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In 1941 v rdween ons plaatselijk weekblad 
.,De Boxtelsche Courant". Teg n de beper
kende bepalin�en van den laaghartigen Duit
schen overweldiger was haar zwakheid niet 
bestand. 

Na ongeveer 3 jaren in den schoot der 
vergetelheid te hebben gerust. herrijst, een 
maand na Boxtel's bevrijding, het streekblad 

.. BRABA T'S CE TR M" 

als voortzetting van "De Boxtelsche Courant.·· 
Wij dienen ons weekblad uitdrukkelijk 

aan als een katholiek blad, on herinnerend 
aan de woorden die Z.H. de Paus Pius XI 
eens sprak tot katholieke journalisten, die 
Hij volgens zijn eigen woorden beschouw
de als Zijn persoonlijke medewerkers: .. Gij 
katholi ke journalisten zijt onze stem. niet 
slechts de dragers van onze stem, maar 
onze srem "Zelf, want hoe weinigen zouden 
onze stem vernemen, indien het niet ging 
door middel van 

Dezelfde Paus vroeg in 1935 vurig te 
bidden voor h t behoud van de katholieke 
pers. Dat achter die woorden grootc be
zorgdh id tak, voelde iedereen. 

De heilige ader, die de geh ele wereld 
overzi t, kende haar toestand beter dan wie 
ook. De Katholieke K rk had het op tal 
van plaatsen zeer hard te verantwoorden en 
de katholieke dagblad-pers ondervond er den 
verschrikkelijken terugslag van. 

Denken wc maar eens terug aan de ys
tematische tegenkantingen in het vijandige 
Duitsch(and: de strijd tegen het katholicisme 
was juist in alle felheid ontbrand, getuige 
het feit dat de eene na de andere katho
lieke krant het be taan onmogelijk werd 
gemaakt. Dit laatste is oolc in ltali- gebeurd 
onder het fascistische regiem, maar dit zijn 
we bijna al we r vergeten. 

aar strijd is tegen de katholieke Kerk, 
is tevens strijd tegen de katholieke Pers. 
Wat dit te betekenen heeft? 

el. dat aan het katholieke volk grooten
deels de principieele voorlichting onthouden 
wordt in de vraagstukken van den dag: dat 
het gedwongen wordt kranten in de hand 
te nemen, die min of meer vijandig staan 
tegenover zijn .levensbeschouwing. Feit is, 
dat d moderne mens zijn blad nodig heeft, 
want daaruit haalt hij meerendeels zijn geeste
lijk voedsel. Worden de katholieke kranten 
opgedoekt, dan moeten de katholieken ook 
dezen steun derven. Wij kunnen dat uit er
varing van vier jaren verdrukking bevestigen! 

Daarom is het van zoo groot belang, dat 
er voor het katholieke volk overal een katho
lieke krant aanwezig is en dat het parool 
hoog gehouden wordt: In ieder katholiek 
gezin een katholieke krant. 

Onze katholieke levensbeschouwing moet 
uitstralen in heel de katholieke pers, niet 
alleen in de hoofdartikelen over internationale 
verhoudingen, over politiek, over economie, 
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over belastingen, takingen, werkloosheid 
enz., maar ook in de berichtgeving, in hte 
meedeelen van nieuwtjes en van sensationele 

chandalen, ja, op de fotopagina en in de 
advertentie-rubrieken. Dit eischen onze 
prmClepen. 

Achter al die schijnbaar ongewichtige 
dingen staan toch Gods eeuwige wetten. 

Om geen tijdelijk voordeel. noch om winst 
van lezers, mag de katholieke pers haar 
plicht verzaken, en de lagere neigingen van 
het grootc publiek in het gevlei komen . 

Misschien klinkt dit alles erg gewichtig 
in een streek-weekblad. Maar deze groote 
princiepen behouden haar waarden ook voor 
het kleine. Wij mcenen dat onze krant in 
Brabant's Centrum een eigen taak te ver
vullen heeft, als onderdeel van de taak die 
de groote katholieke dagbladpers heeft: te 
zijn de "ARMA VERITATIS", d.i. HET 
W APE DER WAARHEID. 

Zo r,.](lcf!r, we dan te vrldc- 1 
De leuze op ons blazoen laat zich aldus 

formuleeren: de katholieke waarheid te ver 
spreiden, te verdedigen en dieper in te prenten 
m Brabant's edele volk. 

WELKOM. 

D
e niet genoeg te waardeeren vrijheid. welke de geallieerden legers ons 
brachten, stelt ons telkens weer opnieuw in het bezit van dierbare 
dingen, die we moesten vaarwel zeggen in den harden bezettingstijd, 

welke nu, God zij dank, verleden is. 
En zoo zullen we deze week ook ons Boxtelsch Weekblad terugzien. 
Geen wereld-gebeurtenis I Maar in het Boxtelsch geme nschapsleven 

toch wel de terugkeer van een goede bekende, van een vriend, die we 
met blijdschap verwelkomen. 

Hij treedt in onze gemeenschap binnen met anderen naam en ander 
gewaad. 

Ook onder ons, in de inrichting en sfeer van ons samenleven, zal hij 
een en ander veranderd vinden. 

En wellicht zal het zijn indruk wezen, dat er een betere stemming 
heerscht en nieuwe mogelijkheden aanwezig zijn, om meer dan voorheen 
zich in onderlinge samenwerking te richten op Boxtel's verheffing en voor
uitgang. Inderdaad in herrijzend Nederland zou geen Boxtel"s herrijzenis 
kunnen verwacht worden, als zou blijken, dat alles bij het oude was ge
bleven en althans onder het overgroote deel onzer gemeenschap niet een 
nieuwe, f rissche geest bezig was te groeien. 

Er liggen voor ons niet enkel leasen te grijpen uit den oorlog, maar ook 
overvloedige leering uit het daarvóór liggend verleden moet verwerkt worden 

Ons opgedoken w1rekblad moge daarbij helpen en er in slagen, alle 
bruikbare krachten samen te binden tot opbouw. 

Het moge bovenal helpen levendig te houden het aloude geloof. In
dien dit naar de kern beleefd wordt, zal het de onderling liefde verste
vigen. welke de onmisbare voorwaarde is voor de vervulling van al onze 
verwachtingen en wenschen. 

Wenschen, die wij met een vurig gebed Code ter vervulling aanbevelen. 

1. BROEKMAN. Oeken-Pastoor. 
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BOXTEL HERLEEFT. 

Precies vier weken geleden rukten de eerste 
Engelsche troepen Boxtel binnen. De vrijheid 
waar wij zoo lang naar uitgezien hadden 
werd ons hiermede opnieuw geschonken. 
lntusschen hebben wij geleerd dat met de 
bevrijding niet alle problemen werden op
gelost. Integendeel vele van onze oude moei
lijkheden bleven en meer dan dat, vele 
nieuwe problemen doemden op. Ons land 
koml voor een ontzaglijke taak te staan. De 
gemeente Boxtel zal haar aandeel hierin 
moeten dragen. Slechts de samenwerking van 
alle goedgezinde Nederlanders kan ons, alle 
moeilijkheden ten spijt, de plaats terug geven, 
in de volkeren gemeenschap, waar wij van 
oudsher aanspraak op mogen maken. Brabant 
zal "als een van de eerste provincies van ons 
Vaderland gaan bouwen aan de nieuwe 
toekomst. Het diep geworteld geloof, en de 
zin voor traditie, het Brabantscbe volk eigen, 
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behooren mede tot de voornaamste peilers, 
waarop een nieuw sociaal en cultureel leven 
gaat worden opgebouwd. 

Langzaam aan en steeds meer begint het 
oude, 2-ij het ook in nieuwe vorm, te her
leven. Thans ligt hier voor U het eerste 
nieuwe nummer van de Boxtelsche Courant. 
Een teken te meer, dat Boxtel leeft en deel 
neemt aan de groote taak van algeheel 
herstel en wederopbouw. 

Moge deze nieuwe stap er een blijken 
te zijn, welke ten volle de verwachtingen, 
waarmede dit eerste nummer in zee gaat 
verwezenlijkt. 

Van alle zijden hoort men de vraag naar 
leiding en samenwerking. Moge onze Box
telsche pers haar taak ten volle begrijpen 
en haar aandeel er toe bijdragen, onze ge
meente veilig te voeren door deze moeilijke 
tijd van overgang. 

Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 
wnd. Burgemeester. 

PLECTIGE HERDENKING VAN o·E 

BEVRIJDING ,, AN .BOXTEL 

Onder auspiciën van het Gemeentebestuur 
werd op 17, 18 en 19 October j.l. op plech
tige wijze de bevrijding van Boxtel herdacht. 

De bevolking van Boxtel greep met vreugde 
de geboden gelegenheid aan om op waar
dige wijze uiting te geven aan haar gevoelens 
van trouw en aanhankelijkheid aan H. M. 
de Koningin en het Vaderland, aan haar 
gevoelens ook van dankbaarheid jegens de 
bevrijders en van blijdschap en opluchting 
over de herkregen vrijheid. 

Deze avonden konden een opmerkelijk 
succes boeken, en eenieder, die ze kon bij
wonen, zal er een aangename herinnering 
aan bewaren. 

Elf honderd twee en twintig Boxtelaren 
konden een plaats in de schouwburg "De 
Ark" vinden; honderden moesten jammer 
genoeg worden afgewezen. 

De opbrengst, meer dan f. 1 500.- is be
schikbaar gesteld voor bijzondere liefdadige 
doeleinden. 

Het programma opende met een welkomst
woord van den waarnemende Burgemeester 
van Boxtel Mr. W. C.A. Francissen, die daar
na een toespraak hield, die bij het publiek 
gretig ingang vond. 

Verleden Zondag zijn we onthaald op een 
viool• en piano-recital. dat ons door Sgt. 
Roy Gubby en den organist van de H. Hart
kerk, Frans Moonen werd aangeboden, in 
een der zalen van de St. Theresia • school 
bij Kasteel "Stapelen". 

Tijdens de oorlog hebben we o.a. geleerd 
meer belangstelling te toonen voor de cul
tuur (overigens niet vanwege de kultuur
kamer) en zoo was er voor dit concert een 
groote belangstelling van Boxtelaren, die met 
veel aandacht en waardeering van de ge

leverde muzikale prestatie's hebben genoten. 
Wat een prestatie was het wat de violist 

ten gehore bracht: zijn spel was voor een 
amateur ongehoord goed. De samenstelling 
van zijn programma was gehandicapt door 
dat hij het moest samenstellen uit muziek 
die hier ter plaatse aanwezig wa.s. Zoo is 
het hem niet kwalijk te nemen dat het eerste 
gedeelte beter was dan het tweede, waarin 
stukken· waren opgenomen die een concessie 
aan het publiek verrieden. Het dankbare pu
bliek was zeer gul met applaus en dat was 
zeker volop verdiend. 

Een voor deze gelegenheid samengesteld 
gemengd koor, onder de leiding van frans 
Moonen zong meerstemmige liederen uit 
"Valerius Gedenck Clank'", zeer mooi en 
waardig. 

De Heer Piet Prince droeg oorlogs- en 
verzet-poëzie vobr, die diepe indruk maakte, 
en Mej. Anneke Sterrenbura- zong zeer ver
dienstelijk, aan de piano begeleid door Jac. 
Driessen, Vaderlandsche en Engelsche lie
deren; terwijl door een Engelsche Sergeant 
Rox Gubby vioolsolo's ten gehore werden 
gebracht, die met groot applaus werden 
ontvangen. 

Ter afwisseling werd onder leiding van 
den Heer Ant. van Helmond gemeenschaps
zang uitgevoerd en tot slot werd de amateur
film vertoond die op 8 September 1938 werd 
samengesteld van de viering te Boxtel van 
het 40- jarig regeeringsjubileum van H. M. 
de Koningin. 

Tot slot sprak tel ken avond een Engelsche 
Majoor van de Civel Affaires ( van een andere 
samenstelling dan de beruchte Ortskomman
dantur) en met het gezamenlijk zingen van 
't Engelsche en Nederlandsche Volkslied was 
de indrukwekkende plechtigheid ten einde. 

Deze avond debuteerde Frans Moonen 
als pianist voor het publiek en, het zij er 
onmiddellijk bij gevoegd, met groot succes. 
De samenstelling van zijn programma is beter 
te noemen, omdat het niet verviel in de 
bovengenoemde onvolmaaktheid. Naar onze 
meening was zijn "Dans rituelle de feu'" 
van M. de Falla het glanspunt van den 
avond. Hier hoorden we o.i. het beste welk 
een muzikaal talent in Frans Moonen, ook 
als pianist verscholen ligt. 

Het zij ons nog vergund de aandacht te 
vestigen op het volgende. 

Het publiek zou nog meer en beter van 
het gebodene hebben kunnen genieten, wan
neer voor den aanvang van ieder stuk een 
korte uitleg was gegeven aangaande de com
ponist, aangaande het karakter, de opbouw 
van het te spelen stuk enz. 

Het concert kon worden gegeven, door
dat een inwoonster van Bolttel belangeloos 
haar piano ter beschikking had gesteld; moge 
dit voorbeeld navolging vinden, want in de 
zalen zijn vooralsnog geen concert-piano's 
voorhanden. 

Tijdens de uitvoering rees het voorstel een 
comité in het leven te roepen, dat meer 
dergelijke avonden op touw kon zetten. Hier

is voor "Herlevend Boxtel" onmiddellijk werk 

aan den winkel, 
Rest ons nog te vermelden, dat gedurende 

de pauze gecollecteerd is ten bate van de 
plaatselijke noden; deze collecte bracht de 
respectabele som van f. 240 - op. 

Mededeeling van de Redactie. 
De hoofdredactie van "Brabant'_s Centrum" 
zal tijdelijk worden waargenomen door den 
Heer M. G. KUIPERS, die tot 1941 ook de 
,.Boxtelsche Courant'" redigeerde. 

Zoodra echter geheel Nederland bevrijd 
is, zal een inwoner van Boxtel, die nu nog 
in bezet gebied vertoeft, als hoofdredacteur 
worden aangezocht. 

De redactie van "Brabant's Centrum" zal 
in de volgende \veken nog worden uitge
breid met medewerkers, wier namen te zijner 
tijd zullen worden bekend gemaakt. 

Ter deskundige bespreking van landbouw
en veeteelt-aangelegenheden treedt op de 
oud-directeur van de Boxtelsche Landbouw
winterschool: de Heer M. v. BROEK. 

De kinderen hopen wij de volgende week 
in een Kinder-rubriek, te vergasten op een 
verrassing: niet de verrassing, maar wel de 
Kinder-rubriek zal iedere week terugkeeren. 

Voor de Moeders en Huisvrouwen zal in 
het vervolg eveneens een hoekje worden 
vrij gemaakt; dat hoekje zal worden gevuld 
met practische wenken voor het huishouden, 
dat tegenwoordig veel kopzorgen brengt. 

LAND= EN ·TUINBOUW 

Er werd mij verzocht in den herrezen 
Boxtelsche Courant de verzorging van de 
land- en tuinbouwrubriek op mij te nemen. 

Gaarne heb ik aan dat verzoek gevolg ge
geven. Ik stel mij voor, dat mijne werkzaam
heden als zoodanig zullen bestaan in het 
schrijven van korte artikelen over onder
werpen op het land- en tuinbouwgebied, 
welke voor de leden van practisch belang 
zijn. Tevens zal ik de vrageri beantwoorden, 
welke mij over land- en tuinbouwkundige 
onderwerpen gesteld worden. Deze vragen 
moeten bij mij schriftelijk worden ingediend, 
onderteekend met naam en adressen ver
gezeld van een postzegel van 5 cent. Alleen 
die vragen worden in de courant beantwoord, 
welke van algemeen belang zijn; de andere 
worden per brief beantwoord. 

Naar ik meen, zal op deze wijze de land
en tuinbouwrubriek het best aan haar doel: 
voorlichting der lezers, voldoen. 

M. VAN DEN BROEK,
Oud-Directeur
R.K. Landbouwwinterschool 
Boxtel. 

Post- en Telegraafkantoor Boxtel 

Het kantoor is voor den postdienst ge
opend: 

op werkdagen van 8.00- 12.00, 17 .30-

18.30, op Zaterdag van 8.00- 12.00; 
van 8.00-12.- voor zegelverkoop, voor 

inleggingen en terugbetalingen op de Rijks
postspaarbank (terugbetalingen éénmaal per 
week tot een maximum van f 100. - per 
boekje) voor het uitbetalen van uitkeeringen 
ingevolge de Ongevallen-, lnvaliditeits- en 
Ouderdomswetten; voor het aannemen en 
uitbetalen van postwissels in het bevrijd 
gebied, voor belastingbetalingen, voor het 
uitreiken van diverse formulieren., voor het 
aannemen van niet aangeteekende dienst
stukken; 

van 17.30- 18.30 uitsluitend voor zegel
verkoop en het aannemen van dienststukken. 



Vervoer en bestelling vindt alleen plaats 
van niet-aangeteekende dienststukken. Deze 
stukken moeten aan het loket worden afge
geven en mogen niet in de bus worden 
gedeponeerd. 

De telegraaf- en telefoondienst is tot nader 
aankondiging geschorst. 

De Directeur: v. d. WE)JST. 

ZONDAG·s GEl)ACHTEN 

Bij clc Intrede van het 

Nieuwe K(!rkclijke .laar. 

Het godsdienstig leven is in ons christenen 
niets minder, dan een mee-bezitten en mee
leven van het goddelijk leven. Het is het 
leven van God in ons. 

Voor het eerst kwam dit leven in deze 
wereld in de menschwording van Gods zoon. 
In Hem vloeit het ons sindsdien toe. 

Het christelijk leven, de christelijke heilig
ligheid bestaat in de voltooiing van het ons 
ingestorte goddelijk leven, d.i. in het vol
maakte mêé-leven van Jezus' leven. 

Hoe komt het goddelijk leven in ons tot 
ontwikkeling en voltooiing 7 Organisch, niet 
systematisch. God heeft het zoo geregeld 
dat het leven van de Kerk, - dat één is 
met het leven van Christus. - hier op aarde 
in den loop van een jaar is ingebouwd. Het 
christelijk leven is, volgens Gods bestel, zelf 
een heilig jaar. 

Christus leeft Zijn leven in het raam van 
een jaar, in het kerkelijke jaar. Zo geeft 
God nu weer een nieuw jaar van genade. 
Dit nieuwe jaar zullen wij opnieuw moeten 
trachten om in het meeleven met Christus 
en Zijn Kerk de zaadkorrel. die ons in het 
H. Doopsel in de ziel is gelegd tot rijpheid
1e brengen.

Ons streven en worstelen naar heiligheid 
krijgt een eeuwig vruchtbaren voedingsbodem; 
den in het kerkelijk jaar voortlevenden Heer 
in Zijn Persoon en in Zijn navolgers, de 
Heiligen. 

Wij moeten ons gedurende den loop van 
het kerkelijk jaar steeds weer lute.i leiden 
door het gebed, de gevoelens en de geest 
der Moede{kerk. Dan hebben wij de veiligste 
leiding: door Christus, onzen Heer. 

Wij behoeven ons slechts in den loop 
van het kerkelijk jaar geloovig, vertrouwvol, 
verlangend open te stellen voor de werking 
van den Heer in de gemeenschap van het 
Lichaam van Christus. Dan oefent het ker
kelijk jaar aan ons zijn opvoedende taak uit. 
Zoo komt langzaam aan het christelijk leven 
in ons tot volmaaktheid. 

Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

ZONDAG 3 Dec. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8. 9 uur en om half 
11 de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochie. Na den middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. Om 3 uur Congregatie 
bij de zusters. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. nooden 
van het Episcopaat, welke bijzonder in de 
milcldadigheid der geloovigen wordt aan
bevolen. 
Vandaag zal de H. Bloeddoek ter ver
eering worden uitgesteld. 
Vandaag 3 Dec., is het de feestdag van 
den H. Franciscus Xaverius. patroon der 
katholieke Missiën. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Vrijdag 8 Dec. feestdag van 0. L. Vr. 
Onbevlekte Ontvangenis. Op dezen dag 
zullen de H.H. Missen zijn om half 7, 
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half 8, half 9 en om half 10 de Hoogmis. 
Om half 8 gel. H. Mis voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochie. Om half 
10 H. Mis tol bijz. intentie. Des avonds 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Dinsdag a.s. S Dec. zal er om half 8 een 
plechtige Dienst met assistentie worden 
opgedragen voor degenen die ten gevolge 
van oorlogsgeweld in onze parochie zijn 
overleden. 
Zaterdags biechthooren van half 3 tot 4 
uur en van 6 tot half 8. 
Doopen iederen dag van half 3 tol 3 uur. 

MAANDAG. Om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Barbara v. d. Heuvel-v.d. Biggelaar; 
z.a. gel. H. Mis voor overl. fam. van Hen
dricus de Boer; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Hendrica v. d. Loo; om half 8 gel.
H. Mis voor Gerard Vekemans te Nijmegen
overl.; z.a. gel. H. Mis voor Johannes
Justinus v. cl. Eerden; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Elisabeth Pclders; om half 
9 gez. mndst. voor Min van Elten.

DINSDAG. Om kwart voor 7 gel. H. Mis 
voor Josephus v. d. Brand en Maria van 
Wijk; z.a. gel. mndst. voor Martinus Ha
braken; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Maria Geraards; om half 8 plechtige ge· 
zongen Dienst met assistentie voor degenen 
die tengevolge van oorlogsgeweld in onze 
parochie zijn overleden; z.a. gel. mndst. 
voor Johannes Louwhoff; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Petrus v. d. Ven; om 
half 9 gez. Dienst voor Theodora v. d. 
Ven, te Druten overleden. 

WOENSDAG. Om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Franciscus Stael; z.a. gel. H. Mis 
v. w. de Broederschap van het H. Bloed
te Tilburg; H. Hart altaar gel. mndst.
voor Franciscus v. d. Wiel; om half 8
gel. H. Mis voor over!. fam. Franke; z.a.
gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Eerden
v. Deursen; H. Hart altaar gel. H. Mis ter 
eere van de H. Maagd voor verkregen
gunst; om half 9 gez. Dienst voor Fran
ciscus Servatius v. E.lten en Mia de Dochter.

DONDERDAG. Om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Adrianus v. d. Sande, v. w. het 
boterpact; z.a. gel. jrgt. voor Martinus 
Sterken; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Lamberta v. d. Staak te St. Oedenrode 
overl.; om half 8 gel. H. Mis voor Johannes 
Franciscus van Kempen; z.a. gel. jrgt. 
voor familie Homberg-v. d. Elzen; H. Hart 
altaar gel. jrgt. voor Servatius v. d. Brand, 
te Nijmegen overl.; om half 9 gez. jrgt. 
voor F rancisca Petronella van Lieshout. 

ZATERDAG. Om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johannes van Susante; z.a. gel. 
mndst. voor Adriana Sterken-van Diessen; 
H. Hart altaar gel. mndst. voor Lambertus
van Nunen; om half 8 gel. jrgt. voor 
Petrus Bevers; z.a. gel. mndst. voor Gode
frida Driessen-Willems; H. Hart altaar
gel. H. Mis voor Johan de Visser; om 
half 9 gez. mndst. voor Anna Maria van
Beek-Oliemeulen.
In het Liefde huis zullen geschieden:

MAANDAG. Gel. H. Mis voor Adriana van 
Rumund-Ketelaars. 

DINSDAG. Gel. H. Mis voor Johan de Visser. 
WOENSDAG. Gel. H. Mis voor Matheüs 

v. d. Weide en Drieka v. d. Aker.
DONDERDAG. Gel. H. Mis voor Gerard 

Vekemans. 
ZATERDAG. Gel. H. Mis voor de vrede 

en de gesneuvelden en voor degenen die 
in het buitenland verblijven. 

Parochie van het H. Hart te Boxtel. 

ADVE.NTS - ZONDAG. 3 December 1944. 
Vandaag begint de tijd van voorbereiding 
op het Kestfeest en begint het nieuwe 
kerkelijke jaar. 
Vandaag gaan 2 collecte-schalen rond : 
de I ste open-schaal is ter ondersteuning 
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van de plaatselijke Hulp-actie 1944 Rode 
Kruis (H.A.R.K.) 1944); de 2e voor de 
Bijz. Noden van "t Hgw. Episcopaat. 
De Hoogmis is vandaag mei volkszang; 
a.u.b. parochiebundel meebrengen en Aink
meezingen. Vanmiddag te 3 u. Lof. Te
half 5 vergadering der H. Familie voor
moeders en gehuwde vrouwen.
Vrijdag, feestdag van 0. L. Vr. Onbevlekt
ontvangen. De H. Misoffers zijn zoals op
Zondag, behalve de· laatste; te 9 1 .'i u. is
de Hoogmis; des avonds te 7 uur Lof
met rozenhoedje om Gods bescherming
af te smeken over vrouwen en meisjes.
Op deze feestdag gaal de 2e schaal rond
voor het herstel der kathedrale basiliek
van St. Jan te ·s-Bosch.

ZONDAG: 6 u. 1. d. voor "t welzijn der 
parochie. 7 u. 1. d. bijz. intentie. 8 u. 1. d. 
v. d. leden van de Broederschap van St.
Willibrord. 9 1 /4 u. 1. d. Johanna Beaard
J anssen, als overl. lid Broederschap van
·het H. Hart. 10 1 ,12 u. Hoogmis t. e. v. 
H. Cecilia voor het welzijn van de leden
van het St. Cecilia-koor.

MAANDAG: 7 u. 1. d. voor Anton ia v. d. 
Schoot-v. d. Wiel. 7 u. 1. d. voor Johanna 
v. d. Schoot-Frensen. 7 3/4 u. l. d. Laurentius
v. d. Meerendonk. 73/,. u. 1. d. bijz. intentie.
7¼ u. 1. mnd. Zeereerw. Heer Pastoor
de Kort 8 1 /2 u. gef. 1. j. voor een over
ledene. 8 1/2 u. 1. md. Cornelia v. d. Linde�
de Bie.

DINSDAG: 7 u. z. d. v. d. levende en over!. 
leden van Boxtel's Dames- en mannenkoor. 
7 u. 1. d. Koenraad Zink en echtgenote. 
7¼ u. l. d. voor de slachtoffers v. d. oorlog. 
r,;,. u. l. md. Adriana Voets. 7¼ u. 1. md. 
Maria Verhoeven-v. d. Sanden. 8½ u. z. 
d. Mevr. van Erp-van Rooij. 8 1/2 u. 1. d.
Mevr. Elis. Schroots-de Vries.

WOENSDAG: 7 u. z. d. Wilhelmina van 
Oirschot-v. d. Sloot. 7 u. 1. d. Adriana 
Wagenaars-v. d. Linden. 73/,i, u. l. d. Huber
dina Luypers-Dekkers. 7¼ u. l. j. Christiaan 
Heijmans. 73/.., u. 1. d. Jacobus v. Grinsven. 
8 1/2 u. pl. z. d. v. Weled. Heer Jacobus 
van Buul. 8 1 /2 u. l. d. Heer He�ricus Bekkers. 

