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Cppet uurstc i1.:z o]nt zadd.e za zegge dew\íe dan ó6vver hebbe

f 696,25,
rnar dor moette algelek de gift vannêt Landjuweel aftrekke
en dan bti-etter óówer ----- -----------f 196.25,
Dan rnoetter ok nog af het tekort vannet Kamp, wêêtte
wel- en dè vaor-*--- .. 453.96
En zo blietter ó6vver un tekort van-------- - ------ f 257.71
Zoas ge het kanne hoiiere, weetteker alteíjt ojjt te komme. Ge
hoeft evèl gêênne skrik te hebbe, delckew bedrê6gge hebrwant
twea gel"earde heerre oíjt Êêênmert hebbe alles goeuwt naoge-
keeke, worvan den eenne aigelek oljt llellenent keunt en a1-
les aongevangen hêê un mai er tange te hebbe.

lin as allie dè nog nte zat j-s, dan kaande aalt ncg hen-
deg hiejr mun spulle kornme kiejke. Dè waort d.an.

Ik hooprdegge me aIl-ernaol zowa het kanne verstaon,Hawdew
wonne. M.H.J.Pennings en Jan van Rcoij.

I4IJà_!9!]!EN!1,ÀI{:
De redactle ontving van de Heemkundekring uit Heeze-Leen-

de het verzoek om het verschijnen \an een boek over Leende
aan te kondigen. 'Ze gaven de volgend.e tcelichting:

In 1)fQ vieren de l,eendenaren feest rcndcrn het rninstens
foo-jarig bestaan van hun dorpstoren, de Lind.se 3laos. Op
midzomerdag (21 juni) van dat jaar verschijnt een boekwerk
ovêa de rÍjke inhoud van de gevarieerde Leendse Landschappen
onder de titel: 'rI,ind. lè j.s de sgonste platsrtl iïatuur eïl
landschap van Leende, een Oost-Brabants Dorp. Het wordt een
kloek boek van fl-Ínk foxmaat (ZO x Z6 cm), 160 fijne paginars
groot, verlucht en verduidelijkt met veel teken ingenrfoto's
en kaartjes, verzoïgd door Teo van Gerwen en l,/illern lven.
Beid.en zijn l,eendênalen. nnige titels van de 22 hoofdstukken
zijn: Lind dè is de sgonste plats(inleiding). trIanneer is Lind
't sgènst? Hoe hèjte zert hier en daoï? De leste stukskes
hej. 1nièje, vèjkes en biiskes. De natste llekskes zinrt al -
dersgonst, De veugelkes van ï,inè enz.

Ilet boek kost f 27.50 franco thuis. U kunt het bedrag
stotrten op 

"ek.nr.12.74.A5.AO1 van de Rabobank te Leende..Het gironurnner van de bank is 10945e8,,


