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O(),,: I-r .8,) lli-;J, ['r]: 'l('irr .D '' irfJS".
fi-tr;t-,R"Ai;#ffi l,r;moriai;n]ft dc helft van tle vorise eeuu

van ae par6chiekerk van Boekel staat omtrent de naan rrBoekelf'

het voltende opgetekend:'tBoekel vindt men in oude hand'schrif'
ten ttikierf aldis gesohreven Bdke1 en dit sprak men-uit- en

schreef }ater ook Eeukell en nen hgud het er voorr dat het

"""-i""t7riie"r;fafge1eid 
word,, te meer'omdat hier Seen tuin'

is zonder beuken'heg, did hier weelderlg tieren'
Daarna worden de namen rran de vergchillende buurten genoemd

met hier en daar een verklaring van de tlaam.rt vcrlolgens
schrijft pastoor W.Biil aLs volgt; trBoekel is een kwa-
draatsnijl groot, en ligt nagenoeg vierkant, grenzende ten
oosten aan Wanrooitr "r, 

iedeakierl ten noorden aan Udenr ten
uesten aan Erp e* i"r, zuiden aan de Kommanderie van Gemert.
Het dorp is tiSna nid.den met eenen bergketen doorsneden, 1o-
pend.e vin het zuidoosten naar het noordwestenl het is opnerk'
zaatr datvoordebergketenrland'ezuid"zljd.ebijnagee-.'
steentje in d.en grond. gevonden word.t, terwijl achterop van

de noord.zijtie de grond bijna een kfeselbank is en nog op-

merkzamer, dat bijna onnidd,elijk achter d.e berigk€ten vsrr

het zuidoostet ,r*", het noordwesten langs d'oor het clorp een

streek loopt die opwelt, en Ulaar het water tct boven in den

grond. zi t. Die stieek is de truchtbaarste van het dorp en

ierd.roogd nooit, en is op de meeste plaatsen minder of meer

net tjzererts bezwangera;de. landman noemt dezen-gloTd Wii'!!'
Kilianus noemt hem pratun fprairef of wie'en, dat is wi3de

iof wijstr" 
M.H.J.Pennings.

DE MOI,EN IN DE DEET.
ffiaen geacht, heeft onze Heenkundekring er

o, d" nolen rrDe Veenboerrf in De DeelaI jaren voor geijverd-
voor verder verval te behoeden. Oflze inspanning is niet zon-
der succes gebleven. In de raadsvergadering van 12 naart
I9?O is cte inolen op voorstel van 3.& W. door de geneente Ge

mert aangekocht. We hopen nu maa1rr d.at hlj spoedig kan nor-
den gerestaureerd.
Een woord van dank aan B.& W. en de gemeenteraad van Genert
is hier we1 op zijn Plaats.