DONDERDAG: 7 u. pl. z. d. Gijsberdina 
Bekkers. 7 u. 1. d. Willem Kouwenberg. 
7¼ u. 1. d. voor behouden terugkeer uit 
't buitenland. 73/ .. 1. md. Maria v. Handel
v. d. Oetelaar. 73/.., u. 1. md. Helena Berg
man. 8 1/2 z. mdst. Elisabeth v. Breugel
Cornelissen. 8 1 /2 u. 1. d. Jacobus van Cas
teren. te Eindhoven t. 

VRIJDAG: 6 u. 1. d. voor 't welzijn der 
parochianen. 7 u. 1. d. Piet v. Laarhoven, 
als overl. lid der Retraite-penning. 8 u. 1. d. 
bijz. intentie. 9 1/.., u. Hoogmis z. d. Wel
eerw. Heer Kapelaan C. Verhagen. 

ZATERDAG: 7 u. z. md. Weleerw. Heer 
Kapelaan C. Verhagen. 7 u. 1. d. Wilhel
mina van Uden-v. d. Bruggen en Anna, 
de dochter. 73/• u. 1. md. Antonius van 
Handel. 7¼ u. 1. md. Maria v. Nuenen. 
73/ .. u. 1. md. Henrica van Rooij-v. d. Laak. 
8 1 /2 u. z. md. Anna van Laarhoven-van 
Zandvoort. 8 1/2 u. 1. d. uit dankbaarheid. 
t. e. v. 0. L. Vrouw.

GE.DOOPT: 1. Nov. Maria Wilhelmina 
Adriana, d. v. Jan v. Trigt en Josephina 
v. d. Berg. 3 Nov. Jacobus Hendricus
Reinier, z. van Jasper van Weerdt en
Hendrica van Grinsven. 13 Nov. Adrianus
Joannes Govert, z. van Adrianus Damen
en Elis. Wouters. 16 Nov. Josephus Th.
Ger., z. van Theodorus v. d. Meijden en
Johanna Janssen. 16 Nov. Franciscus P. M ..
z. v. Martinus van Doorenmalen en Jo
hanna van Dinther. 25 Nov. Jan Joannes 
Adrianus, z. van Engelbertus v. d. Linden 
en Gcrarda Brands. 27 Nov. Petrus J. F. M .. 
z. v. Joannes Voets en Petronella Goossens.

OVERLEDEN in Nov.: Jacobus Poot, oud 
90 jaren. Anna van Beljouw-v. d. Struik, 
oud 63 jaren. Johanna van Dijk, oud 
5 maanden. Maria van Trigt. oud 4 weken, 
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Parochie van de H. Thereaia te Boxtel. 

ZONDAG. Om half 8 H. Mis v. w. de 
spaarvereen. voor Henricus Schut te Ois
terwijk overleden; 9 uur H. Mis; half 11 

de Hoogmis voor de Parochianen. Drie 
uur Lof met rozenhoedje ter eere van de 
Koningin van de vrede, uit dankbaarheid 
voor de ontvangen weldaden tijdens den 
oorlog. Tien minuten voor het Lof bidden 
we de Litanie van alle Heiligen, voor de 
bijzondere nooden van deze week. De 
eerste schaal is voor onze eigen kerk, de 
tweede voor de Bisschoppelijke noodcn. 

MAANDAG. Om half 8 H. Mis tot bij
zondere intentie. Om half 9 gezongen 
H. Mis ter eere van het H. Hart van

Jezus uit dankbaarheid.
DINSDAG. Om half 8 jrgt. voor Wilhelmus 

Slijters. Om half 9 gezongen H. Mis voor 
de afgestorven fam. van Johanna Maria 
Gerarda v. d. Loo. 

WOENSDAG. Om half 8 H. Mis voor 
Gerard Vekemans. te Nijmegen overleden. 
Om half 9 H. Mis voor de overleden leden 
van het Genootschap tot voortplanting 
des Geloofs. 

DONDERDAG. Om half 8 H. Mis tot 
intentie van de leden der Godvruchtige 
vereeniging ter eere van de H. Theresia 
van het Kind van Jezus. Om half 9 gez. 
mndst. voor den Heer Marinus Manders. 

VRIJDAG. Om half 8 H. Mis voor Andreas 
Verhoeven, in de parochie van St. Petrus 
overleden. Om 9 uur H. Mis. Om half 
1 1 de Hoogmis tot welzijn van de paro
chianen. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk, de tweede voor de Kathedrale 
Basiliek van St. Jan in den Bosch. 
Om 3 uur Lof met Rozenhoedje ter eere 
van Maria's Onbevlekte Ontvangenjs, voor 
de eerbare kJeeding van vrouwen en meisjes. 

ZATERDAG. Om half 8 mndst. voor Fran
ciscus van Beers. Om half 9 gez. mndst. 
voor Anna Maria van Grinsven-v. d. Loo. 
Biechturen van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot 6 uur, ook vóór en ná alle H. H. 
Diensten. In het bijzonder worden de 
kinderen van het eerste en tweede leer
jaar uitgenoodigd om te biechten. 
Aanbevolen 30 dagen: Andreas Verhoeven 
in Boxtel, de Heer Johannes Strtk te Cuyk. 
Lambertus van Ingen te Heeswijk, Anna 
Maria van Biljouw-v. d. Struik in Boxtel 
en Cornelia Jonkergouw in den Bosch 
overleden. 

Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 

Eerste Zondag van de Advent. 
ZONDAG. Om 8 uur gel. H. Mis voor 

het welzijn der parochie. Om 10 uur gez. 
H. Mis voor Mattheüs Joannes van de
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Weijden en Henrica v. d. Aker te Boxtel 
overleden. 

MAANDAG. Om half 8 gez. H. Mis voor 
Wilhelmus Verhoeven te Olland overleden. 
Om 8 uur gez. H. Mis voor Joannes Nollen 
te St. Oedenrode overleden. 

DINSDAG. Om half 8 gez. H. Mis voor 
Franciscus v. d. Bogaard te Schijndel 
overleden. Om 8 uur gez. mndst. voor 
Adriana v. d. Velden. 

WOENSDAG. Om half 8 gez. mndst. voor 
Jan Cornelis Schellekens. Om 8 uur gez. 
mndst. voor Wilhelmina Schellekens. 

DONDERDAG. Om half 8 gez. mndst. 
voor \Villem Bergman. Om 8 uur gez. 
mndst. voor Cornelia Kemps. 

VRIJDAG. Feestdag van de Onbevlekte 
Ontv. van 0. L. Vr. Om half acht gez. 
H. Mis voor het welzijn der parochie, om 
8 uur gez. mdst. voor Henrica Groenendaal. 

ZATERDAG. Om half acht gez. H. Mis 
voor Henrica Groenendaal (Proc. Haken
dover), om 8 uur gez. H. Mis Johannes den 
Otter (Proc. Hakendover). 

Nog zullen geschieden: Zondag 1. mdst. 
voor Francina van Berlicum, Maandag l.mdst. 
voor Jos. v. Dinter, Dinsdag 1. mdst. voor 
Th. v. Grinsven, Woensdag 1. mdst. voor Jos. 
Stoetzer, Donderdag 1. mdst. voor Adriana 
v. Doleweerd, Vrijdag 1. mdst. voor Albertus
v. d. Koevering, Zaterdag 1. mdst. voor
Joannes Toelen.

Parochie van de H. Willibrordus te Esch. 

EERSTE ZONDAG van den Advent. 

H.H. Missen om 7 1 /2 uur, 9 uur en 10 1/2 
uur Hoogmis. Tweede schaalcollecte voor 
Bijz. noden Episcopaat. Na den middag 
om 3 uur Adventslof met Rozenhoedje 
voor den vrede. Na het Lof een lied. 
Vrijdag, Feestdag van 0. L. Vr. Onbevlekt 
Ontvangen. H.H. Diensten om 7 u., 8 1/2 u. • 
en 10 u. Hoogmis. Alsdan tweede schaal
collecte voor de Kathedrale Basiliek, derde 
voor bijz. Noden Episcopaat. Na de middag 
om 3 u. Lof met Rozenhoedje voor de 
zedige kleeding van vrouwen en meisjes. 

Katechismus•uren voor de kinderen. 
Maandag 9 uur 6de, 7de en 8ste leerjaar. 
Dinsdag 9 uur Sde leerjaar. 
Woensdag 9 uur 4de leerjaar. 
Vrijdag 9 uur 3de leerjaar. 
Zaterdag 9 uur 2de leerjaar. 
De kinderen van 5de, 4de. 3de en 2de 
leerjaar zullen deze week op cathechismus
dagen biechten en daags daarna gezame
lijk communiceeren. 

ZONDAG: 7 1/2 u. jgt. Gerdina va.n de Pas
van Son. 9 u. H. Mis. 10 1 /2 u. Hoogmis voor 
de Parochie. 

MAANDAG: 7 1 /2 u. H. Mis Frans van Ge
mert. 8 u. H. Mis Willibrordus van den 
Braak. 

DINSDAG: 7 1 /? u. H. Mis Henrica Groenen
daal te Gemonde overleden. 8 u. H. Mis 
Antonius Maria van Zijst. 

WOENSDAG: 7 1/2 u. H. Mis Cornelis van 
den Broek. 8 u. H. Mis Henclricus Ver
stij nen te Oisterwijk over!. 

DONDERDAG: 7 1/2 uur gef. Jgt. Wilhelmina 
van Exel. 8 u. gef. jgt. Joannes v. Kempen. 

VRIJDAG: 7 u. gef. jgt. Adriana v. Kempen
Sterks. 8 1 /2 u. H. Mis. 10 u. Hoogmis voor 
de Parochie. 

ZATERDAG: 7 1 /2 uur gef. Jg-1. Antonia v.
Kempen. 8 u. gef. Jgt. Jan van Kempen. 

Parochie "St. Jan's On.thoofding'' 
te Liempde. 

ZONDAG: 7 1h u. 1. jg. Maria Jan v.d. Berk; 
8'/i u. 1. jg. Joh. Maria Adr. Kuppens; 10 u. 
Mis voor het welz. der Parochie. 

MAANDAG: 7 u. mdst. Corn. v. Schijndel; 
7 ½ u. jg. Jan Schoenmakers-v. d. Boer: 
8 u. 1. mdst. Francina H. v.d. Meerendonk. 

DINSDAG: 7 u. mdst. Everardus v.d. Sandc: 
7'/i u. jg. Joh. Jan Schoenmakers-v. d. Boer; 
8 u. 1. mdst. Arn. v. Eindhoven. 

WOENSDAG: 7 u. mdst. Mevr. Wed. An
tonetta Johan. Wouters: 7 1h ll. jg. Maria 
Avendonks; 8 u. mdst. Joh. v. d. Wiel. 

DONDERDAG:7 u. l. Mis bijzondere nooden 
der parochianen; 7'/2 u. jg. Theod. v.d. 
Velden; 8 u. 1. mdst. Gers. v. Ruremonde. 

VRIJDAG: Feestd. v. 0. L. Vrouw Onbe
vlekt Ontvangen: 7 1/2 u. 1. m. tot welz. 
der par.; 8 1/2 u. 1. mdst. Lambn. v.d. Staak; 
10 u. mis leden der proc. v. Kevelaer. 

ZATERDAG: 7 ll. mdst. Maria v. Kurin
gen ; 7 1 /2 u. l.j. Coma. de Jong; 8 u. 1. 
mdst. Petru!l Voets. 

ZONDAG: 7 1/1 1. mdst. Theod. Joh. v. 
Houtum ; 10 u. mdst. Corns. Quinten. 

In de Kapel der Eerw. Zusters. 

ZONDAG: 1. mdst. Wed. Maria v. Aarle, 
als t lid proc. Kevelaer. 

MAANDAG: 1. m. Wed. Wilh. G. v. Erp, 
als t lid proc. Bokhoven. 

DINSDAG: 1. m. tot bijz. intentie. 
WOENSDAG: 1. m. Wed. v. Aarle, als t lid 

broederschap H. Moeder Anna. 
DONDERDAG: 1. m. Maria Franc. v. d. 

Sande van weize den Boerinnenbond. 
VRIJDAG: 1. m. Maria Franc. v. d. San de 

aJs t weldoenster v. h. Wit-Gele Kruis. 
ZATERDAG: 1. m. Wed. v. Aarle als t lid 

Cunera. 
ZONDAG: 1. m. Wed. v. Aarle als t lid 

Proc. Bokhoven. 

Hebt U Iets aan te bieden. te 
vragen. te verkoopen ot te 
rullen. plaatst een kleintje en 
bezorg het Molenstraat 19. 

Biedt zich .-aan Nette Verstel, 
naaister, .1drcs Bosseweg 106. Halt! 

·-·-············ .................. � .. � ............... . 

5 cent per woord 
minimum 60 cent 

Heb te ruil: keukenfornuis 
tegen radlo. Molenstr,1.11 32. 

\Vie kan een .-arbeider helpen 
aan een nog redelijk tweede, 
handsch eos1uum. Aanbieding 
No. 25, Molcnstr,1.it 19 

Als U peraoneel noodig hebt 
plaatst dan een .1dvertcntie in 
dit blad. 

Wie heeft nog eenig speelgoed 
te koop of te ruilen. Brieven 
onder No. 26, Molcnstr.1.11 19. 

Gevr;aagd: net dagmeisje, leef,
tijd = 16 jur. J. Willems,v;an 
Vlerken, Rechterstr. 33, Boxtel. 

Voor direct ge•·r.i.igd net dag• 
meisje. Van Erp, St.itionstrut 19, 
Boxtel. 

ADVERTENTIËN 

t Op 21 September, over, 
leed plotseling, door 
oorlogsgeweld te Sit, 

tard, onze geliefde Moeder 
en Grootmoeder, 

Mc,•rouw. 
Anna Elisabeth Lebens, 

echtgenoote van wijlen 
de Heer 

J1n Lcooud Dicteren, 
in den ouderdom van 70 
j,ur. 

Boxtel: 
G. M. M. DE VISSER,

DIETEREN. 
\'\".A.P. M. DE VISSER. 
TH. J. C. DE VISSER. 
J. 1.. F. M. DE VISSER.

Sittard: 
L. F. Ç. DE VISSER. 

B i n n ,� n k o r l hopen 

wij U weer van alles 

te kunnen leveren. 

1 Onze af deeling reparatie 
1 i beijvert zich zooals voor-

1 
heen tot herstel van Uw 

1Radio en alle Electr. apparaten 

T A F r1 vAN BoxrEL N.v.
1

•
BOSSCHEWEG 17 - BOXTEL 

Stalionslraal 49. Boxt·el ••••••••••••••••••--••----•---•--

Corn! Bevers 
Byouterieën 

Parfumerieën 
Toilet-artikelen 

Molenstraat 8, Boxtel 

Neemt goeden raad 

Gebruikt VAN OERS zaad 

F.J. WITTEVEEN'S 
COMPLETE MEUBILEERING 

Rechterstraat 22 BOXTEL 

Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel. 
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KRONIEK VAN DE w·EEK 

Langzamerhand begint zich in onze woon
plaats weer zooiets als een normaal leven 
te herstellen. \Ve zijn er in vergelijking tot 
andere plaatsen betrekkelijk goed afgekomen, 
zoodat er hier ook het eerst van een her
vatting van onze gewone taak sprake kan 
zijn. Dit is ongetwijfeld een tot dankbaar
heid stemmend feit. doch er schuilt een 
gevaar in, n.l. dat wij, door onze eigen be
langen en werkzaamheden in beslag genomen, 
gemakkelijk vergeten, dat de oorlog buiten 
de grenzen van stad en land nog in zijn 
volle hevigheid voortduurt. Daarom is het 
goed, dat in onze courant wekelijks een 
hoekje gereserveerd wordt, waarin wij onze 
belangstelling richten naar 't wereldge
beuren. 

Aan het Westelijk front beginnen zich 
steeds duidelijker zwaartepuntf"n af te tee
kenen. Naarmate de geallieerde aanval zich 
meer naar het Roergebied wendt, wordt de 
Duitsche tegenstand heviger. Terwijl in het 
Zuiden de Duitsche tegenstand in de Vogezen 
door de val van Stradtsburg en de snelle 
Fransche opmarsch door de Bourgondische 
Poort waarschijnlijk snel geliquideerd zal 
worden, rukken de Amerikanen gestadig op 
in de richting van Saarbrücken. 

De grootste aanval echter, waarbij drie 
geallieerde legers betrokken zijn, vordert 
slechts voetje voor voetje. De Duitschers 
geven Jülich en Düren en daarmede de 
gunstige verdedigingslinie van de Roer niet 
gaarne prijs. Alles wijst er op dat de strijd 
in dit gebied van een beslissend karakter 
is. De Duitschers zetten er hun tegenwoordig 
zoo zuinig beheerde luchtmacht çiok vrij 
massaal in, hetgeen ,..,el blijkt uit het feit, 
dat in twee dagen meer dan 240 Duitsche 
jagers werden neer geschoten. Bovendien 
opereeren zij hier met de nieuwe Königs
tiger-tanks en d� V-1. Zoodra de weersom
standigheden het maar eenigszins toelaten 
plaatsen de geallieerden hier hun enorme 
luchtmacht tegenover, die Jülich zelfs met 
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Er worden slappe� gedaan om de jongens, 
die hun meisje aan de Engelschen verloren 
hebben te vereenigen. De naam van deze 
vereenigmg wordt waarschijnlijk 8.O.A.M. 
(Bond van door oorlogsschade afgewezen 
minnaars.) 

De leden zullen 's avonds bijeenkomen 
om halma te spelen, terwijl bij "Civil-affairs" 
remplaçant-meisjes of schadevergoeding zal 
worden aangevraagd. 

De reeds eenige jaren bestaande "Sociale 
Studieclub'" zal van naam veranderen en 
voortaan heeten "Club van Zonderlinge 
Zakenlieden". 

Ook is er een nieuw kaartspel gecreëerd: 
"Jolly Jokeren". Het spel is hetzelfde als het 
gewoneJokeren, alleen neemt hierbij de Joker 
de laatste, in plaats van de eerste plaats, in. 

De Heer Thorn Aas, woonplaats momen
teel onbekend, wordt beleefd verzocht zich 
in verbinding te stellen met de N.B.S., daar 
genoemde instantie een belangrijke mede
deeling voor hem heeft ontvangen. 

De METRO is een ondergrondsch week
blad voor Boxtel en omstreken, dat wegens 
papierschaarschte voorloopig in dit blad zal 
verschijnen. Gaarne ontvangen wij gegevens 
omtrent schandalen en andere amusante 
Boxtelsche gebeurtenissen. 
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12000 ponds-bommen bewerkte. Het kon 
wel eens zijn dat de hier geleverde slag 
inderdaad beslist of de oorlog rond het 
einde van dit jaar of met nog een half 
jaar wordt afgedaan. 

De andere fronten toonen minder spannende 
gevecbten; in Nederland worden de laatste 
Duitschers thans van het Westen van de 
Maas verdreven. Het ziet er naar uit dat 
de bevrijding van onze ongelukkige land
genooten in het Noorden op betere weers
omstandigheden zal moeten wachten. Hoe 
de toestand zich daar inmiddels oPtwikkelt, 
kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. De 
deportatie van mannen heeft een ongekende 
omvang aangenomen en het gebrek aan 
licht, vuur en voedsel wordt steeds nijpender. 

In Italië ·regent het, nochthans staan de 
troepen van het achtste leger nu voor Fay
enza, hetgeen weer een bescheiden stap in 
de richting van Bologna beteekent. 

De Russen doen het ook wat kalmer 
aan; zij vorderen in Slowakije en bevrijdden 
geheel Estland, doch de hoofdpunten van 
de strijd: Budapest, Warschau en Oost
Pruisen zijn geen terrein van belangrijke 
gevechtshandelingen. 

Ondanks de enorme krachtsinspanningen 
der Amerikanen aan hc-t Westfront worden 
de Japanners in de Stille Oceaan niet met 
rust gelaten. Tokio werd driemaal door 
super-vliegende forten aangevallen. Pogingen 
om de Japs op Leyte (Philipijnen) over zee 
te steunen hebben groote verliezen aan 
scheepsruimte en manschappen tengevolge. 

Tenslotte memoreeren wij nog de Gaulle's 
reis naar Moskou en de onlusten in België. 
De laatste en de regeerings-crisis in Italië 
toonen ons hoe moeilijk de overgang naar 
de vrijheid is. Wij in Nederland kunnen 
hiervan leeren. Of zouden wij door het 
oorlogsleed gelouterd nu eens werkelijk een
drachtig de hand aan de ploeg slaan en 
oude tegenstellingen kunnen vergeten 7 Laten 
wij het in Boxtel dan alvast probeeren ...... . 

V cri,:adcring R. K. \;\/ crkheJenvcrhoml. 

Woensdagavond j.l. hield het R. K. Werk
liedenverbond afdeeling Boxtel zijn eerste 
openbare vergadering na de bevrijding. 

De geestelijkheid, de waarnemende burge
meester en honderden leden woonden deze 
vergadering bij. 

Het deed ons goed bij den aanvang weer 
de fiere christelijke groet te hooren als uiting 
van zelfbewuste Katholieke saamhoorigheid. 
Na een kort woord van welkom gaf de 
voorz. het woord aan den Heer Fr Hoogers, 
die een gedegen en principiëele uiteenzetting 
gaf van de toekomstige organisatie van onze 
Katholieke arbeiders. Hij wees onder meer 
op de plicht van iederen Katholieken arbeider 
om toe te treden tot het "R. K. Werklieden
verbond in bevrijd Nederland". Na een 
korte en prettige gedachtenwisseling werd 
de vergadering gesloten. 

De inhoud van de rede van Hoogers en 
de gedachtenwisseling zijn belangrijk genoeg 
om er de volgende week op terug te 
komen. 

Hulp-actie-Roode-Kruis 1944. 
In onze gemeente is opgericht het comité 

Hulp-Actie-Roode,Kruis 1944 (H.A.R.K,) dat 
zich ten doel stelt, de actueele nooden, 
voortvloeiende uit de oorlogsomstandigheden, 
naar best vermogen te lenigen. We komen 
hierop de volgende week terug, en vestigen 
de aandacht op een de volgende week te 
houden inzameling van gevulde Weck
flesschen voor de zieken uit Best. 

Weest milddadig. 

DISTRIBUTIEDIENST 

KRING BOXTEL. 

s 

Voor inleveringsbon boter, magarine, vet. 

In het tijdvak van 29 Nov. t/m 2 Dec. 
1944 dienen de consumenten bon 391 en 
R 73 van Noodkaart III bij den detaillist in 
te leveren. 

Aflevering op deze voorinleveringsbon is 
verboden. 

De Distributiedienst neemt deze bon in de 
week van 4 t/m 9 December in ontvangst 
en reikt hiervoor coupures op basis van 2 X
de ingeleverde hoeveelheid uit. 

De voorinleveringsbonnen mogen slechts 
één keer worden ingeleverd, waarbij uiter
aard geen restantbonnen kunnen worden 
geplakt. 

Indien de inlevering geen veelvoud van 
10 bonnen is, rondt de Distributiedienst dit 
op een veelvoud van 10 naar boven af. 

Zelfsverzorgers Boter mogen deze bon 
niet inleveren, zij dienen deze te bewaren 
om naderhand in te leveren. 

St. Nicolaasfeest Gemeente Boxtel. 

Op S December komt St. Nicolaas in de 
gemeente Boxtel om cl1ocolade uit te reiken 
aan kinderen die in het jaar 1930 of later 
geboren zijn. 

De ouders dier kinderen dienen zich Zater
dag 2 December 1944 mèt de Tweede Dis
tributiestamkaarten en Inlegvellen op het 
distributiekantoor Burgakker No. 3 vervoegen, 
waar zij dan bonnen voor chocolade in ont-
vangst kunnen nemen. • 

De bonnen dienen dan op S December 
1944 aan St. Nicolaas te worden afgegeven. 

Plaats en tijdstippen van het afhalen worden 
bij het af halen der bonnen op het Distri
butiekantoor bekend gemaakt. 

Ham voor de Gemeente Boxtel. 

Op Donderdag 30 November, Vrijdag 
1 December en Zaterdag 2 December kunnen 
de bonnen voor 3 ons ham bij bepaalde 
slagers worden gehonoreerd. Zie verder de 
publicaties. 

Gist voor zelfverzorgers brood. 

Per week zal voorloopig aan zelfverzor
gers brood 10 gram gist worden verstrekt. 

Voor het tijkvak van 26 November t.m. 
9 December zijn aangewezen de bonnen 
308 en 309, elk techt gevende op 10 gram 
gist. De plaats waar deze gist betrokken kan 
worden wordt nog nader bekend gemaakt. 

Tabak. 

Voor inleveringsbon voor tabak wordt ver
wezen naar de betreffende publicatie van 
den Distributiedienst. 

Boxtel. 28 December 1944.
De Directeur. 

Geldige bonnen van Noodkaart 111 
Kring Boxtel, in het tijdvak van 

27 Nov. '44 tot 10 Dec. '44. 

BROODBON. 308, 309, 318. 319. 328,
329, 338, 339. elk 400 gram. 

348, 349, 358, 359. elk 100 gram. 
VLEESCHBON. 303 en 313. elk 100 gram. 

302 en 312, elk 25 gram. 
AARDAPPELENBON. 304 en 305. elk 

1 ½ K.G. tot 3 Dec. '44.

MELKBON. R 71 �n R 72, elk 3 1 h Liter 
gestand. melk tot 3 Dec. '44.

T APTEMELKBON. 380 en 390, elk I L, 
tapte- of karnemelk tot 10 Dec. '44. 

Voor Aardapp" Melk en waarschijnlijk meer
dere artikelen volgt nadere bonaanwijzing. 
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ADVERTENTIËN 

Drukkerij Tielen Heeren mode-
STATIONSSTRAAT 28 Artikelen 
vraagt voor direct 'n paar zijn nu bijna niet verkrijg

baar. Zoo spoedig mogelijk 
hopen wij weer toonaan
gevend te kunnen zijn. 

Hoeden en Petten Magazijn 

BRABANTS CENTRUM 

Wij doen ons uiterste best, 
U zo spoedig mogelijk te kunnen voorzien van 
die artikelen, welke thans het hardst noodig zijn 

F. J. WITTEVEEN - BOXTEL 
RECHTERSTRAAT 18 

Afdeeling MANUFACTUREN EN CONFECTIE 

Nette Leerlingen 
om opgeleid te worden 
in het vak. Goede be
kendheid met de Neder-

landse taal vereischt. 
H.v.Eyck-de Louw ---------------------

Breukelsche sir . 42 R.K. Zangver . .,St. Petrus··, Boxtel 
Bestuur van bovengenoemde 

Caf,é , t 5dûpAe, 
vereen.ging heelt besloten haar 
werk na een gedwongen rust 
van 3 jaren met nieuwen moed 

Vanaf heden heropend Café 't Schipke naast de oude te hervatten. Alle leden en il! 

