tr

er drie verschillende soorten bossen. Eerst had je het
eiken-berkenbos, dAn het elsenbroekbos en lrervoigens het essenLos- Het t;.pische hiervan is, clat d.e groud steeds bete::
worct en de beste grold hier is die van het essenbos. In d-esaloze bossen groeien vele en veelsoorti6;e planten o.a.
monszegel , kamperfoelie, de hond"sroos; oit is d-e p1ant, waar
a}le rozen uit gekweekt 27 J11-, Verder de meidoorn met een of
twee stampers , vogelkers , zo genoemd-, omd-at Ce vogel d'ie
op de
verspreidt, kleefkrtrid., bereklauw van'rre'ge de haren
tn
specije,
een
storingsplant,
ook
\.reer
wilgenroos
stengel,
ale soort muur met drie nert'en, drre d-uid.el:- jke Ii jnen onder
iret b1a.d-, moerass'oi-rea, nagelkruid, keverorchidee, jammer
dat ceze laatste hier nooi'c tot bloei. komt, daar er te weinig l-icht bij kan. De wilgenamandel komt altijd in struikvorm vcor, deze had dr:-e barsten in de schors, daar kun je
aan zien,d-at krij uit drie generaties bestaat. Rod-e en zwart,e
aalbeS, honclsdraf, varens, de witte en blauwe smeerwortel,
riet, zvaluwtong, knoop- of luaml.,uiskrurd
Qngeveer aan tiet eind"e van de wapdeling krvamen L'e voortrij
gagetstruiken. ne gid,s pIukte r.rat af en liet hgt ruiken vanrnege ae sterke geu-1. 1^Ior,:-t het ook ttel brabantse myrrhe genoemd. I{ij verteld.e, d-at zijrr vader het in de oorlog p}ukte
en hei op de bed-d,eplair.k legr1e orn de vlooien te verdri-jtren.
Iiet is vooral r,;at d"e mid-clag betreft, maar een greep van wat
we gezien irebbeng het r,,'as zoveel, tlat ik het niet al1emaal
kon bijhourlen en

oPnemen.

AIIes bij elkaar een prettige, Ieerzaine en gezonde excursie.
Dank aan de organj-satoren

Zr. hloni ca.

L E I'1 5_B-T S
-!-I-A-ilAf.J-.
over d.1t ond-erwerp hebt u kunnen lezett
Mijn l";Gte ariit-ef
herf st L969. In hetzelfde nummer rertr.)5
Heern,
Gemerts
in
in een in het Gemerts p;e.H.J.Perini-rrgs
c.e
Heer.,i
ageerde
ik niet wist uat het
a.rtikel op mijn mededcling datrruin
rt mar en YlglggT
""hr"r"r,
uitd-rukking
d-e
geo-eelte
van
tweed"e
en
twae !rr betekend.e. Van kaarten ve et ii< zo goed- al-s rliets
rrkroismet
iets
het
d-at
lezeir,
te
ver'naas.izeer
was dan ook
jassen had te rnaken. Ik ben de Heer Perrnings dan ook erkenielijk voor zijn snelle reactic,.

6ik verschuld igd. zan d.e Heer J. J. v. d". Broek, Ber5digd.
Taxateur vocr d.c Boomkwekerij te Boekel. 0p 2 febrpari L97O
reageerde hij op hetzelfd.e artikel- in Nr.]5 en wel n.a.v. d.e
uitd"rukking: rr rt Js zea wrang ezt n kruaipaertr.
lk haal hier nog even aan wat ik toen schreef over deze uitd.rukking, zod.at U d,e brief van d.e i{eer v.d.Broek beter kunt
begri j pen:
DaIer s.v. Kwee(peer) s een hier gekr,ieekte, appel'tVan
I'achtige boom en zijn ge1e, wefriekende schijnvruchtrd.ie
'
rrappel- of peervormig is (Cydonia vulgarls)
alleen
"r,
rrgeconfi jt gegeten wordt
"Volgens mijn zegsman is tt rn wilde pereboomr waarop
tt"goedert
peren gednt word.en. 0f dit waar is, weet ik
Dank ben

'rniet. Gaarne inlichtirrgen'r.
mijn vader gehoord" en ik ben blij,
la,ten
d-at ik nu ook nog de mening van een d-eskundlge kan
horen, Dit schreef de Heer v.d.B::oekc
Ik

had, een en anoer van

.In Gemerts Heem No.
'rNaar aanleid.ing van hetgeen U schrijft
d-e
het
volgende. Uw oprnerKwee(peer)
"16, blad2.4 en 5 over
gef;nt
goede
peren
hierop
zoud-en lrcrden is juist.Er
"king,dat
ttzi.jn echter twee nadelen aari. verbonden, nI . d-e kweepeer is
het kan gebeuren,
tegen zeer zware vorst bestand
"niet
!'dat U een boom hebt, d,ie 5 tot 5rzod"at
;aren goed" groeit, gaat
rld.ragen en dan d-ood. vriest.
ItHet tueede nadeel is, d-at hij niet geschikt is voor lichte
rrzand.grond.. Hij maakt nI. zwakke wortels, waardoor hij
niet

in d.e grond d.oord-ringt. Bij grote droogte wreekt zich
rrd.it; Voordeel is d.at d.e geEnte boom reeds het d-erd-e jaar
'rvruchten geef t. V/ord-t nog weI gebruikt a1s onderstam oin pe'!ren op te enten, maar voor bepaald.e soorten on bepaald.e
trd.i-ep

rrgrondsoortenrr.

