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jongere lezers de getekende taferêlenr zoafs van de slacht
en het dorsen, de interieurs en de oudeï'tetse kernis met
koekslaan een duideliike taal spreken'
Naast deze tekeningen konen nog èen t\íaalftaf foto's in het
noeboek voor. l,[en kan het gehee] echt riik-geillustreerd'
nen

.

IIet zal intussen wel duldalijk ziin' dat ik iedereen wi1
aanraden het boek te kopen. Het i-s geen boek on êennaaf tè
lezen, raaar ora het zelf te hebben er er telkens opnieuw naar
te gri j pen.
Van der wii st.
( Bericht aar pateï Lolfeld:)
tTweed-erde gedeelte van een akte van de schepenbank van Aarle-Rixtel betreffende een geschll tussen jonker Everaard van
Boshuijsen, heer van Croij' en Hendrik Jan Simons Coolen
betrefiende het gebruik van een weg aldaar. 16Jl augustus 11.

(Conf.min.schepeiprot, A.-R. inv.nr. R l2 fo)-.Q! vso.)

v.d.W.
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Tn 1\J) had er een erfscheiding plaats van de hoeve ten Kieboom tussen Villen en Jan varr Zeeland.
Willem kreeg: de akker aan de Vrceyen Dick en de schop van
d.e hoeveI de akker in de l.lolenstraat geheten de ï,eemscuylen
met de kooien daarop staande;een heiveld, geheten de Breemhorstq een eusel geheten de Spoerckt en het euseL achter de
hoeve.

Jan kreeg o.a. de hof en akker van de Kieboom tot de straatl
de
de hoge akker tussen de L'aterlaat en de Zandstràat )
kalveïeuhet
Berglaren, het 0sseneusel aan de Groescuilen;
sel bij de hof,
Dit is één van de talloze akten betreffende goederen in Ge-

mert. nr komen enorm veel gegevens ín voor. Zaak is echter uit te zoeken, waar de stukken land gelegen waren en
dat is nj-et zo eenvoudig. ' X{en kan de proef nemen.
Interessant is de naam rrVroeyen lick". le 'rr''r woïdt afgêwÍsseld door de 'r1''. In onze eeuw was d-e Vlooiendijk vergeten, naar de rrvf ooieneengd't was nog een bekend begr:i p v6ór
in de Virmundtstraat.
.. .,i ic+