Magazijn "De Bijenkorf" 
Door Oorlogsgeweld zijn onze zaken: 

Markt 4, Boxtel 
café. Wij lappen weer 3 hoefijzers bier. die zich daarbij aan willen. 

Beleefd aanbevelend p • VQETS Bosscheweg 1 Oc sluiten worden verzocht Dus thans 
Woensdag 6 December alleen naar: 

Kloosterstraat 20, Schijndel 

tijdelijk gesloten. 

Onze Zaak l·s geopend 's avonds Ic half negen aan-

S 55 Boxtel• wez g te 21jn bJ H. v. Breugel tationstraat J 
Alleen WEKKERS _c_

a
f_é 

B
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h
_
e

w_
eg

_ . -- -------------

worden gerepareerd. 
Andere reparaties kunnen nog 
niet worden aangenomen. 

Dames! 
Wij helpen U zoovetl mogelijk 
mei g,1rncren v,m Dameshoeden. 

Binnenkort 

A VLERKEN BOXTEL 
vindt U bij ons weer de 

• V • 
-

grootste collectie Dames= 

RunsFf1an�t!I 
ft,iaa!n&aftn't!tt!i 

Uurwerken - Goud - Zilver - Optiek hoeden en nouveauté's.
Luxe Kleinmeubelen en Draaiwerk Ven1orme11 is momenteel 

stop gezel. Aanbevelend 

Advertee;t in Brabant' s Centrum MAISON VERHEIJDEN

Rechterstr.1,1t I o - Boxtel STA TIONSTRAA T 58 - BOXTEL - TELEFOON 266 

Salonlampen - Byouteriën 

,, 

0. ��"���� ', 

STATIONSTRAAT 43 
TELEFOON 379 
GIRO 167579 

jBREUKELSCHESTRMT 9 
TELEFOON 267 

heeft nog een 

keurcollectie 

VERKOOP UITSLUITEND 

ST. N I COLAAS

CAD EAU X 

STATIOI\JSTRAAT 43 

Wrj willen wel 
clool. kunnen niel uls voorlacen ! 

Toch kunnen wij U in vele gcvnllen nm clicnsl zijn op

Uit onze Banketbakkerij, één keer iets gegeten 

Ons adres: Breukelschestraat 62 zult U niet meer vergeten. 

Dan zegt U: nu proef ik kwaliteit, dal smaakt lijn, 
liet uchiccl ,,rrn 

SCHILDERWERK fu: , t is !Ull AJU'UJ.UJ,d,
U vrnnut. Wij ,licncn 1 

Firma J. V erh.eijden & Zonen
STA TIONSTRAAT BOXTEL 

DROGISTERIJ "DE VIJZEL" 
VERFWAREN MARKT 8 DROGEIJREN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
: Chemische Wasscherij en Stoomver:verij : 
: ,,DEN DRIES" te Boxtel : 
: vraagt een nette en accurate : 

i KANTOO RJUFFROUW i 
: Engelsch kunnende spreken strekt tot aanbeveling. : 
♦ Solllcltatles liefst schrlftellJk aari bovengenoemd adres. ♦ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

't HWet Van Vuun=Sd1tolfut � 
BOXTEL - TELEFOON 27 4 

Ook dit jaar koopt St. Nicolaas bij 

STEINMANN 

Tijdelijk kunnen wij U niet die uit

gebreide sorleering laten zien, 

zoals dit vroeger mogelijk was, 

doch wij hopen U spoedig weer 

volop te bedienen. 

1 HET ADRES VOOR SPEELGOED 1 

BAZAR C. STEINMANN-PECHTOLD 
RECHTERSTRAAT 6 - BOXTEL 
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WecAeu aan den Op&uw.. 

-

gemeenschapsleven. geve zich ann die taak 
met zijn beste krachten. Maar voor hij begint 
moet hij zich bezinnen over zijn bekwaam
heid. Al was hij voor den oorlog nog zoo 
lang functionaris of onder den oorlog nog 
zoo heftig ondergrondsche werker, dnt is 
niet beslissend. dàt geeft hem nog geen 
recht. Aekwaamheid alleen geeft recht. E.lke 
werker voor het vaderland. welke rol hij ook 
te spelen heeft, treedt voor het vaderlnndschc 

et. per 
met een minimu,n vnn 60 et. 

voetlicht, een mcedoogenloos voetlicht van 
nood, honger en brandend verlangen naar 
schoonere dingen. In dat licht zullen aan
gematigde capaciteiten. opgelegde bekwaam
heid geen indruk meer maken, alleen nog 
het échte: de waarachtige eigenschappen 
van de gedegen, vastberaden, evenwichtige, 
onzelfzuchtige menschen. die nuchtere. harde 
Vaderlanders. Dat zijn de Werkers aan den 
Opbouw. 

Toen we op een dag - een heldere dag -
onze oogcn uit·.vrcven, en ons overtuigden. 
dat er echte Engelsche troepen. bevrijders, 
door onze straten reden. toen viel het gordijn 
over een treurspel van vier jaren: een treur
spel niet alleen van onderdrukking, weg
voering, knechting, doodsbedreigingcn, maar 
van nog erger gevaren. Immers, de eigenlijke 
opzet van de Duitsche regie in dit drama 
was: den eigen aard van ons volk uit de 
wereld te helpen. ons Vaderland een roem
loos einde te laten vinden als Duitsch gewest. 
De Duitsche propaganda, bijgestaan door een 
stel verrader, - die bedrogen bedriegers, 
zelf met hart en ziel aan hun meesters over
geleverd, - ging over tot een stelselmatige 
beïnvlot"ding van al onze levensuitingen: alle 
sociale orga�isaties, het culturele leven, de 
liefdadighei.d, de scholen: alles werd ver
duitscht. En' omdat ieder mensch in den be
zettingstijd voldoende zorg had aan zijn eigen 
gevaren, we�d dat gemeenschappelijk gevaar 
nog al eens over het hoofd gezien: als echter 
eenmaal de afrekening gehouden wordt zal 
dat bovenaan staan, die machtige aanklacht, 
één korte zin: Jullie hebt Nederland willen 
verduitschen. 

1Je .J<a.tlioli.eAe Àd>ei�nq, te P,oxtd lietuUH-. 

Nu is Goddank het gevaar geweken. Zoo
als de Duitschers bij hun aftocht een ruïne 
hebben achtergelaten van verbrande huizen, 
in de lucht geblazen bruggen, verwoeste 
kerken en geplunderde bezittingen. zoo zitten 
wij op geestelijk gebied met de wanorde 
van nog ongeorganiseerd volksleven; vier 
jaar lang was er maar één meester van alle 
instellingen: de germaan; vier jaar lang 
hebben we gemeenschappelijk denken en 
voelen en op touw zetten verleerd, omdat 
hij àlles deed. Nu is hij weg, en moeten 
wij beginnen. Beginnen met Wederopbouw. 

Velen van ons krijgen weer een taak; 
als zelfstandige, verantwoordelijke menschen 
krijgen zij een opdracht te vervullen. Jonge 
menschen, die hord en strijdbaar zijn op
gegroeid in de oorlogsjaren; oudere menschen, 
die met rustigen blik dit oogenblik hebben 
afgewacht; verouderde menschen, die de 
voorbije jaren beschouwen als alleen maar 
een angstig intermezzo; onbezonnen jeugd, 
die den oorlog ziet als een punt achter het 
verleden: zij allen krijgen of herkrijgen, 
nemen of hernemen verantwoordelijkheid; 
zij allen gaan bouwen aan een Nederlandsch 
Volk. En het zal niet baten, bij dit alles 
te vermanen tot rust en bezonnenheid. Vier 
jaar gedwongen rust hebben, niet alleen hier 
maar in alle bevrijde landen, als reactie een 
zucht naar daden tengevolge gehad, die ver
bijstering wekt. De vreugde der vrijheid 
dreigt verloren te gaan in een roes van on
gebondenheid. Bij den toeschouwer komt de 
bange gedachte op: zal uit deze ongebrei
delde werkkracht groeien die orde der dingen, 
die het goede begin is van een schoon geheel 7 

Iedereen die in 't groote of in 't kleine 
of ook in 't allerkleinste geroepen is, mee 
te werken aan de opbouw van vaderlandsch 

Na bijna drie en een half jaar ontbonden 
te zijn geweest, was de vorige week onze 
Katholieke Arbeidersbeweging voor het eerst 
weer in vergadering bijeen. Uit de vrij 
groote opkomst der arbeiders kan veilig 
geconcludeerd worden, dat er in Boxtel 
werkelijk spontane belangstelling voor onze 
beweging bestaat. En wij twijfelen er niet 
aan dat die belangstelling door deze bijeen
komst nog in breedte en diepte heeft ge
wonnen. 

De Voorzitter van "het R. K. Werklieden
verbond in het bevrijde gebied", de Heer 
Fr. Hoogers, die sinds de opheffing in 
Juli 1941 hier in Boxtel voor de eerste 
maal weer voor een massale, bovengrondsche 
werklieden - bijeenkomst optrad, was het 
spreken nog allerminst verleerd. In een 
rustig betoog heeft hij zonder eenige poeha, 
aanmatiging of volksbedrog uiteengezet, hoe 
ons R. K. Werkliedenverbond in Nederland 
vóór drie jaren roemrijk van het tooneel is 
verdwenen, hoe het weer zal herrijzen en 
hoe het zich straks de samenwerking denkt 
met de andere vak-centralen, met name het 
C. N. V. (het Christelijk Nationaal Vak
verbond) en het N. V. V. (het Neder!. 
Verbond van Vakvereenigingen). 

Bij de uiteenzetting daarvan kwamen 
uiteraard verschillende belangrijke kwesties 
ter sprake, waarvan eenige zeker ook buiten 
de kring der aanwezigen de aandacht ver
dienen. 

Op de eerste plaats behoort daartoe de 
kwestie van de al of niet wenschelijkheid 
van een eenheids-organisatie. De spreker 
was hiervan in 't geheel geen voorstander, 
omdat een gezond maatschappelijk leven 
nu eenmaal eischt, dat de verschillende 
heerschende geestesrichtingen en levens
beschouwingen daarin tot uitdrukking kunnen 
komen. Dat geldt dus zeker voor Nederland 
met zijn sterk gemengd-godsdienstige be
volking. 

Daar komt bij, dat wanneer er straks op
nieuw zal gestreden moeten worden tegen 
het Communisme, de ondervinding in de 
strijd tegen het Nat. Socialisme ons vol
doende geleerd heeft. dat wij daarvoor onze 
eigen sociale organisaties op Katholieke 
grondslag niet kunnen missen. 

lntusschcn wil een eigen Katholieke so
ciale beweging geenszins zeggen isoleering 
of versnipperina- van krachten. Want ook 
wij zijn voorstanders van een intensieve 

samenwerking tusschen de groote vak,cen
tralen en als wij goed zijn ingelicht, dan 
ligt voor een dergelijk samengaan reeds 
een reglement van samenwerking klaar. dat 
een eenheids-organisatie absoluut overbodig 
maakt. Wij kunnen ons dan ook niet aan 
den indruk onttrekken dat de propagandisten 
voor de eenheids-organisatie ofwel niet op 
de hoogte zijn van wat er in de bezettings
rijd ondergronJs is klaar gemaakt, ofwel 
daarmede niet tevreden zijn, en à tort 
et à travers een eenheidsorganisatie willen 
voor communistische doeleinden. Zij mogen 
er echter op rekenen, dat de Hoogw. Bis
schoppen van Nederland, die pal gestaan 
hebben in de strijd tegen het Nat. Socialisme, 
zelfs gedurende de Duitsche bezettini, niet 
minder pal ook zullen staan in de strijd 
tegen het Communisme. 

Uitvoerig stond de Heer Hoogers ook 
stil bij de interne reorganisatie van het 
R. K. Werkliedenverbond, straks, zoodra 
heel Nederland bevrijd is. Wij hopen dan 
te krijgen één Nederlandsche Katholieke 
Arbeidersbeweging, met vak-organen en dio
cesane organen voor godsdienstig, sociaal 
en cultureel werk en slechts één contributie 
naar draagkracht (waarschijnlijk 20/o van 
het inkomen). Ook de andere vak-centralen 
zouden hiermede accoord gaan en daardoor 
voor de toekomst iedere concurentie uit 
hoofde van contributie willen vermijden. 

Wie over een en ander meer wil weten, 
zal goed doen zich te abonneeren op ons 
eigen blad ,.Herstel", dat weldra opnieuw 
gaat uitgegeven worden door "het R. K.
Werkliedenverbond in bevrijd gebied". 

(Slot volgt.) 

In elk menschenleven en in ieder geslacht 
blijft levend het verlangen naar redding en 
verlossing. Dit is geen wonder. Want altijd 
opnieuw gaat de mensch gebukt onder de 
last van ellende, die hem op zijn schouders 
gelegd wordt door zijn eigen dwalingen en 
zonden. 

Het leven der menschen is één groote 
Advent en jaar na jaar, eeuw na eeuw, 
stijgt van de lijdende aarde de smartelijke 
kreet omhoog: .. Zie, o Heer, de verslagen
heid van Uw volk en zend uit het Lam 
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dat over de aarde moet heerschen." 
Hoe is deze kreet niet uit het hart ge

grepen van ons, die zien en met bitterheid 
ervaren, dat niet de lief de, maar het harde 
en overbiddelijke geweld over de volken 
heerscht. 

De plechtige viering van den liturgischen 
ecredicnst op dezen tweeden Zondag van 
den Advent opent met deze verblijdende 
woorden: .. Zie de Heer zal komen om de 
volken te verlossen". Doch tragisch is het, 
dat de menschhe1d den Verlosser niet wil 
zien en blind blijft voor haar eigen redding 
en zaligheid. \Vij willen verlost worden op 
onze eigen wijze: niet op de wijze van God. 
Wij wenschen dat God ons zal bevrijden 
uit de slavernij van anderen en Hij komt 
om ons te verlossen uit de slavernij van 
ons zelf. Wij verwachten redding van een 
omwenteling, die met één slag de omstan
digheden van ons leven zal veranderen en 
Hij brengt ons een innerlijke omwenteling 
van geestelijken aard, omdat de wortel en 
oorzaak van de ellende ligt in onszelf. 

Tot onze voldoening vernemen wij, dat 
onze Tooneelvereeniging "Boxtel's Tooneel" 
binnenkort weer de planken beklimmen zal. 

Wij meenen het oprecht, wanneer wij 
zeggen: ,.tot onze voldoening", omdat wij 
niet anders dan aangename herinneringen 
hebben aan het artistieke spel, waarop wij 
door 

"
Boxtel's Tooneel" voor de verdrukking 

vergast werden. Wij denken dan terug aan

"
Haar Laatste Wil", ,.Over 12 Dagen, tegen 

Middernacht", ,.Amor in de Pastorie" en
vooral aan het stuk van An toon Cool en: 
.,Kinderen van ons volk", dat op zoo su
blieme wijze voor het voetlicht werd gebracht. 

Het verleden van "Boxtel's T ooneel" staat 
ons borg, dat onze hooggespannen ver
wachtingen niet zullen worden teleurgesteld. 

,,:BcaBmu' s 100ffllt" 
Sinds de bevrijding is men op allerlei 

gebied bezig met de her-opbouw. Zoo ook 
het vereenigingsleven. Bovengenoemde ver
eeniging heeft ook niet stilgezeten en nadat. 
er op 27 Oct. j.l. een vergadering heeft 
plaats gehad, is men direct begonnen met 
het instudeeren van een tooneelstuk. 

Brabant"s Tooneel zal als eerste nummer 
opvoeren........ nee, dat verklappen we nog 
niet. Het publiek kan er echter van verzekerd 
zijn, dat binnenkort Brabants T ooneel weer 
als van ouds op volle toeren draait. Gelukkig 
heeft de gedwongen rustperiode van 3 jaren, 
op de spelers geen invloed gehad en het 
Boxtels publiek staat weer een genotvollen 
ontspanningsavond te wachten. 

De regie staat weer onder de bekwame 
leiding van den Heer Fr. van Oers. 

� uan ck wed. 

De Westelijke oever van de Maas is thans 
geheel van Duitsche troepen gezuiverd. Hier
mede is voor de krijgsverrichtingen in Neder
land de eerste phase beeindigd. Wij kunnen 
alleen maar gisstn waar de doorstoot voor 
de verdere bevrijding zal komen ; laten we 
hopen, dat een doorbraak in de buurt van 
Arnhem op het program staat. Een derge
lijke operatie zou immers ons land het 
spoedigst van zijn zware druk ontlasten. 

De strijd bij Aken is een beetje geluwd; 
er komen de laatste dagen maar schaarsche 
berichten over. De geallieerde houden nu 
een Ainke strook van de Roer bezet in de 
buurt van Linnich, do.ch Julich en Duren 
zijn nog steeds niet veroverd. 

Aan de Saar gaat het beter, hier werd 
Saarlouis door een verrassende manoeuvre 

BRABANTS CENTRUM 

genomen. De Saar werd op zes punten over
gestoken, zoodnt ook in dit gebied de aan
val op de eigenlijke Siegfried-linie, die tot 
Saarbrucken vlak achter de Saar ligt, kan 
beginnen. Van Saarbrücken gaat deze linie 
recht naar Karlsruhe om daar achter de Rijn 
tot aan de Zwitsersche grens bij Bazel te 
loopen. De Duitschers houden tot nu toe 
op alle punten de zware druk uit, want ook 
in de Vogezen ten Zuiden van Straatsburg 
is hun geordende tegenstand ondanks de 
hachelijke positie nog niet geeindigd. 

In Zuidelijk Hongarije ging het deze week 
weer eens echt Russisch. Het Balaton- (of 
Plattenmeer) werd bereikt en vandaar rukt 
het Roode Leger thans snel op in de rich
ting van de Oostenrijksche grens. 

Het achste leger van Italië veroverde 
Ravenna en Russi, doch Fayenza is nog niet 
bereikt. De vooruitzichten voor een intocht 
van de Po-vlakte worden weer beter. 

Na Frankrijk, Italië, België, is nu ook 
Griekenland aan de beurt gekomen om zijn 
bevrijding in bloed te vieren. De opstand 

neemt hier wel zeer onverkwikkelijke vormen 
aan, tusschen de door Communisten geleide 
opstandelingen en Britsche en Grieksche 
regeeringstroepen zijn ernstige gevechten 
gaande. Minister Gerbrandy, die beseft, dat 
een na-oorlogsch Europa zich de weelde 
van dergelijke uitspattingen niet veroorloven 
kan, doet alle mogelijke moeite om de oor
zaken voor dergelijke verwikkelingen van 
t<• voren weg te nemen door nu reeds be
langrijke toezeggingen aan de vroeger onder
grondsche bewegingen te doen. Of dit vol
doende zal zijn durven wij niet te voor
spellen: in Noord Nederland zal de door
gestane ellende velen rijp maken voor Com
munistische agitatie en in deze richting zien 
wij voor ons land een roeriger element dan 
de meer reactionnair getinte ondergrondsche. 
En wat zullen de uit Duitschland repatri
eerendc arbeiders ons brengen? Voorloopig 
Î!! er geen reden voor overdreven optimisme. 
Misschien kunnen de Zuidelijke provincies 
na serieuze stabilisatie er toe bijdragen de 
komende schokken op te vangen. 

J,s Jeuq� ,wq noodiq of, nulliq ? ?
God heeft den mensch geschapen tot koning 

der schepping. 
De jonge mensch, die op de wereld komt, 

is het meest afhankelijke en onbeholpen onder 
de schepselen. 

Deze twee waarheden zijn overbekend. 
De mensch moet tot de uitoefening van zijn 
koninklijke taak geholpen worden. Daarmee 
zijn belast: de ouders. 

De ouders zijn de natuurlijke opvoeders. 
Het is echter niet waar, dat het kind toe
behoort aan de ouders; en het is ook niet 
waar dat het toebehoort aan de gemeenschap, 
staat of maatschappij. 

Het kind behoort aan God, die een doel het 
en een weg heeft gegeven, om zijn geluk 
te bereiken. De ouders zijn daarbij Zijn 
natuurlijke helpers. 

Het gezin is het eerste, en niet-te-vervangen 
opvoedingsmilieu. Dit is geen louter theorie; 
ook de practijk wijst er op, dat het gezin 
het voornaamste opvoedingsmilieu is. 

Men kan er over klagen dat het gezin soms 
zoo erg tekort schiet; men kan en zal het 
daarom moeten helpen en steunen, maar 
nooit vervangen. 

Die ouder-hulp begint reeds in de aller
eerste levensjaren. Zij is dan zelfs van de 
grootste beteekenis, omdat die eerste levens
periode beslissend is voor de latere ont
wikkeling van den mensch, over zijn geheele 
levenshouding en de vorming van zijn karak
ter. Daaromtrent laten de de ervaringen, ook 
opgedaan bij de studie van de abnormale 
karakters, geen twijfel over. Veel kan door 
de school, door het leven zelf, of door de 
invloed van een zielzorger en geneesheer 
verbeterd worden; maar wat verbeterd moet 
worden ontvingen zij uit de handen van hen. 
die er tot den schoolplichtigen leeftijd aan 
gewerkt hebben. In de latere jaren kan ook 
veel bedorven worden: vandaar dat de ver
antwoordelijkheid van de leeraren en jeugd
leiders niet gering is; maar de basis van 
alle gunstige en ongunstige ontwikkeling 
wordt stellig gelegd in de vroegste kinder
jaren, in het ouderlijk huis. 

Het houdt geen steek te beweren: wat 
weten eenvoudige volksmenschen af van op
voeding ; hoe kunnen die hun kinderen 
opvoeden? Het gezin, zelfs een een minder 
goed gezin, werkt uiteraard opvoedend, .,na
tuurlijk" opvoedend en niet kunstmatig. Be
houdens uitzonderlijke gevallen van mis
dadigheid, waarin door de wet wordt voorzien, 
is de huislijke kring niet alleen in rechte, 
maar ook in feite de voornaamste opvoeder. 

Dat neemt niet weg, dat het de taak is 
van geestelijken en opvoeders, de ouders 
leidinii te geven, hen door alle middelen 

van voorlichting tot betere opvoeders te 
vormen voor hun kinderen. Dit is volstrekt 
noodig en even noodzakelijk, zoo niet nood
zakelijker, dan alle werken van liefdadigheid 
of apostolaat te zamen. Het ware wenschelijk 
dat hier meer systematisch gewerkt werd. 
Aan de ouders kan geleerd worden wat te 
doen, om de kinderen, de jonge meisjes en 
jongens van hun huis te dqen houden. 

Het is zeker beter in dien zin iets te doen 
dan te gaan klagen, dat de ouders onbekwaam 
zijn om hun kinderen op te voeden. Zij zijn 
er van nature toe kekwaam: dat is Gods wil ! 

(wordt vervolgd). 

Zal met Nieuwjaar nog niet ter been 
zijn en uwe wenschen aan familie, vrienden 
en klanten nog niet per brief of kaartjes 
kunnen overbrengen. 

Daarvoor kan dan een Nieuwjaar11-
wen11ch in Brabant'a Centrum geplaatst 
worden. 

Neringdoenden, 
Gezelschappen en 
tijdig op te geven 
Molenstraat 19. 

Vereenigingen, Clubs, 
Particulieren llelieven 

bij M. van Amelsfoort, 

Bezorg de copie vóór 20 December. 
Denk er om, de plaatsruimte is beperkt. 

Prijs per gewone grootte f 2.50, iedere 
regel meer 25 cent. 

Model 

aewonc vrootte 

Sportvereeniging "N.N.". wen8cht
Donnleuu, Leden en Supporter• 

ZALIG NIEUWJAAR 

Bnldr.erij "De Korenschoof'· wen•cht 
Boxtels' bevolking een wclukkig 
NieuwjAAr en hoop! hnnr klnnten 
in den loop vnn 19-IS nog Witte 
Mik Ie kunnen lc"ercn. 

N. V. VAN OERLE'S WEVERIJEN.

Een verblijdende gebeurtenis had 4 Dec. 
j.l. plaats bij bovengenoemde N. V. Directie
en personeel bijeen! Namens de Directie

' sprak de Heer J. van Oerle, Jzn., die o.m.
een loyale medewerking van de Directie
toezegde, om te komen tot een belangen
gemeenschap, die geschraagd wordt door
prettiger verhoudingen dan voorheen. Voor
elk lid van het personeel had hij een wel
kome verrassing. Met groote meerderheid
van stemmen werden: G, van Gennip.
M. Peijnenburg, A. van Beers, H. Hazenberg
en G. v. Osch gekozen tot de z.g. fabrieks
comm1ss1e. 



Vooe de :l<üuLewt,. 
Beste jongens en me1s1es. 

Hier is Tante Juujl 
Gisteren pas per vliegboot uit Canada in 

Boxtel aangekomen. Ik heb een reis achter 
de rug! Il Luistert! 

De tweede dag al werd 
gemaakt door Duitsche 
Sjuurt.. .. boem. boem!! 

de lucht onveilig 
bommenwerpers: 

7 Zware bommen plonsten naast het 
schip in het water! 

Goed geraakt dat moet ik zeggen! Opeens 
vlogen we met schip en al de lucht in: dut 
was van de luchtdruk snap je. Maar de boot 
kwam weer op z'n pootjes terecht. T a"te 
Juul vond het wel leuk zoon luchtreisje! 
Toen gl<!ed ons bootje weer rustig over het 
water. 

Op zekere dag zat tante Juul aan haar 
bureau en luisterde naar de radio: .. De 
bevrijding van Boxtel""! Hoera! Boxtel is 
vrij. Ik zat met spanning te luisteren toen 
opeens een kikker de kamer binnensprong. 

Hè. hoe komt die hier. en kijk, er lopen 
straaltjes water binnen. De straaltjes werden 
stromen en m'n kamer stond opeens blank. 
Ik "pootje-baaide"' naar dt" andere oomes 
en tantes meteen stond het hele schip m 
rep en roer. 

S.O.S. : Onze boot is getorpodeerd ! 
Het water begon hoe langer hoe harder 

te stromen. 
Alle mensen renden het dek op - Te 

laat! De boot zonk en alle omes en tantes 
spartelden in het water. Wie eenigzins kon 
zwemmen, zwom er geducht op los. En., ... 
tante Juul zwom ook. Wat dachten jullie? 
Ik heb wel een paar keer kopje aeduikeld, 
maar bleef toch boven, omdat ik zoo goed 
zwemmen kan. 

Een eindje van het gezonken schip dreef 
iets in 't water. - Ik zwom er naar toe. 
Ha, een strijkplank. Daar kon ik een fijne 
boot van maken. 

Vlug de poten eraf gebroken en hup, op 
de strijkplank. 

