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dool Ae ?eelse Loop en de beide Ripsen naar

de

Aa;

verd.er

door de Snelle L,oopr de l^Ialgraaf en de Í,androqerse Loop.
Deze Laatste vorot een groot stuk van de nooflrens van Gesert; de richting is van oost naar west- le SnelLe Loop en
èe Walgraaf vornen de westgrens van Genert tot aan de Aa bii
(oks, de richting is van zuid naar noord. le Peelse l,oop
gtroont op een afstand van ongeveer 1$ kn parallel net de
I,androeerse l,oop, dus eveneens van west naar oost; het lrater
ian d.e Rips neent oEgeveer een zui d -noórdeli jke richting. Ze
konen allenaal in de buurt van ltoks Ín de Aa terecht.
Over "De Wijst'r het volgende. Door deskund.igen 1s uitgemaakt
tlat het ondergrondse water van boven uit de Peel ook in de
Aa terecht komt. Over de ganse breedte van Genert wordt dit
duidelijk door twee ondergrondse wat err.reg'en ' die bij d.e boerqn worden genoernd t'De Wi jstrf of I'De Sprlngvloedrr. Het is
goeê mogelijk, dat deze Sprinvloed op de plaats'waar hii de
Aa bereikt, aldaar de kolk of torenr,rief heeft doen ontstaan.
Opmerkelijk ls, d.at bet bebouvde Genert bened.ên deze waterva1 ligti het Esdonks kapelleke staat er boven op. le Mortel
en Bakel, de kleine waterval van de Wolfsboschr de Rooije
Asch over Hand,el en Boekel leveren hetzelfde beeld.
le Wijst trekt van zuid naar noord. Beginnend ergens in 3akel nemen ve hen waar ten oosten van de Mortelse kerki hij
trekt dan door de Mortelse Velden noord.waarts achter de
Serglaren on langs de Rooie Hoef naar de l,oddêrdijk in de
luurt van .da wasserij Aurora en buigt d.en richting Eaageijk;
ïerder weer noordwaarts naar het Slotje, de boerderij van d.e
kinderen lvlelis in De Deel (nr.eO), de vloegele brouwêrij i
verder noordtaarts naar d.e boerderij van W.van den Acker in
de Deelse Kampeni ondex de Peelse loop door korat hij langs
het Esdonks kapelleke en de forenwiel bLj de Seris in de Aa.
Fen zijtak trekt vanaf de Wolfsbosch over àe Rooije Asch aehter de Hanrlelse kapel richtÍn€' Pad.ua en Soekef. (lit kont
precies overeen net r,rat pastoor 3ij1 uit 3oeke1 1n het midden van de vorj-ge eeuhr over 'rDe lJijstrr in Boekel schreef.
Zie Gemerts Heem, nr.JB, I,entenurnner 1970, blz.20).
3ij de boerderij in le Deel van de kinderen Mells lag tot
voor enige jaren nog een put, die altijd volop water had, a1
was het nog zorn dro6e zoner. Zou de veronders t e ll ing te gewaegd zijn, d.at rnen in de tj"jd, dat daar een broulrerij werd

-17geboiivd-, aI g6ïBtèn h€eft. dat nen d.asr altijd kon rekenên
op góed en volop water,. was.ra&!} eeÉ. bro'JrreríJ zotn behoeíte
haa

f* ?

0p de plaatÉ, rlaa! d.e Wijsi. onder de Peeise I.oap doortrekt
i-n de buurl vaE ale boerderij vs,n W.vell den Acker in de leelÊe Kats?en ie altljd ss,te" te vinden, ock $a,nlleer de leelse
Ï,oop in eeB droge zoseT geen trater neer heÊft. Sên ken het
reter da.á? in óe to1p ziên sijpelen en de Loopk&nten verzêkken er regêlsa,tig"
Ats dÍt onderg"ondÉe lrêter kon verza$eló voréen zonder dat
het net vu11 beE!€ t zoà zlJn, leverde dit een nasse, die rlog'elijÈ nog wa,B,rdê aou hebbèa voo! de toekonst.
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lort haar lezing.

Van de g:elegenheid tot vragen vrerd geen gebruik gemaakt. Na
de lezing bracht de Voorzitter hartelljk dank aan lievr- van
Dort voor al wat zij had laten zien en voor de uitgebreide
toelichting van de Brabantsche schoonheid, d1e zij zo prachti.g in haar fraaie diars had vastgelegd. IIij sprak daarbij
de hoop uit haar t.z.t. nog eens met een lezing over OostSrs.bant te mogen begroet en.
le Voorzitter deeld.e nog med.e, dat er bij het Bestuur
een bri-ef was binnerLgekonen van 3 en 1n/ van Genert rnet het be-

richt, dat er vernoïelijk dit jaal nog met

van de nolen in le Dee] zal worden begonnen.
Hierna s lui t ing.
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M.H. J. Pennings.
WAAR I'TREKT'' DE

\II;IST IN GE}IENT.
hr.l,i.A.van der Wijst, schreef in Gemerts
Heen, nr.l0, Lentenunner 1!68, een artikel ove" de ondergrondse waterloop, die in Genert trekt en die wij rrDe tr^/ijst'l
noemen. 0m hierover meer te weten te komen, speciaal over d.e
weg, die de Wijst neemt, hebben we Cornelis van den Acker,
die in d.e leelse Kanpen r,/oont, gevraagd hj-erover zijn nening
op_pppier te zetten. Hij schrljft:
De tekening, die bij d.it artikel hoort, is een stuk$ecoggerepte natuur bij de Aa op Koks, ongevee? 1000 nêter van het
Esdonks kapelleke, een eindje over d.e T.,andmeerse Loop voorbij de To"enwiel achter de boerderi.j rrDe Beendrr , links van
de weg. Voord.at de Land.neerse l,oop, vermoedelijk d.oor de geEeenten Soeke] en Gemert, gegraven of althans gekanali-seerd
werd. vanuit de Peel , ongeving Vanroij, stroomde het overtollige water van Boekel langs de uj-thoeken rrDe l{utshoekrr en
rfEet Leu?kerr door d.e beemden (d.e veld"en daar worden ggg zo
genoemd) achter d.at plekje naar de Aa. De tnee gehuch-èn, de
Veerse Hei en Esdonk leverden hun water voor d.ie tijd door
de Se"is aan d.e voorkant van die heuvel aan d.e Aa. Dus vó6r
het graven van de l,andmeerse Loop zou dit een grensaandui d"ing
geweest zi jn.
Als nen vanaf Koks langs de Àa loopt tot bij de h/algraaf en
de Snelloop, kan nen zíen, dat Genert in Lret Stroongebied
van de Aa llgt,
Het overtollige water stroornt bovengronds
Onze Redacteur, de