Ik hoop, dat d.eze reacti.es voor and.eren een aansporing
om ook eens iets te laten horen. Ook als 1I het helemaal
met me eens bent !

zijn
niet

Hlerond,er weer wat ui-td.rukkingen, gehoord. en genoteerd. in
Gemert. De d.atum van d-e notitie staat er achter.

r

^7
1

-

iemand. Cie met zichzeLf geen raad weet van verveling:
). Van
r'IIe.i lupt m66 ztn z:.e ji onder zrne bbrm. (Zl-l-1956),

( ?7 -1-1965) .
'r I t is hie jr rr' g:cto ravr,rezie't ,
1). Als een jongell een' streek heeft uitgehaald., karr hii ' te
horen I.;rijgens
l'Gai-, 161eke-n aopendalder'r.
(Zl-l-tg65).

-\

Q)

iernand. die zeer mager is;
" Yan
Itllai-s se0. maoger, I t is vef over

d-ezelfd.e figuur kan
5). \ran
trHai-s

s.kanke ( of

r

knoke ) r' ,

(zt-l-t955).

men opmerken:

sefi naoger d-et-ie m66 ztrt kaoke ttiefv-ure kan

(zl-5-t966).

kleppe".

6). Als ienand. het druk heeft en naal' blijft rond- rennens
rtHai bleef mar an- tt roond teurzert.
(zl-l-1966).
is

7).

Va:n icnand, d-ie failliet
lIai-s f eliet r' .
'f

B).

IemanC d.ie wat veel kritiek
'fOch nen!;, ge het g66n vel

gcgaan:
(27

-1-1965)

.

leve::t, kan te .horen krljgen:
veur oew gat!'r (te-t -1969).

g)..n*en kino. d.at zit te knoeien met voed,sel of water, krijgt

.

tc horen:

rrHau op n66 d.b geknel !r'
f0). Toen het harcl sneeuwd-e, vi-ng ik op:..
'?Godorj-e, rt mang-ttrr. (:Het is menens).
Veel-vuldig hoort loen3
,r r t_is nbres,r.
( 9-2-1959) .
11), De Gemcrtse rtDrumknaeul,relis't schi jnen van ouds een hekel
gehaci te hebben aan cle ilel-nonclse 'rkatted.ondersrr:

I'Helmuntse katte

springe op d-e lo.tte
en as d.e latte braeke
beglnne de katte te kwaeke'r.

(g-Z-1969).

o

Ll),IemanC. wi1 weter: waar Piet erger.rs is.iiet antwoord
brengt hem niet'veel verder
A: 'r\door iz-onze Piet?'r
( 9-2-1969)
B: rtln z-n vel ers-ie nie gestreupt is't.

14). Een spottende vermaning:
rr}{ense vs.rr Gemertr Boekel en EBrep , wa moet-er van
'raIlie toch worre? "
1 5) . Spottend, a1s iemand. erg verlegen is:
tt spek oit d-e.p9tl'(el:.i"
'rVerlaege poeskes haole-nr'd.e kans triggen ,z:.in ze ,o ,ror1-ngen niet). (zi-t -1969)
.
Tot de volgende keer.
Heht U op- of aanmerkingen? G:larne aan
\^l.J.Vos.
Nieuw adres n.i.v.10 sePt '1970'
Korhoenhof

9

Nuenen.
EEN BEZOEK AAli HET KTISTEEL VliN HEESWI-J{,-U!-!E ABDIJ

vTffiiE*E:'-::--:-*l'["t T9 I"Aen van onze Heenkundekring Singen we op woensdag
de
2 september I97O naer Heeswijk, on aldaar het kasteel en
waar
kasteel,
het
we
bezochten
Eerst
Abdij te bezichtigen.
de bewoner van het poortgebouw, de hr. de visser ous rondleidd.e door de grote za|en en kamers. Het ouc.ste gec.eolte,
de fnnd.amenten en keldcrs rnet muren van J meter dik, d'ateren
van de 12e eeuw; v56r die tljd- heeft er waarschijnlijk een
houten kasteel gestaan. De lcasteeJirerell war€n heren v&n
Heeswijk en Dintherl trr.&&itv&h in een van de zalen c1e waperrs
zijn opge-hangen van circa '110C er: 1200. De buitenkant van
het kasteel is voor enige jaren door llonumente:nzorg keurig

gcrestaurecrd.
Binnen vinclt mell over de vel'schillende vertrekken verdeeld,
o.m.een groot aantal schilderi jen, vraarbij portretten van rie
hele familie van d-en Bogaercle van Terbrugg:c, waaraan sedert
1B7.Z het kasteel in eigendom toebehoort; de leclen hicrvan
hebben in d.e loop van de jaren een grote en kostbare coI-