De poten dienden als roeispanen. Ik moest 
toch even lachen. Als de Boxtelsche jongens 
en meisjes me zoo gezien hadden: Tante 
Juul op de strijkplank, midden op de groolen 

Oceaan. Kostelijk! 
Hoera! Land! 
Heel in de verte zag ik een stipje. Ik 

roeide er in aller haast naar toe, maar hoe 
dichter ik er bij kom, hoe kleiner het werd. 

Was het geen land? Nee! Wat dan? 
t\og een paar slagen, nog twee, nog één .... 

Hé, wat was dat. Daar dreef warempel een 
van de vele cadeaux die tante Juul voor de 

BRABANT'S CENTRUM 

Boxtelse kinderen had meegebracht. 
Met het cadeau voor op de imitatie-boot 

roeide tante Juul verder, tot ze eindelijk aan 
land kwam. 

Wat ik het ergste vind is, dat ik van de 
bevrijding van Boxtel niets meer gehoord 
heb. - Nu vraag ik of jullie mij dat niet 
eens willen vertellen. 

Maak er een opstelletje van 1 
Wie van jullie dat het mooiste doet, krijgt 

van tante Juul de "geredde drenkeling·· een 

prachtige prijs uit Canada. 
De opstelletjes moeten uiterlijk 

middag 11 December worden 
aan het adres van 

Maandag-
ingeleverd 

TANTEJUUL 
Bureau van "Brabants Centrum·· 

Molenstraat 19, Boxtel. 

Zet er meteen je naam, adres en leeftijd bij. 
Nu luitjes, veel succes! 
Tot de volgende week! 

'n Stevige hand van Tante Juul. 

1)- :&xtd,. 
BONAANWIJZI.NG No. 8. 

Voor het tijdvak van 26 No,r. tot en met 9 Dec. 1944 
zijn ,ran de Noodkaart 111 11eldi11 ,rerkiaard: 

Jam 301 per bon 125 gram 

Suiker . R 7S per bon 250 gmm 
392 per bon 125 gram 

Peulnuchten 310 per bon 250 gram 

Chocolade 311 per bon 1 tablet 

Koffie (echte) 320 per bon S0 gram 

Kinderbi.cuita R 76 per bon pak van ISO gram 

Boter of Mar11arine : 381 bon 12S 
of Vet Spek R6 3 

per 11rem 

of 
Vet of Olie R63 per bon 100 grftm 

381 

De bonnen voor Chocolade en Kindcrbiacuita moeten 
tevoren bij den winkelier worden ingeleverd Deze 
kunnen zich dan bij den plaat.clijkcn 11roaaicr op de 
ingenomen bonnen bevoorraden. 

De Koffie kan door de winkelier• op toewijzingen 
koffie-surrogaat worden betrokken, waarbij I rantaoen 
koffieaurrogaat gelijk gesteld wordt met 50 gram echte 
koffie. Voor zoover de winkelier geen coupure• koffie
surrogaat in zijn bezit heeft, geldt voor hen dezelfde 
regeling ala hierboven voor chocolade aangegeven. 

De zelfverzorgcrs boter mogen de aangewezen boter
bon niet gebruiken. Zij dienen deze op een nader 
bekend te maken tijdatip bij den diatributiedicnst in te 
leveren. 

Door vcrvoeramoeilijkhcdcn zal de Chocolade nog 
niet direct vcrkrijgb1111r zijn. 

T ABAKSBON. In het tijdvak van 4 m 16 Dcc. 
1944 geeft BON 47 van de Tabakaka11rt Q 409 r<><:ht 
op het koopen van één rantaocn sigaren, cigarilloa, 
tabak of sigaretten. 
ZEEPBON. Bon 321 van de Noodkanrt 111 geeft recht 
op het koopcn van éën atuk ccnheidncep. Aangezien 
echter de winkclicra nog niet met zeep bevoorraad 
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zijn moet deze bon ,·oor 13 December 1944 bij den 
winkelier worden ingeleverd. 

De dctailliatcn moeten den consumenten voor de 
in ontvangst genomen bonnen een ontvangttbewija 
veratrekken. T cvcna dient door hen een lijst in duplo, 
van de ingenomen bonnen te worden aangelegd. ver
meldende naam, adres en atamkaartnumer van den 
consument. 

De detailliatcn moeten uiterlijk 15 December de op 
opplakvellcn MD 147 -02 geplakte ingcnomcn bonnen, 
vergezeld van het duplicant vnn de opgcmankte kl,mtcn
lijat bij den distributiedicnat inleveren waar zij op de 
norm11lc wijze toewijzingen ontvangen voor ecnheida
zecp. De di■tributicdicnet zendt een opgave van de 
ingeleverde bonnen naar het Rijksbureau voor Che
mische Producten te Breda door welk Rijk1burcnu de 
bevoorrading van detaillisten zal gcachiedcn. 

De dctailliaten dienen na ontvangst van de goederen 
teratond tot verkoop over Ie gaan tegen inname van 
de door hen uitgegeven ontvangstbewijzen, welke 
ontvangstbewijzen bij het origineel van den klanten
lijst moeten worden bewaard. 

De 8.O.A.M., bond v11n de door oorlogs
handelingen afgewczcn minnaara. heeft deze 
week zijn eerste vergadering gehouden. Daar 
de onderhandelingen met de Civil Affaira over 
rcmplcc.ant-meisjcs en schadevergoeding mialukt 
zijn, werd besloten tot een uitgebreide tegenactie 
over te gaan. 

Met het oog op de zware bewapening der 
Engelache en C.nadcc•che aoldaten, zal hier 
omzichtig en met tact gevochten moeten worden, 
aldus de voorzitter, de Heer J. Salie. Voorloopig 
zullen wij ons bepalen tol het scheel aankijken 
van de aoldatcn, die met onze mciojea loopcn. 
Een speciale curaus in schcclkijkcn zal ten apoc
digste worden georganiseerd. De voorzitter ver
wacht van deze geniepige atrijdmcthodc goede 
resultaten. 

Ook worden plannen overwogen om de meisjes 
kaal te scheren en een atara-and-atripea brand
merk op hun wangen aan te brengen. 

Burgerlijke stand der gemeente Boxtel, 
van 30 November t/m 6 December '44. 

GEBOREN. 
Cornelia Fr. z. v. C. v. d. Plu c. v. A. Slijtcra, Eind
hovenachcweg 66 . Hendrili:ua Fr. z. v. K. v d. Laak 
c. v. J. M. Voratenboach, van Salnutraal 21. Gerardua 
H. M. z. v. H. C. Timmermans e. v. A. Heijkant., 
Brugstraat 9. Hcnricua Th. z. v j. J. van der Heijden 
e. v. B. P. de Man, Spooratr. 5. Hcnrica J. d. v. H. 
J. van Each e. v. C. M. Vcroudc, van Salmatr. 58A. 

ONDERTROUWD. Geen. GEHUWD. Geen. 
OVERLEDEN. Adrianua Johannea van den Beue

laar, oud 9 mnd. Onrooiacheatr. 90. Wilhelmina Adri
ana van Esch, oud 3 mnd. S pooratr. 14. 

UIT GEMONDE 

bereikte ona een uitvoerig veralag van het St. Nicolaas
fceat dat met medewerking van de C.nadccachc troepen 
werd gcorganiaccrd. Ongeveer 450 schoolkinderen heb
ben zich koatelijk geamuseerd in de grootc zaal van café 
"de Zwaan". Behalve St. Nicolaas. die geholpen door 
onderwijzer• en C.nadcczen cadeaus uitdeelde, waren 
er nog goochelaar, Jan Klaaucn en Film. 'a Avonda 
werden de C.nadccicn zelf door de inwoner• van Ge
monde gctractccrd op gchamatcrdc appelbollen, cho
colade en specula,.. Het werd voor Gcmondcnaren 
en Canadeczcn een onvergetelijke avond. 

RunsFfJanbel 
'9Feen&ahketts 

Wij willen ,vel 
,loch lrnnnen niet .-is voorheen! 

T oei, "unnen wij U in vele Qevallt"n van Jienst -,.ijn op 

liet t,!ebiecl van 

SCHILDERWERK 

De Nederl. Arbeidad. op11ehe,ren. 

De vorderingen op den vroc
gcrcn N.A.D. wcgena leveringen 
of andernina. voor zoover de:re 
nog niet werden voldaan, kunnen 
worden voorgelegd aan den be
heerder, welke over de goederen 
van den dienat ia aangcatcld. Voor 
de gemeente Boxtel kunnen de 
rekeningen worden ingediend ten 
gemeentehuize (afd. financién). De 
rekeningen moet.en belegd zijn met 
cv.-ntucel afgegeven beatclbonncn, 
terwijl zij voorzien moeten zijn 
van een verklaring, onder aanbod 
van ecdc, betreffende de deug
delijkheid. Adv. 

luxe Kleinmeubelen en Draaiwerk 

Salonlampen - Byouterieën 

STA TIONSTRAA T 58 - BOXTEL - TELEFOON 266 

_,,s 

sclwenen, 

Afdeeling 

Voetverzorging 
Behandeling op el1preek. 

Sliiuen 
Bete.el 

U HililQt. Wij clicnen 1 

Firma J. V erheijden & Zonen 
STATIONSTRAA T BOXTEL 

Wegens het lichtverbruik is onze zaak voortaan 

TOT 4 UUR GEOPEND 

BAZAR C. STEINMANN-PECHTOLD 
Rechteratraat 6 - Boxtel. 
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Heb nieuwe Heerenschoenen ma;it ·H. \X'il ruilen tegen werk• schoenen mul ·¾3-·H. Adres: Keizer v.m R.mdstraat 6 Gevr.ugd: net Dagmeisje, leef, tijd ± 16 jaar. Janssen,Dirk.s, Stationstraat IOï Gcvra.1gd: net Dienstmeisje, voor dag of dag en n.1cht. /\\cvr. 

BRABANT'$ CENTRUM 

MAGAZIJN "DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL 

Wq kunnen U nog aanbieden voor de Kerstdagen zeer moo,e 

KERSTGROEPEN 
Verder groote sorteeflng 

SCHILDERIJEN EN SCHILDERSTUKKEN 

•
Wij doen ons best

J,,s onze leus;
1ot op het lest 

1extiel naar keus 
Een einde maakt 

Voor iedereen, aan de H.us, Mgr \\ïlmc:rstr. 8. Boxtel MATTEN 40 X 70 cm f 4.90 MATTEN 50 X 80 cm 1 5.50 é.llend' en zorg van voorheen 
En daarom blijft bestaan Te huur of te koop gcn.1.1gd kleine bestelwagen of luxe auto S. J. de 1-1.us, Mgr. \\ïlmer�tr. 8 Boxtel. Gcnaagd : nette Bakkersleer• ling of halfwas. Genegen bood, schappen te doen en brood icbezorgen. J. v.rn Dijk. Vic. vanAlphcnl.1an 10, Boxtel. Verloren een gouden Broche met roodbruinen steen. Tc�cn 

ALLEEN STATIONSTRAA T 5 5 

Fa. Fr. v.d. Brandt & Zn. 
Stationstraat 51 Boxtel 

Vraagt voor direct: 

11.og steeds "Wi.tteue.en" vooraan. 

F. J. WITTEVEEN
RECHTERSTRAAT 18 - BOXTEL 

AFD . .MANUFACTUREN F.N CONFECTIE

goede bclooning !cru): te be, 1 volwassen smidsknecht :orgen. Bosschcwcg 11, Boxtel. � uan 'llistetcoaii 

A.ingeboden goed tehuis in kkinboeren gc::in voor bej.1ardc vrouwof man. die genegen :ijn mede:te helpen, of cchtp.1.1r voor vrijegemeubileerde bmer. Adres bcvr.Hure.iu v;rn dit bi.id.Kano te koop met 2 peddels. Schcllckcns, Burg.1kkc:r. Te koop gc:n,1.1gd een klein mantclkacheltje of vulkacheltje. W. N.as. Parallelweg 2. 35. T c: ruil aangeboden een Radio toestel Philcha, zoo goed .11s nieuw tegen behoorlijk damesfiets met goede b.1ndcn. Molenstr. 19. 
t Heden 6 Dcc. over, leed tot onze diepe droefheid. voorzien van de laatste: H.H. S.icra, mc:nten, on:c: inniggc:liddc Broer, de Heer JohllDnH, Emmanuel de Kort, in de leeftijd van 35 jaar. Boxtd: 

FR. M. PHILIPPUS. 
PAULIEN DE KORT.De plechtige uitvaart zal geschieden te Boxtel, op Zaterdag 9 Dcc. in de kerk v.10 St. Petrus om half 10.Bijeenkomst om 9 uur bij't Ziekenhuis Duincnd.1.11.

Voor de bcl.mgstclling en de deelneming ondervonden bij het O\'erlijden van mijne innig, gc:lic:fdc: Vrouw JAANTJE LEIJERWEERD. geb. Bloemen. betuig ik mijn h.utclijkcn d.mk. Boxtel, 5,12;44. 
J. LEIJERWEERD.Willem de Zwijgcrsstr. 13 

en 1 leerjongen voor de smederij 
DROGISTERIJ .. DE VIJZEL" 

0 l,\l<Kl ,"' . BOXTEL 

� HD'} studs � 

biedt nog steeds 

ondanks alle oorlogsomstandigheden 

vele soorten 

RECHTERSTRAAT 20, BOXTEL 

·····-·-�-� ........................................ ..... 
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nieuwe le,len Uames en hl.'eren). i 

Annmeltlinit ,·t'>ór t 3 Decemlm, Kloosterslnml 1 - l\oxlel. i BQSSCHEWEG 17 - BOXTEL
t 

HIT BESTlJUR. •••••• .............................................. . 

Opleiding tot Kraamverzorgster. 
Meisjes die gaarne voor deze Cursus 1n 
aanmerking komen, kunnen zich opgeven 

bij de leidster van het Bureau. 

ZUSTER VAN VESSEM - ONS DOELSTR. 3 

2Je. Hieu� ûusus kqüct Ut. Jan,. 1945.

VLEESCHCONSERVEN 

met het merk 
NIBO 

Waren zeer fijn, weet U <.lat nog? 
RECHTERSTR. 'lO - llOXTEL-----------------------

HEROPEND 
Vanaf heden weer iederen dag geopend 

CAFÉ SPOORZICHT 
PRIMA BILJART 

Beleefd aanbevelend J. H. Waals-Timmermans 

PRINS HENDRIKSTR. 92 

·············- -·· ······-·-·-·-·-·-·-·-.., ............. . 
Wij koopen van U 

oud goud en zih·er t.cgcn hoge waarde 

Al.LEEN \VEKKUlS \VORDEN GEREPAREERD. r\ndcrc rq,;iralic, kunn,!rr nog niet worden 11ani::cnonrcn. 
A.v. VLERKEN - BOX"fEL
Uurwerken Goucl Optiek .........................................................

BERICHT UIT DE FRONTLINIE. Huismoeders! Corn! Bevers 
Door het gedreun der kanonnen, zijn de meeste ramen 

en deuren niet meer tochtdicht. Wij kunnen U nog 

helpen aan tochtstrip en tochtband, waarmee het las

tige euvel op afdoende wijze verholpen kan worden. 

!1 J. WÜleueelf,' s Complete � 

TOCHTSTRIP 2cm breed 40ct. per meter 

21 /2 cm breed 45ct. per meter 

RECHTERSTRAA T 2 2 

BOXTEL 
TOCHTBAND 2 cm breed 65 et. per meter 

3 cm breed 80ct. per meter 

Onze uak is weer geopend 1·oor 
,,er/.:oop van 

Textiel 
ll;'ij kunnen U nog wd nid ver. 
koopen zoo ll'ij dat gewoon wartn 
l'Oor 1940 maar wij doen voor U 

Byouterieën 
Parfumerieën 

Toilet-artikelen 

Molenstraat 8, Boxtel 

ons uiterste best. K r a a m b u r e a u
,,Klein maar Dapper" 

Rechterstraat 67 - Boxtel 

Neemt goeden raad 

Gebruikt VAN OERS zaad 

het spreekuur voor a.s. 

moeders is voortaan 
alleen Dinsdags 

van 2-4 uur 

ONS DOELSTRAAT 3 

Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel. 



P�roc-hi�.·-v.afl dien .H/P�rus� t.e' Boxtel. 
ZONDAG, W Dec. De H.H. Missen om half 7, kwart 

voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. Om half 7 
gel. H. Mi!I voor. het;.,&��stelijk, en tijdelij) t. welzijn der 

parochie.·. Om. kw�rt voor' acht gel. 'H. Mis voor de
levende en overl. led<m van' de H. Familie, waaronder 
algemeene H. Communie voor de leden van de H. 
Familie. J'�a den midd'ag om 3 uur plechtig Lof met. 
preek, aanneming van nieuweJ:ederi voor de H. Familie 
en uitreiking der medailles, Om kwart voor twaalf . 
kleine Congregatie. 

VandÁlag de . 2e .schaal '\l!O0r -:de bijz. nooden van het 
Epi_seopaat .welke bijzonder in de milddadigheid • der· 
geloovigen wordt aanbev.01len. Donderdagavond om 7 uur 
Lof .met .RQ.Zenhoedje. •, 

Zaterdags biechtho011en,· van·.haH 3 .-tot 4 uur en van •: 
6 uur tot half 8. Doopen iederen dag van half 3 tot 3 u. 

Oonderdag,7 Dec.,,Vri.jdag,8 Dec., en Zaterdag 9 Dec .. 
wordt er een triduum gegeven voor de .leden der H. Fa
mille:., De o�foningen zijn Donderdag, Vrijdag en Zater-'. 
dagav(l)nd pm 7 uur. en Vrij dag en Zatermorgen , om 
half 7. Ook de geloovigen worden verzocht aan , dit 
triduum deel ·.te nemen.-· 

Broedetss�hap van het .H,. Bloed ,te Tilburg; om h.alf De 1 e schaal-collecte is voor .de kerk en de nieuwe, • 
8 gel. jrgt. voor Wilhelmina Hermens; z. a. gel. H. Mis ciborie;_ de 2e openschaal-collecte voor de B. N. , van 
voor Wilhelw.us_ v. cl. Br9ek. en Maria Catharina v. d. het Hgw. Episcopaat. 
Pasch de hsvr.; H. Ha'rt altaar gel. mndst. voor Adri- Te kwart voor 12 H. Familie voor .jongens: te 2 
anus Verhiigen;,,pm half 9 gef. -gez. jrgt. voor Catha- uur H. Familie voor meisjes; te 3 uur Lof; daarna 
rina ,van -Susante-v. <;l. Krabben. . _, . vergadering dC1' H. Familie voor ,mannen en "Sarita 

VRIJ[)AG. Om kwart voor 7 gel., jrgt. voor Ant9.netta Teresa'.'. . ,:,,, 
Sterken '\'.an Rooij ;_ z. a. gel. mndst. voor Cornelis van Woensdag, feestdag van de H. Lu.cia, patrones 
Weert; H; Hart altaar ,gel. mndst. voor JohaQnes v. d. tegen, b.esmettelijke ziekten. Des morgens •.te 7 uur 
Akker; OJn half 8 geL H. Mis . voor den ZeerEerw. wordt een plechtige H. Dienst: gehouden ter harer'eer, 
Pater v. 'di'Meer.endonk v. w. zijn neven en nichten ; opdat onze parochie bevrijd, moge blijven van. alle·. 
z. a. _ g�l. Jnnds� .. yoor Lam bertus v .. d. Brand; H. Hart besmettelijke ziekten. Na ieder. H. Misoffer is , er . -ge-' .
alta,ar ,gel. H. Mis v�or Hendrica v.d. Loo v. w. O.L. Vr. legenheid haar reliqui te vereeren. Gedurende het-
van Gqeden Raçlq; . .9m half .9 g�z. mndst., voor Wil- • • octaaf van haar feest is een der. offC'rbussen kenbaar , , 
hel�us. v.•. d. Ven., .· . . bestemd- voor geldelijke offers haar ter eer. •• , 

ZA ÏE�DAG. _Qm kwa,rt voor 7 gel. H. Mis. voor ZONDAG. 6 uur, l. d. bijz. intentie. ]' �u� 'C d. 
FraI\ciscus van K�mpen v.· w. het boterpact; z.a. gel. 

voor het welzijn der·parochianen .• 8 uur 1.. d. ,voor 
mndst. voor Wilhelmina • v. d. Poste; H. Hart altaar Petrus Swinkels, .. als overh lid der retraitepenning. 
gel. ji;gt. voor ., Gerardus Sterken; om half 8 gel. jrgt. 91/4 uur l. d. Johanna Beaard"Janssen, als overl. lid 
voor Francina Jansen;. z. a. gel. H , M�s voor Jan Jo- Broederschap St. Willibr. 101/2 uur Hoogmis .:voor 
hannes van Erp,' Barbara v. d. Me�rendonk de .hsvr. Andreas Schuurmans, als overleden lid Broederschap, 
en Leonardus den ;zn.; H. Hart altaar ,gel. mndst. voor Rozenkrans. The<,>q.p�us. van .L,ieshout; om half 9 -gez:· mndat. voor MAANDAG. 7 uur z. j. vo·or Maria Soeterings-Meyà-. 
Annà : Mi:l:l"ia' vaµ 7-ogGhel. • · • • . 7 uur, 1. d. voor Petl,'us Mandos, in de St., Petr..ui,: 

In. het '· LiefcJehuis. zulle� geschieden:. paroçhie• overl. 73/4 uur l. j .. voor Wilhelmina ,:van
Uden-v. d. Bruggen en Anna de dochter� 73/4-·L·j; •.,.

MAANDAG. Gel.. H .. Mis voor Matheue v. d. Weide voor Maria Klomp en overl. • familie. 73:(4 uur l. j: 
en Drieka v. d. Aker. voor Petrus Baaijens en Catha�ina v. d Meijden,z. e., .1· 

DINSDAG. Gel. H. Mis tot bijz. intentie. 81/2 uur pl. z. d. voor Johannes Maas, .Maria· Vrolijk· 
WOENSDAG. �G�L kl,.,:,,Mis voor Adriana van Ru- z. e. en Ria de dochter. 81/2 l: md ... voor Jahanria •

mund-�Ket�iaars/. 
>' •• ·' • • • 

NQuwens-van Houtum. 

MAANDAG. Om kwallt Noor . 7 gez. mndst. • voor 
Andrie� .. Verhoev,en; z.a .. gel. H. ,Mis voor Johannes
Justinus v .. d. Eerden; H.· Hart, .altaar gel. mndst voor 
Cornelis 'f. d. P.l:áit :. om, half \8, gel. jrgt. voor Antonius, 
Verhoeven; z. a. gel. 1--:l, Mis v-oor Hendricus v. d. Loo; 
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Johannes Hensen; om 
half .9 gey;. rondst. voor Au_gu�t • v" d. Ven. ' • 

• 
DONQJ;.RD.AG. Cel. H. •,Mis voor Jphan de Visser. DINSDAG. 7 11ur pl. z. j. -...voor • d:en • Heer Joseph 
VRIJDAG. Gel. H. Mi� voor de vrede en de ge- Eras. 7 uur l. j. voor Wilhelmina v. d. Sanden:.Op 

DJNSDA G. •Om, _kwart v,;oor 7 ,gez. mndst. voor lden
ricus Jacol?us. v�n Buul; z. a. geL ,mndst. voor Adrianus•· , 
en Marinus Eijkemans; H. Hart altaar gel. mndst .. voor 
Elisabeth v. d. Besselaar v. d. Dungen; om half 8 gel. 
H. Mis v;oor Rutnoldus .v-. d.·.Ven .en Anna Catharina
Montens; z. a. gel. H. Mis voot' J ghannes Franciscus
van Kempen;· H. Hart altaar gel:-·mndst. voor Adriana
van Rumund Ketelaars; om· 'half' 9 gez.· jrgt. voor Jo-
hannes 'VéiR Nîstelro�ij. '. / . • • ' • 

WOENSDAG. Om kwa-rt ·voo� 7- gel. H. ·Mis voor 
Martinus V oets v. 'W. de ' Retraitepenning; i. • a. gel. 
mndst. vo&r ' Adriatnis v. ·d_:·Sandeï H. H�rt altaar gel. 
H. ·Mis :voor -hleniica '"(r•. di. Eerden-van -� Deur�en; • om
half 8 gel!. H.f�Mis voor • Jbhannes v. d. Brand en' WH� 
helmina ván' Sou; z. 'a. '-gél ·H. ,Mis ·voor Gerah:las 
Vekemans ·te �ijme�en'éferl-.. ; H.· Hart ·altaar gel.· mrid�t:::

. 
'. ·:

voor Johan:-de•Visstr;.otn '1lalf-9·gef. gez.· jrgt. voor'
Henr-iöä· ··van· Susante." rr, .. : :. rf; 1 ••. ' • , . 1, ,, 

DONDERDAG:• ·Om-·· kwatt 0v�or•: 7 gel: H. Mis voor
Cornelis v. d. Eerden; z. a. gel. mndst. voor Everdina 
van Heesch; H. Hart altaar gel. H. Mis v. w. de 

sneuvelden·,·en degenen, .die in 't buitenland verblijven·. het Hoog. '73/4 uur l. .d. voor Z.E. Pater •Petrus Heerkens. 
ZATERDAG., Gel.1 -H.•Mis voor Gerard'us Vekemans 73/4 1. ,d., voor Karel van Raamsdonk, te 's-Bosch overl. 

te Nijmegen ove:rled·en,; 1 .J 73/4 uur l. md. voor Philomena van Berkel-Verkuijlen. 
. . 81/z uur .l. d. voor Mevr. Elisabeth v. Haeren-Spierirtgs. 

Het H. Sacrament des-Huwelijks wensohen te ontvangen·: 81/2 uur .l.' d. voor behouden terugkeer uit bezet gebied. 
J.os�ph, Carel,, ,Michiel 1;3ekkets. weduwnaar van Jo- WOENSDAG .. 7 uur pl. z. d. ter eere v .. d. H. Lucia. • 

hanna ;;Steenb�kkers \lÏt cle parochie van den· H. Jo" 7 uur l. d. voor Marinus van Breugel. : 73/4: uuT l .d. 
hannes te Oi�t�rwijJc . ,en,. A.ntonia Bekkers uit d�ze voor• overl. Jamilie van Osch. 7�/4,uur l. d. voor Jacpbuè 
par-oçhie -m�:t :. d.i1:1p.en;a,atie • in de. 3e graad van. bloed- van· Kasteren, te Eindhoven overl. 7�/4 uur I. d: • v-00r i -
verw�ntschap, z�fänie; .wl:larvan heden de 2e afkondiging Johanna Verbunt-van Mechelen ... 8 1/2 u.ur . 1. j. voor 
geschiedt, De geloov.igen ziin vei;plieht. de hun:bekende Johannes\ ·:Boontje.. .81/2 uur I. j. voor Adrianus van 
huweliilf.sbeletselen• waarin niet is :g�disperise�rd "aari Genuchten. ', ·: ·. , .. ,. 
den ;Fl�•toor b�k,nd ie �aken. DONDERDAG ... 7 uur gef. l.. j. voar Z.E;JHeer 

G�DOQPT. ·H�l)Jicµ.s, 2100n van Theodorus Giesbers Pastoor Fr. Eras en: familie. 7 uur, l. ·d.,-voor. Adrianat -' 
en Hendrica Veekens uit Oeffelt; Cornelis,. zoQn van .. ·, Wagenaars-v. d. Linden en . Acil.r. , -en ,f;r. ,cle-. zonen. 
Corne}i&, v: .. ,c;l. P.14� . .,-t;fli Adûana Slijters. 73/, ,mu• l.; j.� voor Maria Strijbosch.;Maas .. .73/i.;.uur ltd. 

