook stuk-
ken weiland, waarin vee kon grazon.
,inders kan werqq ook verkl-aard word.en a1s grasland met
een gevloctrtefrn@ voor het vee.
U heeft . uit de ultgebreidbeid van de behandeling we1 ge
nerkt dat de d.erde mogeli-jkheid. nijn voorkeur heeft
al- b1ijft het natuurlijk rraar een voorond.erstelling die
i-k graag voor een betere verklaring prijsgeef.
r'ian de historici onder ons verder d.e taak om te zien of
deze verklaring historisch mogelijk is.

P. H.Vo s. Pand.elaar 94. Gemert ,

Een GIl,{ltERTS ltLFriBET van bi 3na 100 Genertse woorden
rnrerC gepubliceerd in "Den Drurnknaauwer r, d"e Genertse
Carnavalskrant van 1)5). Itraar nijn rnening staan er en-
kele fouten in, mo6;e1ijk ook een paar d.rukfouten. Zo
moet: affenseeren voor vlug d"oen zijnz affese'eren; con -pl1sie, v6rgadering = cor.rprisie i clbngat, veld. of weid.e
inrit = aongat; protten, 1elijk kijken, bv. van een kind.
dat ztn ztn niet krijgt = pratten; clit- wordt ook gezegd.
van bv. planten d-ie niet will-en doorgro'eirenl pinteneuker
gierige kerel t ik neen dat het meer gezegd word.t van bv
een kind. dat van ztn eten dit niet lust en d.at
lust. Cverigens veel lof voor'rDen Drurnknaauwer'r.

]1. H. J . Pennings .
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VERSL,IG Vriitr DE LEZING Vrri PATER LOIiFEL GEIIOUDEN IN DE

Op d.insde-g '10 december '1! werd in Hotel de Kroon een
vergad.ering gehouden voor de leden van onze kring. .l\l-s
spreker voor deze vergadering had het Bestuur . pater
T,offeld uitgenod.igd. Deze zou aanvankelijk een lezing
houden over 'de lrBaleye Aldenbi-ezen nu't, zoals ook op de
convocatie, aerr de leden toegezond.en verrneld. stond.
,ichteraf vond. Pater Loffeld het beter hiero,rer later te
spreken, wanneer een aanta] diaIs over rildenbiezen en
ond"erhorige connanderijen gereed. zoud.en zijn. Zod.oend.e
sprak hij nu over cletrBalye-.,i,ldenbiezen vroegerr.
Onze Voorzitter, de hr. L, Bekl<ers, sprak een hartelijk