OVERLJ;:QJ;N. <R,-in�ruis Oiesveld, oud JO. mnd.,en , vo� AdJiana ,v. d .. Linden. 73/t, uurd. j.·voorJohanna • 
Adrianus v. d. Besselaar oud_ 9 mnd .. , . v. Genuchten-v .Oirschot. Sl/2 uur• ,z. ,j.: voor Hu be,dina ; ·,

• , • . , ' • -, ,_ '.I ''>r� . ! , 
• 

• i-, . Lui$pe;l"Dekkera� 8lJ,2 iuur l. d.: vo�ni· W.rilhelmina. '.;van
P·ar.ochie,'WlD·•heLH. Hart tei'\Boxtel. . UdeJl'.'v .. •,d:.i Brugg.en. ;.· - ·c•.' .,, •. • '. ,, • _,: ,. :.-,·u.·i· 

,,r. VRIJDAG. 7, uur gèE. 1 .. ·,j,,; .VOQ_r'1 den <Z.E. Heer<· 
2e ZONDAG VAN DE ADVENT, ULDEC. -1944" Paetoor fr" Eras en Familie., 7�,uur,. L:m. vlooi- CÓltrietiä 



Timmermans van Orthen .• 73/4- uur I. md. voor Gijsbertha 
Nooren-Verdonk. 73/4 uur 1. md. voor Petrus Swinkels: 
73/4 uur l. md. voor Cornelis v. d. Sanden. 8 1 12 uur 
z. md. voor Willem "Kouwenberg. 81/2 uur L d. voor
Gerardus Roosenbooni.

ZATERDAG 7 uur gef•. l. j. voor den Z.E. Heer 
Fr. Eras en familie. 7 uur l. d. voor Petrtus v. d. 
Sanden en Elisa·beth van Opdorp, z .. e. 73/4 uur 1. d. 
voor Piet ·v:an Laarhoven·. 73./4 uur l. d. voor Johanna; 
Beaard-Janssen "73/4 ·uur · l., d. voor den Heer Paulus 
Leenen. 81/2 uur l. j. voor Martinus van Beljouw en 
Johar:ma Timmermans, z: e. 81/2 l. j. voor Joannes 
van Genuchten.. 

Pärochie van de H. Ther.esia te B�x�e-.• 
2e ZONDAG VAN D�N ADVENT, -10 DEC. .. 1944. 

ZONDAG. 71/2 u. H. Mis vanwege St. Vincentius- ,· 
vereeniging voor den .Heer Jacobus Corn. Pijnenburg 
als weldoener; 9 u. H. Mis; 101/2 de Hoogmis 'voor 
het welzijn van de parochianen. De eerste ·schaal-is 
voor onze eigen kerk; de tweede voor de Bisschoppe
ijke Noden. Om drie uur Lof met rozenhoedje ter eere 
v. d. Koningin van ,de vrede uit dankbaarheid, dat wij
gespaard zijn gebleven in de oorlogsjaren; Tien minuten
v6ór het Lof Litanie van Alle Heiligen voor de bijz. ,
noden v; onze eigen parochie vooral voor de bewaarschool.

MAANDAG. 71/2 u. H. Mis, waarbij de kerk met 
'n ,kaars wordt vereerd voor afwezige broeders. 81/2 u. 
gez. H; Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt v.er
eerd voor Adrianus Veraa 

DINSDAG. 71/2 u. H. Mis, waarbij de kerk met 'n 
kaars wordt vereerd voor een zieke. 81/2 u. gez. H. Mis 
voor den heer Johannes Strick 'te Cuyk overleden. 

WOENSDAG. 71/2 u. mndst. voor de wed. Gertruda. 
v. Kempen-v. d. Ven. 81/2 u. gez. mndst. voor de wed.
Anna v. Beer■-v. Geffen. , ·•

DONDERDAG. 7 1/2 u. H. Mis tot intentie v. d. leden 
der Godvruchtige Vereeniging ter eere v. d. H. Theresia. 
81/2 u .. gez! H. Mis voor Antonius Adrianus Persoons 
te Best overleden. . . , • . 

VRIJDAG. 71/2 mndst. voor Anna Maria Tinnenbroek
Timmers. 81/2 u; gez. ,jg. voor Wilhelmus Arnoldus en 
Lambertus Venmans en Hendrika v. d Loo, hsvr. ;• 

de St. Elisabethstichting voor de heer Jacobus Pijnen burg. 

Parochie H·. Lambertus, te Gemonde. 
l ' ' 

' 

TWEEDE ZONDAG VAN DEN ADVENT. 
ZONDAG. Om 8 u. gel. H. Mis voor welzijn· der 

parochie.· 10 u: • gez. H. Mis voor Matheus' Joannes v. 
d. Weijden en Henrièa v. d. Aker te Boxtef overl.

MAANDAG.· Om: 7 1f2 u. gez. H. Mis voor Henrica
Groenendaal. H. Hart.· 8 u. gez. H. Mis Lambertus v. 
Gerven. H. Hart. 

DINSDAG: Om 71/2 gez. H. Mis Joannes den Otter 
H. Hart: 8 u. ·gez.' H. Mis Petrus Vervoort. H. Hart.

WOENSDAG. Om 71/2 u. gez.- H. Mis voor Maria
de Laat te Son o;verleden. 8 u. gez. jrgt. Anna v .. Kess�l. 

DONDERDAG. Om • 71/2 u. gez. jaarg. v�or Lam
bertus v� ·Oorschot. 8 u. gez. jrgt. Gertruda hsvr. van 
Lambertus van Oorschot. ' 

VRIJDAG. Om 71/z u. gez. jrat. voor 'Johanna Maria 
van Oorschot. 8 u. gez. jrgt. Henridus v.' d. Oetelaar. 

ZATERDAG.' Om 71/2 u. gez. 'jrgt; Anna Maria v. 
d. Oetelaar. 8 u·. ge'z. 'hgt. Wilhelmina v. d. Oetèlaar.

Nog zullen geschieden: • Maandag 1. jrgt. Petrus Ver
hagen. Dinsdag lez. jrgt. Barbara v. Rijzingen. Woens
dag lez. jrgt. Theodora v. d. Langenberg. Donderdag 
lez. jrgt. Henricus v·. d. Langenberg. Vrijdag. lez. jrgt. 
Marinus ,v. d. Langen berg. Zaterdag lez. jrgt. Johanna 
v. d. Meijden-v. d. Langenberg.

Parochie v'an de H� Willibrordu•,te Esch:� 

• TWEEDE ZONDAG VAN DEN ADVENT ..
,,.. 1 

Vandaag .om 7 uur el). 81/2 uur H. Mi� met ;on'der�.
richting, om 10 uur Hoogmis met preek. Tweede. 
schaalcollecte voor de Bijz. Nooden van het Episcopaat'. 
Na den middag om 3 uur Adventslof met Rozenhoedje 
voor· den vrede: Na het Lof een lied. 

ZONDAG.' 7 ·uur H. Mis voor Maria van Rulo-van 
Dongen. 81/2 uur mdst. voor Petronella• van Schijndel.: 
Sleutjes. 10 uur de Hoogmis voor de p�rochie. 

MAANDAG.· '71/2 uur mdst; voor Lambertus van 
Gerwen. ·8 uur mdst. • \roor Hendricus Spooren. 8· uur 
H. Mis voor, Willibrordus van den Braak.ZATERDAG. 71/z u. H. Mis, waarbij de . kerk met ._ 

'n kaars wordt vereerd voor mejuffr. Ida v. d. Breekel
v. d. Heuvel. 81/2 u, gez.' I:i Mis voor· 'overledenen. 
Om- vijf uur Lof ter eere v .d. Koningin v. d. vrede 
voor de afwezige broeders. , • 

DINSDAG. 71/2 uur H. Mis voor Martinus van den 
Braak en Wilhelmina v. d. Berg de hvr. 8 uur mdst. 

, voor· Michiel van., den Braak. 8 uur H. Mis voor 
Maria van Rulo-van Do'ngen. 

Biechten 21/2 tot 4 • en .S tot 6 uur, ook vóór en na • 
alle ,H;. D_iensten. In 't, bijz0nder worden uitgenoodigd, 
de kibderen • van·. het derde en· vierde leerjaar .. 

WOENSDAG. 71/z uur jrgt. voor Gerdin� ván Gemert. 
8 uur ·H.; Mis voor Gerardus Johannes -Rutten. 8 uur 

. ' H. Mis voor overleden , o�ders. ' • •1 • - • • .'' 

Aanbevolen 130" dagen: Anna Maria Biljouw;.van de 
Struik in Boxtel, Cornelia Jonkergouw in den Bosch en 
de heer _Jaèobuá Pijnenburg alhier overleden.' _, 

ZONDAG ,JO :.December .. -71/2 u. H. Mis van wege' 

DONDERDAG. 71/2 uur gez. gef. jrgt. voor Henrikus 
van de . Laa,. ·•8 'uur!. ·mdst. voor 'Henrica· van Tilhorg
de Munnik. 8 uur H. Mis voor Paulina Mauriks, te 
Den 'Dungen overled�n .• .' • '' 

VRIJDAG. 71/2 uur gef. jrgt. voor Petrus van Nunen 
en de' hvr. 8 uur gef. jrgt. voor Adrianus en Wilhel
mina· Sterks. 8 uur gef. jrgt. voor Cornelis Konings. 

ZATERDAG. 71/2 uur gef. jrgt. voor Maria Konings
v. d. Braak. 8 uur gef. jrgt. voor Jan Konings. 8 uur 
gef. jrgt. voor Wilhelmina Konings-van Gemert. 

Parochie "St. Jan's Onthoofding'' 
te Liempde. 

ZONDAG. 71/2 u. 1. mndst. Wed. v. Theod. Joh. 
v. Houtum. 81/2 u. 1. Mis tot welz. der parochie. 10 u.

. mndst. Corn. Quinten. 
MAANDAG. 7 u. jrgt. Willem v. d. Langen berg., 

71/z u. Mis voor de leden der Voortplanting des ,Ce
loofs. 8 u. l. mndst. Jacoba Marinus van der, Staak. 

DINSDAG. 7 u. jrgt Maria Willems-v. d. Langenberg. 
71/2 u. Mis voor de t leden der Voortplanting des 
Geloofs. 8 u. mndst. Marinus v. Oirschot. 

WOENSDAG. 7 u. jrgt. Mart. v. Mensvoort. 71/2 u. 
mndst. Marinus v. Weert. 8 u, L mndst. Wed. Hen
drica Arns. v. d. Staak. 

DONDERDAG. 7 u. 1. mndst. bijz. nooden der pa
rochianen. 7 1/2 u. mndst. Mart. Kelders. 8 u. 1. rondst. 
Jan Stoof. 

VRIJDAG. 7 u. jrgt. Cath. Mart. v. Mensvoort. 71/2 u. 
mndst. Maria Frans van de Sande. 8 u. Mis voor Wed,. 
Corns. van Aarle als t lid broedersbhap H. Theresia. 

ZATERDAG. 7 u jrgt. Adrs. Schoonens. 71/2 u. Mis 
Jacomina Johs. van de Wiel t te St. Oedenrode. 8 u. 
Mis Wed. Wilhelmina Ger. ·v. Erp als t lid der broe
derschap: H. Theresia. 

ZONDAG. 71/2 u. 1. jrgt. Gerardus Putmans en Anna 
havr. 81/2 u. Mis Maria Frans van de Sande als t weid. 
van Kerk en Liefdegesticht. 10 u. Mis tot welzijn der 
parochie. 

In -de Kapel der Eerw. Zusters. 

ZONDAG. 1. m. Wed. Maria Cornelis v. Aarle als 
t lid processie van Bokhoven. . 

MAANDAG. 1. m. Wed. Maria Cornelia. v. A�rle al•-· 
t lid broederschap . 0. L. Vrouw v. d. H. Eik, 

DINSDAG" 1. m.· tot bijz. intentie. 
WOENSQAG. 1. jrgt. Michiel Rovers en Joha. hsvr. 
DONPERDAG. 1.. m bijz. nooden der ·parochianen. _ 
VRIJDAG'. 1. jrgt. Cornelis Vugs. �n Maria hsvr. • 
ZATE�DAG. l. jrgt .. Godefridus van Asten. 

30e Jäcomina Johannes van de \Viel t te St. Oedenrode. 
. Wed. ,Wilhelmina Ge�ardus .v. Erp ,t te Liempde..

GEDOOPT. Martinus Wilhelmus Adrianus Cornelis 
zoon v.an Martinus van. Asveld-van.• Drunen. , ... , _ 

. -. 
. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING
ABONNEMENTSPRIJS: Onder waarnemende redactie van DIRECTIE EN ADMINISTRATIE: ADVERTENTIEPRIJS: 
f 0.10 per week of f 1.30 per TOON CARPAY M. VAN AMELSVOORT 5 cl. per milimeter over éën kolom -

kleine 11dverlentiee 5 cl. per woord kwartaal. Adres: RECHTERSTRAAT 44 MOLENSTRAAT 19 

Op 7 Dec:ember j.l. overleed, vrij onverwachts onze waarnemende hoofdredacteur 
de Heer M. G. J. Kuypers. Het is een plicht van dankbare erkentelijkheid, dat 
de Boxtelsche-Courant, aan welker samenstelling de Heer Kuypers een tiental jaren 
medewerkte, ter zijner nagedachtenis een artikel wijdt. Maar wie zal den tragi
schen levensloop van deze talentvollen, veelzijdigen man, en vromen katholiek, naar 
waarheid beschrijven? Wij willen nochthans een poging daartoe wagen. 

Martinus Joannes Gerardus Kuypers, op IS November 1868 te Oirschot uit een 
achtenswaardige zakenfamilie geboren, koesterde in zijn jeugd het verlangen priester 
t� worden. Op ons groot Seminarie, waar hij wijsbegeerte studeerde, muntte hij 
uit door helderheid van verstand. Maar God had anders beschikt. 

De gezondheid van den jongen Kuypers liet niet toe zijn studie te voltooien 
en het verheven ideaal te bereiken. Ontgoocheld vertrok hij naar lnnsbrück waar 
hij bij Hurten theologie en bij Pastor de geschiedenis-college·s volgde. Wederom 
was het de ziekte die hem dwong de studie op te geven; ziek keerde hij te voet 
naar Oirschot terug, maar vondt thuis geen onthaal meer; daar beschouwde men 
hem als mislukt en ried hem aan zijn toevlucht te zoeken in de onderwijzers
loopbaan. Binnen eenige maanden slaagde hij als onderwijzer en kreeg een be
trelcking te Culemborg. 

Als onderwijzer te Culemborg trok hij rond van plaats tot plaats om als gevierd 
redenaar op de bres te staan voor de belangen van den verdrukten arbeider en 
mede te werken aan den opbouw van de katholieke arbeidersbeweging. 

In . 189_7 werd hem de redactie toevertrouwd van de "Peel- en Kempen-bode'•.
�et 1s uit dezen tijd dat zijn vriendschap met den grooten Nederlandschen eman
cipator Dr. Al. Ariëns stamt. Wederkeerig wisselden zij elkanders -artikelen uit. 

Door bemiddeling van Dr. Ariëns werd hij bij den katholieken suikerfabrikant 
Jan Vlekke te Stampersgàt, belast met de behartiging der sociale belangen van 
de aldaar werkende arbeiders. Het is hier dat hij ernstige studie maakt van het 
s�ciale vraagstuk en speciaal de renteleer van Weisz en \/ogelsang c.s. tot de 
z1Jne maakt en vurig propagandist daarvoor wordt. In 1904 publiceerde hij daar
over eenige artikelen in het Katholiek Sociaal \Veekblad. Na den dood van Jan 
Vlekke k�n hij zijn so�_

ialen arbeid op de fabriek niet doorzetten, vanwege de
tegenwerking van de z1Jde der werkgevers, doch Dr. Ariëns had wederom een 
n!�uwe betrekking voor hem: de redactie van het "Deventer Weekblad

0

', waarin 
h1J tegen d� Sociologen: Albers en Aengenent c.s. zijn ideën over het rentevraag
stuk verded_�gde, hetgeen hem in conflict bracht met hooggeplaatste personen, 
waardoor h1J gedwongen werd tot het opgeven van zijn rentetheorie en het ver
brand�n van de boeken van St. Thomas. Zijn antwoord was: .. Ik verkoop mijn 
pen met; dan maar armoe." Als onderwijzer in Gendringen gaf hij zijn meest 
bekende diepgaand werk uit: ,,Geen schoolspaarbanken", wat goedgekeurd werd 
door Mgr. Pompen; des ondanks moeat de drukker de uitgave staken en Kuypers 

�tond -:,:-eer alle�n mt't zijn ideën. In Rotterdam gaf hij hoofdza�elijk privé-lessen 

)n LahJn en Gneksch; studeerde daarbij veel en schreef over geschiedenis, o.a. 
1
�-

de Maasbode, de Morgen en onder een schuilnaam van "Panivorax·· in de
N1e�_we Eeuw. Ook werd hem de redactie van het partijblad van de R.K. Volks
parttJ opgedragen, omdat deze partij zijn ideen aanhing, maar later trok hij zich 
daarvan terug, omdat hij "zijn buik vol had van deze democratie··. 

In 1934 vestigde Kuypers zich te Boxtel en schreef aldaar veel over Brabants 

�>Ude geschiedenis in Huisgezin, Nieuwe Eeuw en de Boxtelsche Courant. Het 
1s v?.oral in dezen tijd dat hij zijn stokpaardje "de Profetieën

°

',berijdt. 
Z1Jn beste geschrift is wel De Waardeleer. hetwelk alleen in handschrift ver

scheen. Het laatste artikel wat hij op zijn ziekbed nog schreef was een "in memoriam·• 
over de Oirschotsche Dom, die door het oorlogsgeweld werd verwoest. 

�uypers was een veelzijdig man, en harde sociale werker die in het begin der 
sociale _bew_eging meer invloed heeft gehad dan men oppervlakkig zou denken, 
maar die niet anders dan miskenning oogste. Kuypers was een vroom katholiek, 

��n van de weinigen die dage-lijksch het kleine Officie van Maria bad en jaar
Ii,ks m��rmalen naar 0. L. Vrouw van den H. Eik pelgrimeerde. Kuypers was 
een eerhJk man zonder aanzien des persoons, dit berokkende hem veel tegenslag 
en tegenwerking; maar zijn groot Godsvertrouwen hield hem op de been. Kuypers 
was een gee�tig man, die onmiddelijk een slagzin of een grap klaar had, om 
met de nood1ge humor zijn gezegden en beweringen te kruiden. 

In Kuypers verliest het St. Willibrord-Comité een ijverig werker en Boxtel een 
acht�nswaardig man, die een knappe, bescheiden en karaktervollen journalistieke 
schnJver en geleerde was. Hij ruste in vrede. 

mel een minimum vnn 60 et. 

2Je :J<.atltolüAe .Ad�. 
(Slot.) 

Op de eerste vergadering van onze her
rezen Katholieke Arbeidersbeweging rees de 
vraag of de NAF-leden thans weer aan
stonds lid kunnen worden. Het standpunt 
van den voorzitter van het Verbond was 

�ort en bondig dit: Als iemand vrijwillig 
lid van het NAF geworden is, dan kan hij 
thans geen lid worden van deze beweging. 
Het zou onrechtvaardig zijn. dergelijke men
schen, die in de moeilijke jaren zoo weinig 
principiëel waren, gelijk te stellen met de 
arbeiders. die de hitte van den strijd ge
dragen hebben. Kunnen die oud-Naffers dan 

�ooi
_
t lid meer worden? Ons antwoord daarop

1s dit: Het zou onchristelijk zijn, een op
rechte bekeerling niet meer te willen opnemen. 
Maar ..... de oprechtheid van de bekeering 
zal eerst aannemelijk gemaakt moeten worden. 
En daarom willen wij ons standpunt -
geheel in de lijn van dat van den voor
zitter, maar meer concreet - aldus formu
leeren: Laten wij voorloopig de oud-Naffers 

�!et aannemen. Wij zagen gaarne een proef
ttJd van een paar jaar. 

In de discussie over de naam "Arbeiders••. 
Beweging werd aan deze betiteling de voor
keur gegeven boven Werknemers of Werk
lieden-vereeniging. Ook hoofdarbeiders komen 
in aanmerking voor het lidmaatschap. 

Het vraagstuk over eventueele opname 
van werkgevers is niet zoo gemakkelijk af
doend te beantwoorden. Volgens Q. A. 
moeten werkgevers en arbeiders vereenigd 
worden in publiekrechtelijke corporaties, 
waarin allen die binnen een bepaalde be
drijfstak werkzaam zijn, zitting hebben. De 
klassenstrijd moet vooral daarin worden 
opgelost. De taak der R. K. Arbeidersbe
weging ligt eigenlijk meer in de beharti• 
ging van de godsdienstig-zedelijke, sociale 
en cultureele belangen van de arbeiders. 
Hiervoor blijft de eigen, vrije organisatie 
van elke maatschappelijke groepeering (ar
beiders, middenstand. werkgevers en vrije 
beroepen) gewenscht, daar elk dezer groepen 
tezeer verschillende belangen en belang
stellingen hebben. 

De eerste vergadering van onze Katholieke 
Arbeidersbeweging was een mooie, interes
sante en goed geslaagde bijeenkomst. Dit 
houdt een prachtige belofte in voor de 
toekomst. 

5-áduam uooc 'llkisfes. 
Voor de meisjes van 18 jaar en ouder, 

die wonen in een van de beide parochie• 
H. Hart of St. Petrus te Boxtel, wordt de
volgende week een Triduum gehouden.

De dagen , zijn: Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdag vóór Kerstmis (21 - 23 December) 

De tijd is: Elke avond om 7 uur. 
De Paters zijn: de bekende Jezuiten Dr. 

R. Nuy en L. Kersemakers,
Sluiting: Zondag 24 Dec. met algemeene

H. Communie.
Allemaal aanwezig zijn 1
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z��· 
Zelfs de goeden onder ons denken er nog 

te veel aan, hoe zij zichzelf zullen behagen, 
zonder aan God te mishagen; hoe zij zoo 
veel mogelijk van de wereld kunnen profi
teeren, zonder in botsing te komen met God� 
wet; terwijl zij toch eerst moesten zorgen 
aan God te behagen. Zoo zien zij het geloof 
nog te veel als een middel om hun geluk 
te verzekeren in het leven dat hierna komt, 
niel in het leven, dat hier is. In zooverre 
verschillen zij maar weinig van de niet
christenen. Het leven is voor hen dan eerst 
ideaal. als het vrij is van pijn ,nood en ge
brek. En omdat dit onbP.reikbaar is, zoeken 
zij in den godsdienst een vergoeding, die 
hun in een toekomstig leven dat gene be
looft, wat zij in dit leven noodgedwongen 
missen. 
God wil wel degelijk het geluk van den 
mensch ook hier op aarde, als een voor
smaak van toekomstig geluk. 
Als wij dan toch de vreugde niet bezitten, 
dan is dat, omdat wij bij het streven naar 
ons welzijn, van de valsche veronderstelling 
uitgaan dat het geluk hier op aarde een 
ander zou zijn dan dat der eeuwigheid. Om
dat wij Christus slechts van verre en aar
zelend volgen en Zijn blije Boodschap niet 
volledig aanvaarden, maar ons steeds nog 
laten leiden door den geest der wereld, ont
gaat ons die wonderbare vreugde, welke een 
voorsmaak is van het volle leven des hemels. 
Gods weg is een weg van geluk en zoolang 
wij dien weg niet gaan, blijven wij ten prooi 
aan een voortdurende ontevredenheid en 
onvoldaanheid. Eerst een volledig kennen van 
Christus en Zijn leer en een consequent 
beleven daarvan, schenkt ons den vrede, 
welke alle begrip te boven gaat, een geluk 
zoo intens, dat het St. Paulus deed juichen: 
"Ik vloei over van vreugde te midden van 
al mijn beproevingen." 

De vreugde is een kenmerk van waarach· 
tig christendom. T reuriii en angstig bezorgd 
door het leven gaan, kan niet samengaan 
met het leven in Christus . .,Verheugt U al
tijd in den Heer." {Introïtus 3e Zond. v. d. 
Advent. 

Aan de fronten zien wij als de belangrijkste 
gebeurtenis in het Westen twee "correcties" 
in de frontlijn van de Duitschers. Ten Oosten 
van Aken trokken zij zich na hevigen strijd 
terug op den Oostenlijken oever van de Roer, 
waar Julich en Düren feitelijk niet meer be
staan. Meer naar het Zuiden, tusschen Saar
brücken en Straatsburg gaven zij de Magi
not-linie op en vallen nu terug op de Sieg
fried-linie achter de Rijn bij Karlsruhe. 

In de omgeving van Saarbrücken ont
moeten de geallieerden nog hevigen Duitschen 
tegenstand. 

Minder hoopvol voor de bevrijding van 
ons land lijkt ons het bombardeeren van den 
Rijndijk ten N.O. van Nijmegen door de 
R.A.F. Dit beteekent weliswaar een beveili
ging van de Britsche stellingen in de buurt 
van Nijmegen, maar schakelt daarmede ook 
voorloopig de mogelijkheid van een aanval 
op deze plaats uit. 

De Duitsche verdediging in Hongarije 
houdt alleen nog vol rondom en vooral ten 
N.O. van Budapest. De stad komt echter 
steeds vaster in den greep van de Russische 
omsingelingsbeweging te liggen, zoodat wij 
hier volgende week de val van de Hon
gaarsche hoofdstad hopen te kunnen melden. 

Ondertusschen worden in Duitschland de 
oliecentra en spoorwegemplacementen steeds 
heviger gebombardeerd. De beteekenis van 
deze slagen aan de oorlogsindustrie en het 
vervoer toegebracht onderschatten wij ge
makkelijk; zij demonstreert zich b.v. zeer 
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duidelijk in de zwakke Duitsche lucht
activiteit. 

De Grieksche affaire is sinds vorige week 
niet veel veranderd. Ondanks de tegenstand 
van de Britsche publieke opinie blijven de 
Engelschen, ontwapening van de Elas-troep en 
eischen. 

Minister Gerbrandy heeft, in Londen 
teruggekeerd in een persconferentie nogmaals 
zijn standpunt ten aanzien van de Neder
landsche Ondergrondsche uiteengezet. Hij 
vertrouwt op de bezonnenheid van het 
Nederlandsche volkskarakter en meent voor 
Nederland minder onrust van deze zijde te 
mogen verwachten. Terwijl hij van zijn 
kant het ontslag van hel kabinet na de 
bevrijding in het uitzicht stelt, verlangt hij 
daartegenover zuivering van de ondergrond
sche bewegingen, waarin volgens hem col
laborateurs en op het laatste nippertje binnen
geslopen elementen geen rechten hebben op 
medezeggingsschap in de regceringszakcn. 

Voor onze meer nabije omgeving wordt 
onze aandacht getTokken door een in de 
Vrije Pers verschenen manifest, waarin een 
honderdtal Bosschenaars een poging doen 
de voorwaarden voor een eendrachtige 
politieke en sociaal-economische samen
werking te formuleeren. Dit manifest geeft 
een krachtig en gezond geluid; het eischt 
een anti-kapitalistische. sociale maatschappij 
op corporatieve leest geschoeid. Het stand
punt ten opzichte van de Londensche re
geering is duidelijk afwijzend. Ongetwijfeld 
zijn deze klanken hoopvol; er leeft in de 
intellectueele kringen een ruime en nieuwe 
kijk op de maatschappelijke problemen. 
Maar is dat alleen voldoende? Ook andere 
dan intellectueele kringen zullen zich posi
tief moeten instellen voor den opbouw van 
ons land. Ook arbeiderskringen dienen mee 
te werken en wel vooral door aan den slag 
te gaan. 

:Bomt lioo«le �-
Zondagavond heeft in de Ark een zeer 

talrijk, uiteenloopend publiek geluisterd naar 
de Declamatie van den .,.Heer v. d. Boom 
uit Uden. 

De Declamatie begon met de verheven 
poëzie van Elckerlijc, en eindigde met het 
banale proza van een Hitler-imitatie. Gelukkig 
meenen we te mogen zeggen, dat de Decla
mator in het eerste genre het beste thuis 
was: ofschoon er veel gebreken op te merken 
waren in de beheersching van zijn stem, de 
aanwending van het gebaar, en vooral in 
de variëering der verschillende personages, 
toch was er veel goeds te genieten; men 
kan niet zeggen, dat Elckerlijc geradbraakt 
werd. Over het aangebodene na de pauze 
willen we liever zwijgen, omdat ook de 
declamator zelf het l,lijkbaar als iets bij
komstig behandelde. 

Het ergste van den avond was het publiek, 
althans dát gedeelte, dat wellicht gekomen 
was om een vroolijke avond te genieten: dit 
heeft getracht er een vroolijke avond van te 
maken; zelfs de schoonste, verhevenste stuk
ken uit Elckerlijc werden misbruikt voor 
banale grappen, hardop geuit ..... Laten die 
menschen voortaan liever wegblijven. 

Alles te samen, een mislukte avond. 

St. 'lliaJaas=/,ust. 
Voor zoover wij weten, is het Sinterklaas

feest in Boxtel nooit zoo uitbundig gevierd, 
als dit jaar. St. Nicolaas werd deftig op het 
gemeente-huis door den burgemeester ont
vangen en door hem op het balcon voor 
de honderden kinderen en groote menschen 
toegesproken. De Sint• zelf sprak vele mooie 
woorden, ook in het Engelsch tot de aan
wezige troepen, om hen te bedanken, dat 
zij Hem in staat hadden gesteld veel lekkers 
voor de kinderen te koopen. De gebruikelijke 

rijtoer door Boxtel's straten verliep in aan
houdenden regen, maar desondanks hield 
de goede oude man met zijn gevolg vol. 
De tractatie van de honderden kinderen was, 
dank zij de vrijgevigheid der Canadeesche 
troepen, ongewoon royaal : Zij nam uren en 
uren in beslag, zoodat vele huismoeders 
dien dag hun karig eten hebben laten aan
branden. 

dÛu!, uûult u 
Pret HUUlune jDnqe HUisje? 

Je overgrootmoeder uit den Rococo-tijd 
zou lachend vragen: .,Is het een man of een 
vrouw? Voor een edelman is ze wat kort 
en voor een dame te slank en Ie kaal." 

"Arm meisje," zou de dame uit den tijd
van de Renaissance fluisteren .. ,.ik heb mede
lijden met je, meisje van de twintigste eeuw. 
Wat moet jij arm zijn, om zoo naakt rond 
te loopcn, zonder mouwen, zonder laarzen, 
zonder halskraag en zonder hoed! Je armen, 
je beenen, je hals, je gezicht zijn heelemaal 
bruin van de openlucht en de zon, arm kind f" 

En de dame uit den tijd van het wie
belende hoedje en de wespentaille zou boos 
en met eerlijke verontwaardiging gezegd 
hebben : .,Ja, zoo zijn de meisjes tegen
woordig; op die manier palmen ze de mannen 
in. Wij, in onzen tijd hechtten waarde aan 
onzen goeden naam en kregen daardoor 
juist een man. Maar wat is tegenwoordig nog 
een goede naam, eerbaarheid en deugd? 
Wie het waagt het woord "deugd" uit te 
spreken, wordt uitgelachen." 

Zie je niet meisje, hoe uit den ouden tijd 
mannen en vrouwen opstijgen, die allemaal 
ernstig, koel en afwerend naar je kijken? 

"Zoo'n lawaaiig, schreeuwerig, met de 
ellebogen werkend ding zouden we gebrand
merkt hebben," zouden de moralisten zeggen 
met zure gezichten . .,En ik," zou een held
haftig vader uit den tijd der klassieken met 
donderende stem geroepen hebben, .,ik zou 
die wilde eigenzinnigheid, die brutale zelf
standigheid, al dat geredeneer en die mal
ligheid eenvoudig opgesloten hebben en op 
water en brood hebben gezet.·· 

En de schilders en beeldhouwers zouden 
jammeren: .. Kijk toch eens die gelooide huid, 
die tint als van een aangebrande peperkoek, 
hoe kan dat alles ons als model dienen 
voor onze meesterwerken?" 

"Ik zou nog eer mijn oude pijp een zoen 
geven," zou een cynicus lachen, dan deze,1 
mond, die walmt van tabakslucht.'' 

Helene Haluschka. 

Zaaien van Winterrogge. 

Er zijn nog heel wat boeren, die een klei
ner of groter deel van hun winterrogge nog 
moeten zaaien. Toch moet men zich met 
het zaaien niet haasten, zoolang de struc
tuur der akkers door de vele regen zoo 
slecht is. Dezen winter valt op de meest 
gewenschte structuur niet meer te rekenen. 
Toch mag dit geen aanleiding zijn het zaad 
er in te knoeien. Van een natte, kleverige 
bouwvoor moet de rogge niets hebben. Men 
wachte dus met zaaien zoolang, tot de grond 
voldoende is opgedroogd. Naarmate men 
later zaait moet men meer zaad gebruiken 
bv. in de 2e helft van December 200 kg 
per ha. Hierbij neem ik in aanmerking, dat 
de kunstmestvoorziening in het a.s. voor
jaar niet zoo overvloedig zal zijn, dat daar
door een krachtige uitstoeling kan worden 
verkregen. Wie niet voor half Januari kan 
zaaien vervange de winterrogge zoo moge
lijk door zomerrogge, welke in Maart in den 
grond komt. 

M. VAN DEN BROEK.



'Voot de �. 
Opbergen van katoen, kunstzijde en zijde. 

Alle kleedingstukken worden allereerst heel 
goed gewasschen; daarna goed gespoeld. De 
zeep moet geheel verwijderd worden; zeep
resten .veroorzaken het geel worden. Wanneer 
gebleekt is met bleekpoeder of bleekwater, 
dan dient ook zorgvuldig gespoeld te wor
den, want chloor tast de grondstoffen aan. 

Het stijven moet men achterwege laten; 
door de ingebrachte stijfsel kan de lucht 
niet meer in de vezel dringen, met het ge
volg, dat deze murw wordt en dus onsterker. 
Alle vlekken moeten verwijderd worden. 

Het drogen moet heel secuur gebeuren ; 
anders ontstaan vochtplekken. het z.g ... weer" 
(zwarte stippen; niet verwijderen met kokend! 
bleekwater.) Bovendien gaat het goed muf 
ruiken. Het beste kan men de kleedingstuk
ken ongestreken in de kast bergen op een 
frissche plaats en zooveel mogelijk stof vrij. 
De stukken worden netjes opaevouwen, zon
der te scherpe vouwen te maken, Op de 
vouwen is de slijtage grooter, 

Zeer dunne kunstzijde b.v. ..lavable", 
vouwt men zo groot mogelijk op, met dun 
papier er tusschen zodat de vouwen zoo 
bol mogelijk staan. Verzwaarde kunstzijde 
(vele soorten tafzijde) bewaart men hangend 
op een goed omwonden kleerhanger Natuur• 
zijde bewaart men altijd liggend en motvrij. 
Het opvouwen gebeurt zeer losjes, met veel 
papier tusschen de vouwen. 

Vooc de�-
Beste jongens en meisjes. 

Hier zit ik nu op m'n kamer, bij een 
snorrend kacheltje met een kruikie aan m'n 
voeten en een wollen deken om, alsof het 
10

° onder nul vriest Il 

Ja ik heb een flinke kou gevat op die 
strijkplank, of liever gezegd: de kou heeft 
mij gevat! 

Van één kant maar gelukkia. Nu heb ik 
tijd om jullie krabbels te lezen. Wat hebben 
jullie een knal-opstellen ingeleverd! Reus
achtig! Allemaal een dikke pluim I Er was 
er werkelijk geen een bij, dat ik opzij heb 
moeten leggen. De Oranje-zender kan er 
nog een zuigje aan punten. 

Ik heb van iedere leef tijd het be,te op-

BRABANT'S CENTRUM 

stelletje uitgezocht. De uitslag luidt als volgt: 
Van de 9 Jarigen: Sjaan Eijkemans . 

.. 10 Frans van Uden. 
.. 1 1 Mien van Etten. 
.. 12 Greetje Smits. 
.. 1 3 Fientje de Brouwer. 
.. 14 Tinie van de Brand. 

.. .. 16 " Louise van Kessel. 
Daarna heb ik onder die 6 uitblinkers 

geloot en was Fientje de Brouwer de ge
lukkige. Proficiat Fien! Deze week krijg je 
je prijs wel thuis gestuurd. Ik hoor nog 
wel of je hem mooi vindt. 

De anderen wensch ik voor de volgende 
keer meer succes! 

Nu beste jongens en meisjes, het is te 
hopen dat Tante Juul de volgende week 
weer opgeknapt is. 

Tot over een week. 
Allemaal veel groetjes van 

Tante Juul. 

:DedtUeeaan! 

Brabant's Centrum zal Uw Nicuwjaars
wenschen overbrengen aan cliéntèle, vrienden, 
kennissen, begunstigers en leden. 

Ons blad komt in meer dan 2500 gezinnen 
in Boxtel en Omgeving. 

Denkt er aan, vóór 20 December opgeven 
bij M. van Amelsvoort, Molenstraat 19. 

1)-!P,oxtd,. 
UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN 

In het tijdvak van 14 t/m 22 December zullen in 
alle tot den Diatributiekring Boxtel behoorenne ge
meenten Nieuwe Bonkaarten worden uitgereikt, welke 
geldig worden in de Ie Periode 1945 (van 24 . Dec. 
1944 t/m 20 Jan. 1945.) Deze bonk1111rten zijn geldig 
in het gehecle bevrijde Nederlandache gebied. 

De uitreiking geachiedt ale volgt: 

BOXTEL 
14 December niet-zelrverzorgeu de lettere 
15 December 
16 December 
18 December " 
19 December ,r.Hver.zorgera 
20 December 
21 December 
22 December 

LIEMPDE 
19 December (v.m.) niet-zelfvenorgers 

A t/m H 
1 " p 

Q . s 
T . Z 
A " H 
1 - p 

Q - s 
T . Z 

19 December (n.m.) zelfverzorgeu de lellen A t/m D 

De invloed van de B.O.A.M. (Bond van door 
Oorlog,handelingen Afgewezen Minnaan) wordt 
steed, grooter. De verordening, die 1111n mei.jee 
beneden 18 jnar verbiedt ziel, ·,. avond, zonder 
geleide op otraat te begeven, ia voornnmelijk te 
danken 1111n de activiteit vnn de BOAM. Ook 
heeft het be1tuur een doosje cignrctten vnn de 
Civil Afiaira gekregen. Aldua de heer Dolbuik, 
de leider van de oppositie. in een interview 
met on, bind. 

Zonderlinge Zalcenlieden: Zakenlieden zijn 
zonderling. wanneer zij meenen, dat 7.ij hun 
sociale activiteit kunnen beperken tot het luioteren 
111\ar al dan niet begrepen lezingen over ftoeiale 
ondenverpen. \Vanrmee wij niet willen zeggen, 
dnt alle leden vnn de bef,.,,mde club zonderlinge 
,.altenlieden :r.ijn. 

Al, gij iemand een hak wilt zetten, zendt dnn 
uw klachten nan de Metro; wij onder.zoeken niet 
or zij op waarheid berusten en m11ken er een 
keurig afgewerkt publiek schandaal vnn. 

Ala de redactie van Brabant'• Centrum niet 
nnden clnn preeken en zwanrwichtige artikelen 
blijft 1chrijven, 74( de Metro-redactie in ■amen. 
werking met de BOAM een atontagreep uitvoeren 
teneinde de macht in handen Ie krijgen. Wij 
ei1chen gezellige plnatoelijke nieuwtje• 11 ! 

la het wnar, dat de lieden, die onder de 
Duitschera voorwerker waren bij het vliegveld
werk, thana ook weer 1111 zoodanig optreden 
bij de Enaclachen ? 

3 

20 December (n.m.) zelfverzorgera de letten E t/m L 
21 December M . R 
22 December S " Z 

ESCH 
21 December (v.m.) niet-zelfverzorgera. 
21 December (n.m.) zelfverzorirer■ de letten A tlm E 
22 December F " Z 

De lokalen xijn 1eopend ••� 9.15-12.- en nn 
13.- -15.- uur. 'a Zaterdas■ alleen •oor den middas, 

In Boxtel gcachiedt de uitreiking in .'t Zaaltje". 
Burgakker 21, in de overige aemeenten op het plaatselijk 
diatributiekantoor. 

Er moet worden medegebracht Stnmbaart met inleg
vellen. De zelfvenorgera uit de gemeenten Each en 
Liempde moeten teven• het zegelboekje medebrengen. 
In de overige gemeenten moelen de zelfverzorgera de 
bonnen voor die artikelen waarvoor zij in de zelf
verzorgeu regeling zijn opgenomen goed bewaren om 
op een later bekend Ic maken datum in Ie leveren. 

Degenen die niet in het bezit zijn van een Tweede 
Diatributieatamkaart dienen de achadekaarten mede te 
brengen. Distributiekring Boxtel. 

J. A. SMIT. 
Boxtel. 11 December 1944. 

Stationstraat 43 
Telefoon 379 
Giro 167579 Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK a,;�.�.:!:

c

2��
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heeft nog een groote verscheidenheid vrije artikelen. 
Hallo 1 

Het wordt steeds beter 
Stelt U tevrée, 
want T AFI helpt U 

daar mee. 

TAF 1 
Stationstr. 49, Boxtel 

♦00♦♦0♦000♦♦00000000000000000000000000000 
0 0 
0 0 
0 • 

: Voor Schilderwerk : 0 0 
0 0 
0 0 

: fa J. Verheijden & Zn. : 
0 ---------------------- 0 
• 0 
: Stationstraat, Boxtel : 
0 0 
0 • 
0 0 
000000000000♦♦♦♦♦♦0♦00♦000000000♦♦00000�0 

HET MANUFAcTuRF:N1-1u1s De Magneet 
Breukclscl1estraat 95 - l\oxtel 

Levert 
op vergunningen 

voor 
oorlogsgetrolf enen 

Dekens, 
Sa,ortl,enulen, 
W crkLrocikcn, Truien, 

1 Coshmmrokkcn, 
Kinderslobhroekjcs, 
Kousen, en7., 

VLAGGEN 
Bij ons zijn binnengekomen een partijtje vlaggen (rood
wit-blauw) waarvan den verkoop is bestemd voor de 
Boxtelsche Ingezetenen. Den verkoop dezer vlaggen hebben 
wij opgedragen aan: 

l••••ö•�;;••�fd�-;;ii��-;;;�����•••••••••
1
• Alle soorten Fruit- en Laan-

beijvert zich zooals voor- boomen - Sierplanten, enz. 

"Klein maar Dapper", Rechterstr. 67, Boxtel
Vastgestelde verkoopsprqzen zijn: 

Vl■g 95 X 150 cM prijs ll. 9.00 per stulc 
Vlag 145 X 225 cM prijs ll. 19.00 per stulc 
Vl■g 235 X 350 cM prijs ll. 45.00 per stuk 

Daar de part,, zeer beperkt 1�. ,s eenigen spoed aan te raden. 

N. V. W. van der Eerden's StoomlinnenweveriJ.

1
heen tot herstel van Uw 

I
Ruime Sorteerlng 

Radio en alle Electr. apparaten Kerstboomen 

i. .. ����J§���;.�9--��x� . ..1 J. !�!:�.�=·��
5

,
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Te huur: een flinke bakkerij met houotven. Direct te: a.inv.tar• den. Boxtel P,u.illdweg ïJ Nrd. 
Schoenen. Heb een paar nieuwe:damesschoenen, i:wartc: suede,
m.iat 40. \Vil ruilen tegen ma.il41 pbtte h.ik. Een pa.ir meisjes, schoenen maat 38 tegen m.iat 39. 
Te bc:vngen Molenstr. 11. Boxtel. 
Te koop aangeboden: lcinder
comode, nieuw. Adres: Breukel,schestraat 5, Boxtel. 
Ruilen: :oo i:oed als nieuwemeisjesschoenen, m.i.11 18 tegen
maat 29-30. P. v. d. Steen,Nieuwstr.1.11 184 b. 
Dienstbode. Mevrouw Hertz. 
berger,Schmcink, \Vilhclmin.il.ian 18, Vucht, vraagt voor direct een bekw.1mc dienstbode:. Hulp van 
werkster a.mwc:zig, w.isch buitens, huis. 
Te: koop gevuagd: klein form.1at 

DANKBETUIGING 
Voor de t.ilrijke bewijzen v.an 
medcle,·en c:n H.H. Mi�sen,bij hc:t plotseling overlijdenv.m on:e onvergetelijke 
Dochter c:n Zuster, 

Riek v. d. Aker, 
b.ur verloofde
Matheus J. , .. d. Weijden, 

c:n on:c zoon 
Adrie Verhageo, 

omgekomen door ongc:v.il op 
24 Oct '-H, betuigen wij on:cnh.irtclijken dank aan vrienden.kennissen en buurt. 

Wed. l.. "· d. AKER 
en Kinderen.A. VERf-1 AGEN 
en Kinderen. 

Boxtel. December 19-H. 
Nieuwstr.ut 108 en 110. 

BRABANT'S CENTRUM 

F. J. WITTEVEEN'S 

COMPLETE 

MEUBILEERING 

RECHTERSTRAAT 22 

BOXTEL 

baard, in prim.1 sta.11. A.rnbicding Gevraagd voor direct:\V. Bovendeerd, Rozem.irijnstr S, 
Boxtel. Winkeljuffrouw 

Vraagt offerte 
ui Uwe ,·cr:r.t•kerinuen aan l1cl 

MANUFACTURENZAAK 
hier ter plaatse vraagt voor 

directe Indiensttreding een 
Ik bcta.ll de hoogste prijs ,•oorMollen, Bun:tings, Eekhoorns, Wezels, enz. Kok's Ruwe: Pelterij, 
h.indcl, Molenstr. 3ï, Boxtel. 

Eenigc en algemecnekennisgeving 
t 

Op ï Dcc. 19H overleed:acht en kalm, voorzienvan de H H. S.icramentender Stervenden, in den ouderdom van ï6 ja.tr mijn 
innig geliefde M.m en onzeonvergetelijke: V.1dc:r. Be:,huwd, en Grootvader, 

de Heer 
MARTINUS JOH. GER. KUIJPl:RS. 

Mevrouw LUCIÁ 
A. M. KUIJ PERS, VAN BEEST.

Zeilberg: Zr. MONUI.PHA.
Rotterdam: C. A. JOHANNS. J. H. M.JOI-IANNS, 

KUIJPERS.en Kinderen.
H. A.M. KUIJPERS. 
C. KUIJPERS, CAFFERATA.en Kinderen.

Eerde: 
J. B. STAKEN BURG. 
J. f-1. C. STAKEN BURG, KUIJPERS en Kinderen.

Hoofddorp: C. J. P. KUIJPERS.
E. l<UIJPEl{S, 

JOHANNS. 
J. J. S. KUIJPERS. 

Boxtel: A. CARPAY. M. B. M. CARPA Y, KUIJPERS.Boxtel, Rcchterstr. H 
De plechtige Uitv�.1rten begrafenishebben plaats geh.id op M.i,mdag 11 

Dcc. te 10 uur in de kerk van St. Petrus te Boxtel. 

,,oor 
in bezit van M. U .L. 0.
diploma of Engelsch kun
nende spreken. Tevens ge
vraagd een net dagmeisje 
boven de 16 jaar van 9 tot 
4 uur. 

ALGEt\·1EEN ASSURANTIEKANTOOR ��couw 

Seb. E. P. R. CLERCX 
eenlgszlns met ·1 vak bekend. 
Diploma Middenstand en enige 
algem. ontwikkeling strekt tot 
aanbeveling. Eigenhandig ge
schreven brieven onder No. 23 
aan het Administratie . adres 
van dit blad. 

BOSSCI-IE\VEG 51 I\0XTEt 
Fotohandel Van 

Stationstraat 9 
Elten V crzekenlen welke 1nm molestschade noQ niet l1cl,l,e1111ïm1fe

Boxtel ue,·en, llt.'lieve zulks nlsnolf :r.oo spoe,hu mos?elijk Ie doen 

MAGAZIJN "DE BIJENKORF" 
A. VAN KOL 

Vl/,j kunnen U nog aanbieden voor de Kerstdagen zeer moo,e 

KERSTGROEPEN 
Verder groole sorteering 

SCHILDERIJEN EN SCHILDERSTUKKEN 

MATTEN 40 X 70 cm 1 4.90 MATTEN 50 X 80 cm 1 5.50 
ALLEEN ST ATIONSTRAA T 5 5 

Wij bieden U ook nog heden verschillende soorten 

Eerste klas fijne vleeschwaren 
Iets extra's voor de boterham 

Slagerij van Nistelrooy 
Rechterstraat 20 - Boxtel 

22.500 Goud- en Zilverreparaties 
5.460 Horloges 
4.230 Wekkers 

430 Klokken. 
Al deze reparaties werden voor U verzorgd 
in de afgelopen oorlogstijd. 

Zegt U dit voldoende 7 
Oorlogs-schade van onze werkplaats maakt 
het voor ons onmogelijk al Uwe reparaties 
volledig uit te voeren. Wij doen ons best zo 
spoedig mogelijk voor U wederom klaar te staan 

A. van Vlerken, Boxtel
Uurwerken - Goud - Zilver - Optiek 

Uit onze Banketbakkerij, één keer iets gegeten 

Net R. K. Jongeman 
zoekt gemeubileerde 

zit-slaapkamer 
zonder pension 

Brieven onder No. ;o Molen-
straat 19. 

Ons adres: Breukelschestraat 62 zult U niet meer vergeten. 
Dan zegt U: nu proef ik kwaliteit, dat smaakt fijn, 

En: , t is !Ze.et ..ou�, 
't mod "'"'Vuun=Sdtollen 'Zifn, 
BOXTEL - TELEFOON 27 4 

Wij zouden zo gaarne Vooc de a.s. 1� 
U wil/cm helpen met 1

1oorlkhting in 't bep,J/en v,m een, 1•oor ieder passend en 
geschikt Kerstges,:henk, doch door de op dit ogtnblik nog onovakomenlijke 
motilijkheden In de productie daarvan en ven•oer, zijn wij hiertoe nog niet in 
staat. (ln enkele kleine artikelen kunnen wij U momenteel nog 1'.ln dienst zijn.) 

Voor de Oorlogsgetroffenen 
hebbcm wij reeds enig textiel ontv,1ngen en kunnen de::en dus terwille zijn. 

KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN 

met opschrift Merry Chrislmas, Zalig Kerstmis, 

Happy New Year, Zalig Nieuwjaar enz. 
per stuk 10 cl. 

Verder Kerststallen In dlw. maten en nog enig Kerstgoed. 

F. ]. Witteveen' s Ma nuf acturen11 &. Confectiehandel Bazar C. STEINMANN-PECHTOLD 
RECHTERSTRAAT b - BOXTEL Rechterstra.Jt 18 • Boxtel 

Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel. 



Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

3e ZONDAG VAN DE ADVENT. 1 7 DEC. 1944. 

ZONDAG, 17 Dec. De HH. Missen om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur ·en om half 11 de Hoogmis. Om 9 uur 
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochie. Na. den middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. Om 3 uur Congregatie bij de Zusters. Vandaag 
de 2e schaal voor de bijz. noodc,n van het Episcopaat 
welke hijz. in de milddadigheid der geloovigen wordt 
aanbevolen. 

Zaterdag 16 Dec. begint de noveen voor het Hoog-
• feest van Kerstmis. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag
zijn het Quatertemperdagen, geboden vasten en ont
houdingsdagen. Wegens den oorlog is hierin echter
gedispenseerd. A.s. Zondag collecte voor het Seminarie.
Woensdag a.s. wordt de G_ulden-Mis opgedragen ter
eere van de H. Maagd Maria. Donderdagavond om
7 uur Lof met Rozenhoedje. Zaterdags biechthooren
van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot half 8. Zater
dag a.s. is het biechthooren in de vier bieêhtstoelen.
Doopen iederen dag ·van half 3 tot 3 uur.

MAANDAG. Om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Mar
tina v. d. Staak, Johannes den zoon en Cornelia de
dochter; z. a. gel. H. Mis v. w. de Broederschap van
het H. Bloed te Tilburg; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Hendrica v. d. Loo; om half 8 gel. H. Mis voor
Johannes Petrus Tielen; z. a. gel. H. Mis voor Fran
ciscus Servatius van Elten en Mia de dochter ; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Petronella v. d. Sande-v. d. Loo;
om half negen gef. gez. jrgt. voor Petronella v. Susante.

DINSDAG. Om kwart voor zeven gez. mndst. voor
Lambertus v. d. Reijdt; z. a. gel. mndst. voor Adrianus
van Schijndel; H. Hart altaar gel. H. Mis tot bijz.
intentie; om half 8 gel. jrgt. voor Johanna Verhoeven
Dankers; z. a. gel. H. Mis voor over!. familie Tits;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Cornelia v. d. Eerden;
om half 9 gef. gez. jrgt. voor Johanna Josephina van Son. 

WOENSDAG. Om kwart voor 7 Gulden-Mis gez .. 
mndst. voor Martinus Verbruggen; z. a. gel. H. Mis 
voor de levende leden van de processie naar· Haken
dover; H. Hart altaar gel. H. Mis uit dankbaarheid; 
om half 8 gel. jrgt. voor Martina Johanna Drijvers; 
z. a. gel. mndst. voor Johanna Maria V alks-Smits ;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Eerden
van Deursen; om half 9 gez. mnpst. voor Henricus
Jacobus van Buul.

DONDERDAG. Om kwart voor 7 gez. mndst. voor
Hendricus van Dijk; z. a. gel. H. Mis voor den Wel
Eerw. Pater Maternus Assumptionist te Schijndel over!.; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Elisabeth Pelders v. w.
het H. Bloed; om half 8 gel. mndst. voor Everardus
Selhorst; z. a. gel. 'mndst. voor Hendrica Petronella
Bertens-Kouwenberg; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Gerard Vekemans te Nijmegen over!.; om half 9 gef.
gez. jrgt. voor Mathilde Petronella van Oerle-Reijnen.

VRIJDAG. Om kwart voor 7 gel H. Mis voor Wil
helmus v.d. Ven v.·w. het H. Bloed; z. a. gel. H. Mis 

voor over!. leden van de processie naar Hakendover; 
H. Hart altaar gel. mndst. voor Martinus Voets; om
half 8 gel. jrgt . voor Andries v. d. Sande; z. a .. gel.
mndst. voor Willem Jonkers en Johanna Giezen; H. Hart
altaar gel. H. Mis ;oor Johannes Franciscus v. Kempen;
om half 9 gez. H. Mis voor Adriana Leermakers-
A vendonks.

ZATERDAG. Om k�art voor 7 gez. mndst. voor 
Johannes v. d. Langenberg; • z. a. gel. mndst, voor 
Adrianus Verhagen; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Johannes v. d. Akker; om half 8 gel. jrgt. voor Wil
helmus Kampert en Petronella Verberne de hsvr.; z.a. 
gel. mndst. voor Johanna Adriana v. d. Schoot; H-. Hart 
altaar gel. mndst. voor Joseph Renders; om half • 9 
gez. Dienst voor over!. ouders v. d. Boogaard-Eüler 
en Maria de dochter. 

In het Liefdehuis zullen geschieden : 

MAANDAG. Gel. H Mis voor Adriana v. Rumund
Ketelaars. 

DINSDAG. Gel. H. Mis voor Johan de Visser. 
WOENSDAG. Gel. H. Mis voor Gerard Vekeman11

te Nijmegen overleden. 
DONDERDAG. Gel. H. Mis voor Matheus v. d. 

Weide en Drieka v. d. Aker. 
VRIJDAG. Gel. H. Mis tot bijz. intentie. 
ZATERDAG. Gel. H. Mis voor de vrede en de 

gesneuvelden en voor degenen die in het buitenland 
verblijven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen te ontvangen: 

Josephus Johannes van Kasteren geb. te Cromvoirt 
en won. te Boxtel, wed. van Johanna Martina v. Hal 
en Helena Catharina Persoons geb. en won. te Best 
wed. van Theodorus Cornelis van Hal; Gerardus Kluijt
mans geb. en won. te Vught en Maria Johanna v. d. 
Aker geb. en won.· te Boxtel, waarvan heden de Ze
afkondiging geschiedt; Joseph Carel Michiel Bekkers 
weduwnaar van Johanna Steenbakkers uit de parochie 
van den H. Johannes te Oisterwijk en Antonia Bekkers 
uit de parochie van den H. Petrus te Oisterwijk met 
dispensatie in de 3e graad van bloedverwantschap, zij
linie, waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. De 
geloovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijks
beletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste 
aan den pastoor oekend te maken. 

GEDOOPT: Adrianus zoon van Johannes Voermans 
en Maria v. d. Berg. 

OVERLEDEN Johannes, Emanuël de Kort, oud 
41 jaar. Martinus Kuypers, oud 76 jaar. 

( 

Parochie van het H. Hart te Boxtel. 

3e ZONDAG VAN DEN ADVENT 17 DEC. 1944. 
Onder de Mis van 7 en 8 uur, algemeene H. Com

munie door de leden der H. Eamilie voor Moeders 
en gehuwde vrouwen, De 1 e schaal is voor de Kerk 
en de nieuwe ciborie; de Ze openschaal voor de 
Bijz. Nooden van het Hoogw. Episcopaat. De Hoogmis 
is vandaag met volkszang'; a.u.b. de parochiebundel 
meebrengen en flink meezingen, allen I Te 3 uur Lof; 
te half •vijf vergadering der H. Familie voor Moeders 
en gehuwde Vrouwen. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn quatertemper
dagen, dagen van gebed en boete ter voorbereiding 
van het Kerstfeest. Woensdag wordt te 7 uur de 
"Gulden Mis" gezongen ter eere van Maria, als een 
noodmis, in grooten getale bij gewoond vooral door 
menschen die Gods bijzondere hulp noodig hebben. 

Deze week algemeene H. Communie door de school
jeugd; nader zal worden bekend gemaakt, wanneer 
zij in de kerk verwacht worden ter voorbereiding en 
om te biechten. 

. Woensdag avond te 7 uur bijeenkomst van de leden 
der Altaarwacht in de kerk. Zoowel mannen als vrouwen 
en de groote jongens en meisjes boven de 18 jaren 
worden verwacht. 

Donderdag, feestdag van den H. Apostel Thomas; 
de leden der H. Familie voor mannen worden in een 
der Missen verwacht. 

Wat betreft het biechten met Kerstmis verzo�ken 
wij met aandrang zoo mogelijk de biecht te spreken 
op a. s. Zaterdag en niet te wachten tot daagsch voor 
Kerstmis, teneinde de drukte op dien dag te verminderen. 

Donderdag-, Vrij dag- en Zaterdag-avond wordt, 
-telkens te 7 uur, in de kerk een Triduum gepredikt
door een Pater Jezüit, voor meisjes van 18 jaren en
ouder. Er wordt gesproken over brandende en actueele
questie's·

ZONDAG. 6 uur. 1. d. voor Anna van Laarhoven
Kuipers, als lid van de Broederschap H. Bernardus.
7 uur 1. d. voor het welzijn dèr parochianen. 8 uur
1. d. voor behouden terugkeer uit het buitenlànd.
91/4 uur 1. d. voor Hendricus Mandos, als over!. lid
v. d. Retraitepenning. 10 1/2 uur Hoogmis voor Hendricus
Mandos, als over!. lid der Broederschap v. h. H. Hart.

MAANDAG. 7 uur 1. d. voor een overleden vader. 
7 uur 1. j. voor Petrus Timmermans en Lamberdina 
van Beek, z. e. 73/4 uur 1. d. voor Joanna Beaard
Janssens, als over!. lid der Broederschap v. d. Rozen
krans. 73/4 uur 1. j. voor Catharina van de Nieuwen
huizen-v. d. Broek. 73/4 uur 1. d. voor Joanna Verbunt
van Mechelen. 81/2 uur z. d. voor Joes. Maas, Maria 
Vrolijk z. e. en Ria de dochter. 

DINSDAG. 7 uur pl. z. j. voor Joes. van Hal en 
Cornelia van de Geeren z. e. en Petronella de dochter. 
7 uur 1. d. voor genezing van eén zieke. 73/4 1. d. 
voor behouden terugkeer uit het buitenland. 73/4 uur 
1. j. voor Hendrica van Genuchten. 73/4 uur 1. j. voor
Petronella van Genuchten. 8 1/2 uur pl. z. d. voor Petrus
Swinkels. 81/2 uur 1. j. voor Joannes en Hendricus
van Beljouw.

WOENSDAG.' 7 uur z. d. voor Maria Soeterings
Mi;ijs. 7 uur 1. j. voor Lambertus van de Meijden. 
73/4 uur 1. d. voor Maria Verhoeven- v. d. Sanden. 
7)/4 uur 1. d. voor Petronella van Eindhoven-Kruisen. 
73/4 uur 1. d. voor Wilhelmina van Uden-v. d. Bruggen. 
81/2 z. j. voor Jan van Weert. 81/2 uur l j. voor Maria
van Genuchten. 

DONDERDAG. 7 uur pl. z. d. voor Gerardus Rovers. 
7 uur 1. d. voor Peter van Esch. 73/4 uur 1. j. voor 
Everdina v. d. Meijden-van Rooij. 73/4 uur 1. d. voor 
Joanna Driessen-Willems. 73/4 uur 1. d. voor Maria 
van Nuenen. 81/2 uur pl. z. d. voor Gijsberdina Bekker�. 
8¼ uur 1. .d. voor Adriana Wagenaars-v. d. Linden.-

VRIJDAG. 7 uur gef. 1. j. voor Z E. Heer Pastoor



- Fr. Eras en familie . 7 uur 1. d. voor Marinus v.d. Ven.
73/4 uur l. j Johannes v. d. Leest. 73/4 uur l. mnd.
voor Francisca Donkers-van Krieken. 73/4 uur l. mnd.
voor Anna van Beljouw-v. d, Struik. 81/2 uur pl. z. d.
voor Weled. Heer Jac. van Buul. 81/2 uur l. d. voor
overleden familie van Schaaik-van Bielsen.

ZATERDAG. 7 uur z. d. voor Gerardus Rovers
7 uur l. d. voor Adriana Wagenaars, Adrianus en
'f ranciscus de zonen. 73/4 uur l. mnd. voor Gijsberdina
Bekkers. 73/4 uur 1. mnd. v. Gertrud Lücke-Borgmann.
73/4 uur 1. j. voor Wilhelmina van Oirschot-v. d. Sloot,
81/2 uur z. d. uit dankbaarheid. 81/2 uur 1. d. voor
Adrianus Ooms en Joanna van Poppel z. e.

Parochie van de H. Theresia te Boxtel.
3e ZONDAG VAN DE ADVENT, 17 DEC. 1944.

ZONDAG. 71/2 u. H. Mis van wegè St. Elisabeth-
, stichting voor den heer Jacobus Pijnenburg. 9 u. H. Mis; 

1 0l/2 u. Hoogmis tot welzijn van de parochianen. De 
eerste schaal is voor onze eigen _kerk, de tweede voor 
de Bisschoppelijke Noden. Om drie uur Lof met rozen
hoedje ter eere v; d. Koningin v. d. vrede, om den 
goeden God te bedanken, dat wij in de oorlogsjaren 
van ernstige rampen gespaard zijn gebleven. Tien 
minuten vóór het Lof Litanie van alle Heiligen, om 
Gods zegeningen te verkrijgen in de bijzondere Noden 
van deze week. 

MAANDAG. 71/2 ·u. H. Mis tot bijzondere intentie. 
81/z u. H. Mis voor een zieke� 

DINSDAG. 71/2 u. H. Mis voor Cornelia Jonkergouw
v. Rosmalen te Oen Bosch overleden. 81/z_ u. H. Mis 
tot bijzondere intentie. 

Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 

3e ZONDAG VAN DEN ADVENT 17 DEC. 1944. 

ZONDAG. Om 8 uu� gel. H. Mis voor het w1::izijn 
der parochie. Om 10 uur: gez. mndst. voor Maria 
Henrica Schellekens. 

MAANDAG. Om 71/2 uur gez. H. Mii�)'voor Ber
nardus Schut, te Oisterwijk overleden. Om 8 uur gez. 
jrgt. voor Corn. S'chellekens. 

DINSDAG. Om 71/2 uur gez. jrgt. voor Maria Henrica 
hvr. van Cornelis Schellekens. Om 8 uur gez. jrgt � 
voor Joannes Schellekens. ; 

WOENSDAG. Om 71/2 uur gez. jrgt. voor den Heer 
Henricus van Son. Pm 8 uur gez. jrgt. voor Mej. 
Joanna van Son. 

DONDERDAG .Om 71/2 uur gez. jrgt. voor den 
Heer Johan van Son. Om 8 uur gez. jrgt. voor Mej. 
Leonie van Son. 

VRIJDAG. Om 71/2 uur gez. jrgt. voor Wilhelmus 
van Abeelen. Om 8 uur gez. jrgt. voor Wilhelmina 
hvr. ven Wilhelmus van Abeelen. 

ZATERDAG. Om 71/z uur gez. jrgt. voor c-;;rne_lis 
Fick. Om 8 ·uur gez. jrgt. voor Joanna Fick. 

Nog zullen geschieden: Maandag I. rondst. voor 
Joannes den Otter. Dinsdag l jrgt. voor Johannes van 
Gerwen, Johanna de hvr. en Henricus van Gerwen. 
Woensdag l. jrgt. voor Joannes van Eindhoven en 
Wilhelmina de hvr. Donderdag 1. jrgt. voor Petrus 
Vervoort en Maria Franicna de hvr. Vrijdag l. jrgt. 
voor Henricus Heessels, Petronella de h,·r. en Jan 
Heessels Zaterdag l. jrgt. voor Henricus v. Griensven 
èn Wilhelmina de hvr. 

WOENSDAG. 71/2 u. H. Mis -voor Anna Maria 
Bilj�uw-v. d. Struik in de parochie van ,het H. Hart t

. _ P�roch_ie van de H. Willibrordua te Esch. 81/2 u. gezongen Gulden Mis, waarin we viéren de 
blijde verwachting van Maria naar het Goddelijk Kind 
Jezus, - om Gods zegeningen af te smeeken over het 
bewaarschoolonderwijs. 

DONDERDAG. 71/2 u. H. Mis tot intentie van de 
leden v. d. Godvruchtige Vereeniging ter eere van de 

H. Thé"resia v. h . Kind Jezus; 81/2 u. gez. rondst. voor
Johannes v. d Pas.•

VRIJDAG. 71/z u. H. Mis voor Johanna, Maria van -=-

Nunen-v. d. Schoot. 81/2 u. gez. rondst. voor wed. 
Allegonda Kruyssen -Rademakers. 

ZA TER,DAG. 71/2 u. rondst. voor Marinus Josephus 
van Son. 81/2 u. gez. rondst. voor mejufh. Cornelia 
van Schijndel. Biechturen 21/2 tot 4 uur; en vijf tot 

acht in· de beide biechtstoelen, ook vóór en na alle 
H. Diensten. Vijf uur Lof met rózenhoedje ter eere· •
v. d Koningin . d. vrede voor de afwezige broeders.

ZONDAG. 71/z u. H. Mis voor Gerard Vekemans,
té Nijmegen ov�rleden. • 

• • 

Aanbevolen: Lambertus v. _Ingen te Heeswijk. Anna 
Maria Biljouw-v. d. Struik in de parochie v.h.' H. Hart ; 
Cornelia Jonkergouw-v. Rosmalen te Oen Bosch, de 
heel' Jacàbus Cornelis Pijnenburg alhier, Cornelis-van 
Heerebeek te Liempde overlede·n. AanbevoJen een_ 
noveen ter èere ,(. d. H. Theresia voor een zieke en 

':, _ de godsvru�ht tot het H. Hart van Maria: .,Zoet Hart 
van Maria, wee• mijn heil." 

DERDE ZONDAG VAN DEN ADVENT. 

Vandaag is het Zondag "Gaudete", HH. Missen om 
7 uur, 81/z uur en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor bijzondere Nooden van het 
Episcopaat. Na den middag om· 3 uur Adventslof met 
Rozenhoedje voÓr den vrede. Na het Lof een lied. 
Woensdag om 71/z uur Gulden Mis.· 

Woensdag, Vrij dag en Zaterdag zijn het kwarter- -
,temperdagen, gèboden vasten- en onthoudingsdagen. 
Wegens de oorlogstoestand is hierin gedispenseerd. 

Deze week iederen avond om 6 uur Lof vanwege 
de Noveen voor Kerstmis. 1 , 

Zondag ,,a.s. tweede schaalcollecte voor 't Seminarie. 
_ ZONDAG. 7 uur Gef. Jgt. Theodorus ·Josephus 
Vielen. 81/2 uur H. Mis. 10 uur Hoogmis voor de 
Parochie. '--

MAANDAG. 71/2 uur Gef. Jgt. voor Elisabeth Vielen
V ugs. 8 uur H. Mis voor Mafia van Rulo van 
Dongen 8 uur Jgt. voor Johannes Klomp. 

DINSDAG. 71/2 uur Gef. Jgt. voor ZEerw Heer 
Alphons Sprengers. 8 uur mdst. voor Jos Verhoev�n. 
8 uur H. Mis voor Frans van Gemert. 

WOENSDAG. 71/2 uur gez:-' Jgt. voor Gerdina van 
de Laar-v. d. Laak. 8 uur mdst. voor Willibrordus v. 

d. Braak. 8 uur mdst. voor Antonius Maria van Zijst ..
DONDERDAG. 71/z uur Gef. jrgt. vooJ.:,Mej. Dymphna

Sprengers. 8 uur mdst . voor Cornelis van den Broek. 
8 uur H. Mis voor Willibrordus van den Braak. 

VRIJDAG. 71/2 uur Gef. jrgt. voor Adriana Pijnen
burg-v. d. Langenberg. 8 uur H. Mis voor Gerardus
Rovers te Boxtel overleden: 8 °uur ,H. Mis uit dank
baarheid. 

_ ZATERDAG. 71/2 uur Gef. H. Mis voor Mevrouw 
Johanna M. v. Kuyk�Hackfoordt. 8 uur H. Mis voor 
Henricus Philipsen te Goirle overleden. 8 uur H. Mis 
uit dankbaarheid. 

i 

Parochie "St. Jan's Onthoofding'' 
te Liempde. 

i 

ZONDAG 71/2 u. l. j. Gerardus Putmans en Anna 
hsvr. 81/2 u. mis voor Maria Franc. v. d. Sande als t
weldoenster van Kerk en Liefdegesticht. 10 u. H. Mis 
tot welz. der parochie. 

MAANDAG 7 u. H. Mis voor Maria Frans v. d. 
Sande als t lid der Broederschap H: Theresia. 71/2 u. 
jrgt • Johanna Adr. Schoonens, 8 u. 1. 7e Cornelis van 
Heerebeek . .,,,-- ,,;• 

DINSDAG 7 u. jrgt. Johanna Cornelis van Schijndel. 
71/2 u jrgt. Cornelis v. d. Langenberg. 8 u. l. mndst. 
Wed. Maria Cornelis van Aarle. 

WOENSDAG 7 u. Gulden Mis tot welz. der P�r. 
. 71/z u. jrgt. Mej. -Wilhelmina R. v. Schijndel. 8 u. l.j. 
Michiel Rovers en Johanna hsvr. 

DONDERDAG 7 u. l. m. bijz. nooden der paro
chianen. 71/2 u. jrgt. Johannes Pijnenburg. 81/2 u. 1. 
mndst. tot bijz. intentie 

VRIJDAG 71/2 u. m. Cornelis van Heerebeek als 
t lid der Broederschap H. Theresia. 71/z u. jrgt. voor 
Catharina Pijnen burg. 8 u. l. rondst. Wed. Wilhelmina 
Ger. van Erp. 

ZATERDAG 7 u. jrgt. Jo van Alebeek. 71/2 u. l.j. 
Maria Jan Welvaarts. 8 u. 1. m. Cornelis v. Heerebeek 
als t lid der Proc. van Kevelaar. 

ZONDAG i71Jz u. l. Mis tot welzijn_ der parochie. 
81/2 u. l. Mis Gerardes Rovers t te Boxtel. 10 u. jrgt. 
Johannes de Laat. 

• • 

\ 

In de !Çapel der Eerw. Zusters. 

MAANDAG 1. m. Theodorus Schneijdenberg. 
DINSDAG 1. m. tot bijzondere intentie. 

'
"-

DONDERDAG 1. m, Petrus Vervoort t te Gemonde, 
Deze week Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 

quatertemper-dagen met dispensatie - Donderdag onder 
de H. Mis van 81/2 u. algemeene H. Communie der 
kinderen, de jongens komen biechten- Dinsdagmorgen 
81/2 u., de meisjes Woensdagmorgen. 81/2 u. - Zater
dag navi. biechthoren van 2-4 en van 41/2-7 uur. 
30e Cornelis van Heerebeek t te Liempde, Jacomena 
Johannes v. d. _Wiel t St. Oededrodé, Gerardus Rovers 
t te Boxtel. - , __ 

,' GEDOOPT. Marinus Jacobus zoon van Albertus 
v. d. Wiel-Welte. Corfielis Hubertus Thomas Maria,
zoon van Hendricus v .. d. Boomen-van Aarle. r. :_ 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 
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RSTMIS 

Het is waarlijk in 
duisternis dat het 
Licht van Kerst
mis dit jaar gaal 
schijnen en de 

Engelen-zang: 
.. vrede op aarde"' 
klinkt welhaast 
als een aanAui
ting. 

leder jaar op
nieuw wordt den 
menschcn deze 

heerlijke belofte toegezongen: .. Vrede op 
aarde aan de menschen van goeden wil", 
ieder jaar wordt ons de vrede gepresenteerd! 
Maar waar zijn de menschen van goeden 
wil? 

Tusschcn de vrede van het Kerstkind en 
de wrcede oorlog, die het menschdom verdeelt 
en onteert, is een beangstigende tegenstel
ling. Deze tegenstelling is een bittere be
schuldiging van de ergste verwaarloozing: 
,.de Zijnen ontvingen Hern niet". Deze tegen
stelling is een verschrikkelijke aan
klacht tegen de christenen. 

Daarom moet het Kerstfeest door ons 
allen in diepen ootmoet gevierd worden. 

Want wat is het resultaat van 20 
eeuwen christendom? Een ontkerstende 
tijd met haat en goedgeprate rechts
verkrachting. Een tijd met verheerlijking 
van het geweld en onbarmhartig tech
niek-misbruik. 

Een tijd van kode moord-mechaniek 
en aanranding van weerlozen. Deze 
barre tijd leert ons pijnlijk en proef
ondervindelijk duidelijk dat velen die 
béweren de Kerstboodschap van den 
Vrede-vorst te hebben verstaan, zelf
bedriegers of leugenaars zijn. 

Vrede is alleen bestaanbaar ·wanneer 
de leer van Christus volledig aanvaard 
en consequent beleefd wordt. Alleen 
in verbondenheid met Hem kan een 
gelukkig leven worden opgebouwd; niet 
in zonde en slavernij des duivels. 

Nu heel de wereld één groote arena 
lijkt vol verscheurende dieren, die el
kander verslinden, nu de menscheid 
gebogen gaat en gekneusd is onder 
het leed, verschrikking en gebrek, nu 
er op aarde in het geheel géén vrcdc 
te vinden is, nu hebben wij rouwmoedig 
op onze borst te kloppen c,1 ons voor 

'Vcede op Àauk. 
God te beschuldigen van laksheid, halfheid 
en christen-onwna1dige houding. 

Voor eenieder van ons is het van het 
grootste belang dat de verschrikkelijke aan
klacht zich niet keert tégen ons. Of is het 
reeds zoover? 

Laten wij ophouden onzen eigen weg Ic 
gaan, en eindelijk inzien dat alle pogingen 
buiten God om, leiden tot een fiasco. Alle 
desillusie's en bittere ervaringen der ge
schiedenis zijn het tafthare b�wi/!'. 

Wij hebben voor één ding te zorgen: dat 
wij zelf geheele, waarlijk kat ho I ie k e 
menschen worden. Wij hebben geen beter 
katholicisme noodig, wij hebben alleen noodig 
een levendworden, een ontwaken en op
vlammen van het katholicisme in al degenen, 
die zich katholiek noemen. Niel de Kerk 
moel hervormd worden, maar wijzelf. 

\Vij katholieke christenen moeten ons weer 
bewust worden van de groole, bittere ern
stige verantwoording voor het wel en wee 
van onze medemensen. 

cl. 
mei een minimum vnn 60 et. 

é.eH.�waoul! 
Het rampjaar 1944 loopt ten einde. Wij 

slaan thans voor de laatste week, waarin 
de Kerstdagen en de feesten Ier gelegenheid 
van de jaarwisseling meer dan anders tot 
uitbundige viering aanleiding zullen geven. 

'n Tiental dagen geleden zijn er in onze ge
meente eenige verordeningen afgekondigd Ier 
bescherming van 'n gedeelteonzcropgroeiende 
jeugd. Hiermede is echter geenszins het pleit 
gewonnen. Andermaal richt ik langs dezen 
weg met groote nadruk een waarschuwend 
woord tot de ouders. Groote gevaren be
dreigen onze jonge meisjes, die, onweerstaan
baar getrokken door feestjes en danspartijen, 
in zichzelf niet de kracht kunnen vinden 
tot zelfbeperking. Hier dienen de ouders 
in Ie grijpen en nauwlettend op de gedra
gingen hunner kinderen toe te zien. Dezer 
dagen werd mij het eerte geval van geslachts
ziekte bij een minderjarig meisje in onze 
gemeente gemeld. 
Ouders, denkt toch aan het welzijn van on
ze: kinderen en werkt toci1 in àezcn met Uw 
geestelijke en burgerlijke overheid mede. Is 
het niet bedroevend, te zien hoe door vellen 
van de zoo bloedig herworven vrijheid van 
stonde af aan weer misbruik wordt gemaakt? 
Kerstmis! Oud en Nieuw! door en door chris
telijke feesten, die wij gewoon zijn thuis te 
vieren, geschaard rond de kribbe. 
Laat men in Boxtel begrijpen, dat niemand 
een katholiek behoeft te leeren, hoe hij 
Kerstmis moet vieren. 

Dit moet onze jeugd ook inzien en voor 
alles moet haar voor zoover noodig duidelijk 
worden gemaakt, dat het geluk niet bestaat 
in het vergooien van de hoogste levens
waarden. 

Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 
wnd. Burgemeester. 

AAN DE INWONERS VAN BOXTEL. 

Overtuigd zijnde. dot het noodzakelijk is. uit het 
O\'erhcidapersonecl die personen te verwijderen, die 
d:,;,r blijkens hun houding in de ,lfl'(eloopen jnren niet 
thui6 hooren, heeft de Nc:derlnnd•clic Regccring het 
Zuiverin111be1luit nfgekondi11d, wnnrin bepaold wordt, 
dnt nllc overheidadien•tcn moeten gezuiverd worden 
en vnn nlle dnnrtoe bd,oorende pcroonen moet nn• 
gegn1111 worden. of 1.ij •lecda getrouw zijn geweest ann 
de Regeering en of op grond van l,1111 houding vóór 
of tijdens de bezetting de getrouwe medewerking nan 
het her•tel in het \'11derland kan worden vcrwncl,1. 

In verbnnd d1U1rmede roep ik nllc inwonenden vnn 
Boxtel op nnn dc1.c Zuiverinj! mede Ic werken, door 
mij zoo spoedig mogelijk mede lt: deelen. welke feiten 
hun hckcncl 7.ijn omtrent eenig lid ,·nn het O\'erheids
pcrsonecl. wnoruit blijkt. dat dit lid ontrouw wa• nnn 
de goede zaak vóór of nn de bezetting en wn:,rvnn 
i:ecn grtrouwe •nrnenwerking voor het hr.rite! in het 
vadcrlnnd is Ie ·1erw;1cl1ten. 

Ter toelichting diene het volgende: 
Tot het overheid•perooneel, hier bedoeld. bel,ooren: 

"· 1-fct pcrtlOnccl Ier w:crnccntcaccretnrie 
b. De politie. 
c. Het personeel in dienat vnn gemeentewNken en 

gemeentebedrijven. 
d. Ht:1 personeel in de Distributie<lienol. 
e. Het personeel in dien•t van het wnterschup, Het 

Stroomgebied van de Dommel 
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Aanmelding ,•an feiten dient niet Rlleen te geschieden 
van diegenen, die thans nog hun functie uitoefenen, 
doch oolr. van hen die reeds ge•chor11t zijn. Vooral 
van deze laat•le pr.rsonen ia het van groot belang 
voldoende bewij1materiaal ter be.oJchikking te hebben. 

In het Rlgemeen kunnen ale daden ,·11n ontrouw be
•chouwd worden het vrijwillig en met overtuiging 
samenwerlr.en met den bezetter en het zonder dwang 
bevorderen van de Duilsche overwinning of van de 
zoogennamde .nieuwe orde'". 

Bij wijze van voorbeeld moge hier worden genoemd 
de vrijwillige medewerking aan: 
a. De werving van Nederl. arbeiders voor Duitscl,land. 
b. De regiatrntie en nanmelding van dienatplichtigen. 
c. Het opaporen ,•an z.g. ondergedokenen en zich 

verborgen houdende geallieerde militairen. 
d. Het in gijzeling atellen of n11"r concentratiekampen 

zenden van Nederlanders, al1mede het miahRndelen 
van deze personen in die kampen. 

e. de executie van aabRteurs. medewerkers aan de 
ondergrondsche pers en andere patriotten. 

f. Het verwijderen van Joelen uit Nederland. 
g. De in•telling en organi•atie van Duitoch- of Natio

nnal-Socialisti■ch georicnteerde lichamen als Volka
dien11, Kultuurkamer, Landstand, Hulppolitie, Vrede 
gerechten etc. 

De oorlog is nog niet afgeloopen. - Na
dat wij geleidelijk aan ervaren hebben, dat 
bevrijding nog geen vrede beteekent. komt 
nu het bericht van een grootsch Duitsch 
opgezet offensief onze verwachtingen danig 
verstoren.Tusschen Aken en Trier, of nauw
keuriger, Mondschau en Echternach hebben 
de Duitschers een krachtige aanval ingezet 
Volgens de schaarse berichten, die doorko
men is de vijand ca. 30 KM. op Belgisch 
grondgebied doorgedrongen en heeft ook de 
Luxemburgsche grens weer overschreden. 
Van beide zijden is de luchtmacht zeer actief 
in den strijd betrokken. 

Ook al valt het velen tegen, dat de Duit
schers nog tot deze krachtinspanningen in 
staat zijn, er is geen reden tot ongerustheid 
of pessimisme. Waar gevochten wordt, wordt 
ook beslist en deze beslissing kan net zo 
goed aan Amerikaansche als aan Duitsche 
zijde liggen. Er is op heden nog te weinig 
bekend over het verloop van de gevechten, 
om hierover reeds een oordeel te kunnen 
vellen. De Duitschers zullen hun actie ge
slaagd achten, als zij voldoende tTOepen kun
nen binden om de dreigende opmarsch naar 
het Ruhrgebied zolang te vertragen, dat zij 
de gelegenheid krijgen hun troepen in het 
achterland te hergroeperen en deze met even
tueele nieuwe wapens uit te rusten. Mislukt 
de opzet echter, dan loopen zij kans, dat 
de Amerikanen een beslissende doorbraak 
kunnen forceeren, die het einde van den 
oorlog kan beteekenen. 

BRABANTS CENTRUM 

h. Het doen teekenen van loyaliteit�verlr.laringen door 
atudenten. 

1. Het aan■tellen van personeel in overheidadienat 
van N.S.B.ers en gelijlr.denlr.enden en het ontalnan 
van reg�cringsgetrou,,·e personen. 

j. Het bevorderen van het contact met eenige orga
nisaties van de Duitsche overheid, de N S.D.A.P. 
de \Vehrmacht, de N.S.B. of aanverwante organi, 
saties. 

Deze opaomming i1 uiteraard onvolledig, doch dient 
slechts ter nadere toelichting 

De gegeven• zullen ondenocht worden door een uil 
personen te Boxtel woonnchtiR aomengeatelde Zuive
ringamod, welke den Burgemeester verslag zal uit
brengen van hare bevindingen. Bevel tot ataking der 
werkzaamheden of lot schouing van een peraoon in 
overheid.dienst wordt iiegeven door den CommiHaris 
der Koningin in overleg mei den Burgerneeater. 

Gezien de noodzalr.elijkheid het overheidspersoneel 
van alle verkeerde elementen te zuiveren, spreek ik 
de wensch uit dat de inwoners van Boxtel hunne ge
waardeerde medewerking hierbij zullen verleenen. 

De wnd. Burgemeester van Boxtel, 

Mr. W. C. A. FRANCISSEN.

J{ersllied. 
On■ IA t1eLorrn rrn Kln,lrlr.tjn 
nofl U1111nler ,l11n ,Ie zonne 1 
dat zal on• 11ll.-r vrru11,I" zijn. 
nl tol ,lrr en11r.len wonru,. 

Or llcnc,n 11evrn onA lichten achlln 
al door drn hc,mel t1<'flron1tc,n. 
Marl• die l,eeft 1,aar 11.,..,., lctncl 
mrt t111nschr.r minne flewonnen 

Zij J"11de "t In <'<'n l.rll,l,rlr.en, 
met han, aneruwwltte l,anden. 
Zij lr.u■le 't YOOr djn momlelr.rn, 
dr• had haar ,:c,c,r vul,mt1rn. 

Dat Ktndel.:ljn ■pc,cJ,le ,Ie Jf\·lot"fer loc, 
met zllne lr.ldnc, annlr..-n■ : 
het l11chtr. luuu alzo zoetehtlr. .. loc, 
m<'I hht,le l,hnhmlc 0011alr.ens, 

De 01 en oolr. het czellr.ljn 
zij lcon,lcn niet IIC6prclr.cn. 
dat Jezn• In de lr.rtLbr la111 
torn llrten zij hun etrn. 

0 et o rl 11lorl11, 
het zoelste van de minne 
,1111 Is wel ,lezua, M,ula"• Zoon: 
God J,...1 Hrm on• 11cwlnnl'n, 

l\'.c,ntltr,I nlt ,lr l◄r Eeu-.·. 

De overige sectoren van het West front 
geven wemtg belangrijks te zien; de gevech
ten bij Düren lijken verstard en alleen in de 
Pfalz maken de geallieerden nog geringe 
vorderingen. Hier zoowel als in Italië, waar 
de Duitschers na de val van Fayenza een 
tegenoffensief hebben ingezet, wordt sterke 
tegenstand geboden. 

Budapest is nog steeds niet gevallen, ook 
daar heeft de strijd een nieuw zwaartepunt 
gekregen n.m. aan de Tsjecho-Slowaaksche 
grens, die thans over een groote breedte 
door de Russen 1s overschreden. Sinds de 
Russen niet meer in hun eigen land vechten, 
schijnen zij ook zuiniger op hun menschen 
te worden. Zij omzeilen liever de moeilijke 
punten zoals Oost-Pruisen, Warschau en, 
naar het schijnt, nu ook Budapest. 

In de Phillipijnen pleegden de Amerikanen 
een nieuwe landing op Mindoro, evenals 
Leyte een centraal eiland van deze archipel. 
Van welke omvang de strijd in de Stille 
Oceaan thans is, blijkt wel uit de verliezen 
der Japanners in een week tijds: 742 vlieg
tuigen en 127 schepen. 

In Nederland gaan wij onze zwaarste oor
logskerstmis tegemoet. Evenmin als vroeger 
mogen wij onze stemming laten beïnvloeden 
door de gebeurtenissen van het oogenblik; 
- en dit geldt vooral voor ons, die bevrijd
zijn. Bij de blijde gebeurtenis van Kerstmis
vergeleken, is zelfs de val van Berlijn slechts
van voorbijgaande beteekenis. Christus' ge
boorte is geen 2000 jaar oud feit, maar een
verblijdende werkelijkheid van dit oogenblik -
Klagen past ons niet; onze wankelmoedig-

heid zal zich verliezen in de klaarheid van 
het Kerstmysterie en onze bittere zorg om 
onze nog niet bevrijde landgenooten moeten 
wij aan de kribbe in veilige Handen weten. 

Zalig Kerstfee!!l ! 

Wijziging van straatnamen. 

Bij zijn besluit van 15 December 1944 heeft de 
waarnemend Burgemeester eenige straatnamen, die 
tijdt'ns de Duitsche bezetting om politieke redenen 
moesten onderduiken, in den ouden luister herateld. 

Hoewel de officieele namen "Willem de Zwijger
slrnat" en "Paul Krügerstr"at" nauweliik• burgerrecht 
h11clden verkregen - ook in deze :,aak toonden de 
Boxtr.lsche gemeentenaren hun trouw nan het Oronje
huis door hardnekkig Ie blijven apreken ,·nn "Wilhel
rnin1tstrnat" en "Julianaolraat"• w11s het nodig het be
sluit, wr,arbij lnotstvermelde nr,men werden vervangen, 
ongedann Ie maken. 

Zonl• de nnamborden ol eerder aangnven, zijn de 
namen \Vilhelminastrant f'n Julianastraat thans weder
om officieel geworden. 

Tegelijkertijd ia wijziging gebracht in eenige andere 
straatnamen, die tijdena de bezetting werden gegevc,n. 

Voor de Jan Kruisenatraot werd het niet noodig ge-
11cht terug te lr.eeren naar den naam Kloo•ler11tra11t. 
Deze toch is weinig zeggend in een plaats, waar ver
scheidene lr.loo1tera worden aangetroffen en waar deze 
kloosters bo,·endien in de gemeente verspreid liggen 

Wanneer uit historisch oogpunt bezien, door middel 
van een straatnaam de herinnering aan een klooster 
levendig moet worden Rehouden, dan zou dit moeten 
zijn aan het bc,fn11mde Clarissenklooster, dot eenmaal lag 
tuuchen de Dommel en de Boucheweg, ongeveer 
tegenover de St. Petruskerk. 

Wat nu de voormalige Kloo•terslraat aangaat, het werd 
po11send geacht deze atraot om te doopen in "Prins 
8ernhard11raat". 

Nu de namen von H.M. de Koningin en H.K H. Prinsea 
Juliana wederom in het atratenpl11n zijn hersteld WH 
het voor de h11nd liggend ook den n1111m Z.K.H. Prins 
8ernh11rd, die zullr. een groot aandeel neemt in de be
vrijding ,·an het vaderl11nd, daarin op te nemen. 

De Onrooiscl1estra11t werd drie jaar geleden. naar het 
schijnt op onvoldoende gronden, gewijzigd in Maas
trichtsche etraat. Aan deze straat i11 de oude na11m 
teruggegeven. 

Het is gebleken dnt in het verleden, bij het geven en 
wijzigen van etraatnamen, vaalr. ann de hi•tori•ch
juiste n11men geweld is aangedaan. Daarom heeft de 
w11nrnemend Burgemeester den plaatselijken heem
k undigen etudielr.ring, die tijdens de bezetting wegens 
•t1ijd met de toenmaals zoogezegde "Openbare Orde'" 
werd verboden, maar die eerstdaage wederom in het 
licht zal treden, aangezocht, de thans geldende namen 
van wegen, straten en buurtschappen ann een studie 
te onderwerpen en hem ter zake een rapport uit te 
brengen. 

Herlevend Boxtel. 

Na een rustperiode van mea dan drie jaren heeft 
de Verecniging Hcrlcvend Boxtel ha.1r werk:z:a.1m, 
heden herv.1t. 

Daar de Heer Hendriks inmiddels de gemeente 
heeft verl.lten was het noodig cenigc voorzieningen 
te treffen in het bestuur. 

Het algemeen bestuur is thans als volgt s,1men, 
gesteld: P. Dorenbosch (voorzitter), Ir. H. v. Santen 
(Secretaris), A. C. van der \'(1eijst (penningmeester), 
P . .J. Hensen, Dr. C. Hoek, Ir. J. v,1n Laarhoven, 
Notaris Mertens, H. J. v.in Sus.mie, P. Tielen en 
F. J. Witteveen. 

Ecre,voorzittcr is de Edd,1chtb.uc: Heer F. \V. van 
Beek. 

Besloten werd de onderscheidene commissiën 
slechts in zoovcrre te doen herleven, als dit oppor, 
tuun voorkomt. Het werd noodig gcoordcdd dat 
d:: Commissie voor onderwijsa�ngelegenheden on, 
middellijk weer ha.u taak opneemt, zulks in verband 
mei de ,·oorberciding van de stichting eener am, 
bachtschool. Deze: commissie bcsta.1t uit de H. E. 
Heer Deken Brockman (voorzitter), J. P. C. v.-in 
Hout (sccrct,uis), J. C. v.m Etten en H ) . van 
Susante. Voorts werd een Commissie voor kunst, 
aani:elegenhedcn in het leven geroepen. ,.Hcrlcvend 
Boxtel" was reeds op dit terrein werkzaam door het 
organisecrcn van cenige cultuur.wonden in het 
laatste jaar harer werkz,umheid. 1 n dc::e Commissie 
namen zitting de \XI. E. Heer H. Beex, P. Dorenbosch, 
A. van Hc:lmond, P. Prince: en de W. E. Heer J.
v.1n de Rijt.

In de laatst gehouden verg.1dering v,1n het Alg.
Bestuur is de wenschc:lijkhcid betoogd te komen tot 
stichting ,·an _een Bcmiddelin�scomitc: 1944, dat een 
overeenkomstige taak :ou kr!)gcn .1ls het Comit� 
dat onlangs op initiatief van Prof. Cobbenhagen te 

Tilburg in het leven is geroepen 
Voorts werden op verzoek van den wnd. Burge, 

meester, Mr. W. C A. Fr.1ncisscn, eenige bd.1ng, 
rijke actueele punten in studie genomen. 

Moge het werk van Herlevend Boxtel er toe bij, 
dragen de welvaart en het cultuurleven van Boxtel 
te stimuleercn en op hooger peil te brengen. 



H.A.R.K. 
Reeds cenigc weken werkt dit Comité van Hulp, 

Actic,Roode,Kruis. Het Comité st,1at onder ecrc, 
voorzittcrsch.1p van den Burgemeester, de beide 
P.tStoors v,m St. Petrus en H H.1rt, de vo;)rz.itters 
v.1n St. Vincentius, H. EliS.1beth en Bijz. R.ud. 
De HARK heeft =ijn bure.1u in het K.J.V. Huis, 
Prins Bernha.rd str.ut 5. Alle bcl.mgen van oorlogs, 
sl.1d1toffcrs worden d,ur behartigd. 

Bericht van de Redactie. 
De redactie v.1n "Brab.mt's Centrum" neemt g.1.1rne 

kennis v.1n de stand v.m zaken in de diverse Rox, 
tcbchc vereenigingcn. Ook de inwoners v.1n Esch. 
Liempde en Gemonde gelieven het pbatsdijk nieuws 
ter kennis van de redactie te brengen. 

.,De Luchtpost". 
Zondag 17 Dcc j.l. hield de Boxtclschc postduiven, 

vereeniging . De Luchtpost" h.a.u eerste ,·erg.idering 
na de bevrijding. Hoc-wel de Duitschcrs alle post, 
duiven lieten opruimen. zijn =ij er niet in ge.sla.igd 
de .ictiviteit van onze duivenmelkers vlcugd,lam te 
slaan. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij een 
der bestuursleden, ofwel bij den secretaris: 
H. Poulisscn. Rechterstraat 31.

Roode Kruis. 

In opdr.1cht v.m de: gulliec:rde .iutoriteitcn is het 
bcrichtc:nvcrkccr vi.i het Roode Kruis tot nader or• 
der stilgelegd. \Vel bestaat er nu voor geëvacueerden 
gelegenheid om één m.ul per weck met hun n.iaste 
familie te correspondccren. Op het bure.1u Roode 
Kruis kunnen formulieren en enveloppen gch.1ald 
worden. Zeer binnenkort bestaat ook de gelegenheid 
om brieven te schrijven na.u het buitcnl.md en het 
onbc:vrijd gebied. 

Parochieele Werkster St. Petrus. 
Door Z.H.E. den Bisschop is de ,unstclling goed, 
gekeurd van Mej. Bets v,m de Ven .ils P.irochiecle 
\Verkster v.in de P,uochie St. Petrus, m:t ingang 
v.in 1 J .iouari a.s. 

Vleescbvooniening. 
Voor de tijdelijke beh.indeling van z.i1'en met be, 
trekking tot de voorziening van vleesch in het be, 
vrijde Ncderlandsche Gebied is opgericht het: 
.. CENTRAAL BUREAU VOOR VEE EN VLEESCH" 
Met de leiding van dit bureau is bel.ut de Heer 
J.P. Luyben te Boxtel. Het bureau is voorloopig 
gevestigd te Tilburg Gerard van Swietcnstr,ut 58. 

t 

BRABANT'S CENTRUM 

Verzilveren Vacantiebona. 
op tweede Kcrstd.1g n.m. v.m 3 tot 5 uur in het 
stempcllobal op den Burgakker bij \V. v.d. Hoogen. 
Geen stuc.idoorsbons. De correspondent, 
l'a. loh. de Koning Korte Kcrkstraat 10 Boxtel. 

1tadi0-J�. 
van "Herrijzend Nederla nd"

voor Maandag ·25 December 1944 (Ie Keratdag) 

Nieuw.berichten: 8.00 -8.15. 8.50. 9.15. 12.00. 12 05, 
13.00 -1 3.15. 14.00 -14.05. 18.00. 18 05. 19.00. 19.15. 
22.00 • 22.1 S. 8.15 -8. 50 Kerstldok1'en en Kerstliederen. 
9.15 • 10.00 Ken<tconcerl. o.i\. "Concerto gro,uo fatto 
per 111 notie di natalo" van Corelli. Händel concerto. 
10.00 • 10.30 Kerstliederen vnn uit de K111hedraal te 
's-Hertogenbosch. 10.30 • 12.00 Hoogmis van uit de 
Kathedraal te 's-Hertogenbosch. 12.05. 12.45 Lichte 
muziek. 12.45. 13.00 Rubriek "Nederland Herrijst" 
14.05 • 15.00 Keut,·erhöal (Anton Coolen) afgewindd 
met carillon, muziek en koorzang. 15.00 - 16.00 Kerk
dienst. 16.00 , 18.00 Vondel's "Gijsbrecht van Aemstel" 
1 ste deel. Onder regie van Albert van Dalsum. 18.05 
19.00 Ker•tmuzie1' en Kinden.11ng. 19.15 -20.00 Lichte 
Muzie1' "Show Boat" e "· 20.00. 20.30 Kerstspeech 
Rotterdammer en heruit-.ending Radio Oranje. 20.30 
21.50 Kerstconcert (met pauze van 21.00 • 21.05) o.a. 
Bach's Weihnachts Orntoruim. Bruc1'er Symphonie" 
21.50 • 22.00 Kerstgroet aan de Ned. Strijdkrachten 

Radio-programm a 

voor Dinadaa 26 December 1944 (2e Keratdaa) 

Nieuwsberichten: zie Maandag 25 December. 8.10. 8.50 
Licht klassiek programma. 9.15 • 10.00 Kerstconcert 
"Meaaias van Händel". 10.00 • 11.00 Kamermuziek. 
11.00 • 12.00 Operetle muziek. 12.05 • 12.30 "Songs of 
the Service" Amerikaansche maramuziek. 12.30.1245 
"Rhapsodie in blue". 12.45. 13.00 Rubriek "Nederland 
herrijst"'. 14.05. 14.30 Reportage Engelach Keratfeest 
in be,•rijd gebied. 14.30. 15.00 Speeches van voora,an
ataande peraoonlijkheden. 15.00 - 15.30 llligale poèzie 
door Albert v. Dalsum. 15.30 • 16.00 Studio Kerkdienst. 
16.00 • 18 00 Vondel'• .. Gijsbrecht van Aemetel" (2de 
deel) onder regie van Albert , •. Dalsum. 18.05 -19.00 
Uitzending optreden van "Cernldo met zijn Dan110r1'eat" 
19.15 • 20.00 Lichte muziek. 20.00; 20 30 Nederland 
herrijst 1 "Radio Oranje". 20.30 -21.00 Studio Kerk
dienat. 21.05 • 22.00 Concert en carols van Enge)ache 
aoldaten 

Ze zeggen, dat de B.O.A.M. Rauw ia 
en dat de Metro di1'wijls schouw ia. 
\Vij vinden, dat de lucht 1'ei-blauw is 
en dat het buiten nu maar kouw ia. 

De B.O.A.M. (Bond van door Oorlog.hande
lingen Afgewezen Minnaars) heeft met veront
waardiging een unbod van de Civil Affaire van 
de hand gewezen, wanrin de gedupeerdr.n min
naars een selectie Duitache meisjes ter vervan
ging van de geleden verliezen in het vooruit
zicht werden gesteld. De BOAM ei■chte Engeleche 
remplncant-meisjes. Civil Alfairs moesten echter 
tot hun ■pijt bekennen, dat deze reeds lang 
door de Amerikanen in Engeland veroverd waren . 

Om tegemoet te komen aan de woningnood 
is ,·an gemeentewege een Non-Stop-Huisvea
tingam1111tschappij opgericht. 

De werkwijze is als volgt: Tijdens afwezig
heid van den eigena11r of huurder van het hui■ 
wordt blibemsncl met hulp van de politie de 
inboedel van de nieuwe bewoner in het huia 
gebracht, zoodat deze er zijn intrek kan nemen. 

Dan wordt de buurt gewaarschuwd om ge, 
tuige te zijn van het schouwspel als de recht
matige bewoner terugkomt. 

Bij het nijpend gemi■ aan ontspanningamoge
lijkheden voor de bevol1'ing een lofwaardig 
initiatief! 1 

Nee, mevrouw, U 1'unt geen evacuees gebruiken 
en die 1'inderen uit Nijmegen zullen ook wel 
erg lastig zijn. Dan maar liever een paar T ommica; 
daar ltrijgt U tenmin■te echte thee en bli1'jea van. 

Hoewel Boxtelache en buiten-Boxtelache z.g. 
elite direct aan een goede woning geholpen 
zijn, 1'onden nrbeider11, die hun huis door oorlogs
geweld verloren hadden en tijdelij1' op chnri, 
tatieve wijze "op zolder" geholpen waren. on
mogelijk aan een redelij1'e woonruimte geholpen 
worden. 

Toch heeten deze .elite" voorstanders van 
een welvarende arbeidersatand. 

Het ia niet noodig uren in de rij te staan om 
een 1'aartje te bemachtigen voor een film in de 
zaal van "Riche". Als U van te voren wal mei 
de directie weet te smoezen, lcrijgt U ze netjes 
thuiebczorgd. Ga eens prutcn 1 

In pla.its van kaarten. 
'lJooc de. a..s. 1.ustd.aqen 

3 

Boxtels Mannncnkoor en Boxtels 
Dameskoor, opgericht 1918 en 
1941 gevestigd in Caf� Adelaars. 
wenschcn hun begunstigers en 
alle verdere: inwoners van Boxtel 
een Z.llig Kerstmis en een Zalig 
Nieuwjaar. 

Heden overleed tot on::e 
diepe droefheid, voor::icn 
van de H H. Sacramenten 
der Sterv�nden. onze innig 
geliefde Moeder, Behuwd, 
en Grootmoeder. 

Op Wocnsd.ig 27 Dcc. a.s. hopen 
Marie van Zeeland KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN 

Vermist uit de weide uit het 
Boschvcld een roodbont kalf, 
oormerk No. Il A 1286 voor 
inlichtingen of terugbc=orging 
goede bclooning bij J. ,.._ d. 
Bcssclaar, Langen berg No. 7. 
Boxtel. 

Gevraagd een nette werkster \'Oor 
een dag in de weck. Goed loon. 
Mevr. Linsen, Brcukelschestr.iat. 

Kacheltje (z.g. duiveltje) in ruil 
aangeboden voor onderstel voor 
w.tSchketcl (plat laag schippers, 
kacheltje). Te bevragen onder 
No. 78 Br.ib.ants Centrum. 

Ge,·r.1agd 'n bekwaam voerman 
om met mallejan boomen enz. te 
vervoeren. Hoog loon en vast 
werk. Adr. P . .J. v. d. Hagen & Zn. 
St.itionstra.it 29. Boxtel. 

Te koop een wieg z.g.a.n. Prijs 
fl. 65.-. Bevr. Molenstraat 34. 

Te koop of te ruil 1 kamerkachel 
::.g.a.n. geschikt voor Café. En 
1 vulkachel tegen fornuis. Eindh. 
weg 69a. 

Gevraagd een diigmeisje. Briev. 
onder No. 53 van dit blad. • 

In pl.iats van kaarten. 
Verloofd: 

ANNY VAN TART\VIJK 
en 

ADR. VERHOEVEN. 

Mevrouw 

Allegonda Geertr. 
Petron. van den Boer, 

\"<'cd. van den Heer 
Petrua Theod. Corn. Spicrings, 
in den ouderdom van 67 
jaren. 

Eindhoven: 
l'. HENDRIKS. 

SPIERINGS 
en Kinderen. 

Den Bosch: 
L. A. SPIERINGS.
W. SPIERINGS, 

CORNUIT. 
en Kinderen. 

Boxtel: 
A.P. M. SPIERINGS. 
F. SPIERINGS, 

THEUWKENS 
en Kinderen. 

Boxtel, 15 Dcc. 1944. 
De plechtige uitvaart, 

dienst gcvolt:d door de 
begrafenis, heeft plaats 
gehad. 

Zit- en slaapkamer 
gevraagd. 

P. BIEMANS 
Best, Murst D 22 
Boxtel. Roon[r Ze Kcrstd. 44• Nieuwe Bioscoop, Boxtel. 

en 
Ties van Gurp, 

bchoorcndetot de .Prinses Irene", 
Brigade, het H. Sacrament des 
Huwelijks te ont\•angen, wa.una 
ter hunner intentie te IO uur een 
H. Mis zal worden opgcdngen 
in de P.uochiekerk van het H.
Hart te Boxtel. 
BEST. "Heujoma" (Voorl. adres). 
BOXTEl-:-_-Tongcrschestraat -26. 

Receptie van 1-2 uur. 

Boxtels Mannenkoor en Boxtels 
Dameskoor gevestigd in Café 
Adelaars aan de Nieuwe Kerk, 
straat hebben sinds 13 November 
hun repetities herv:it onder de 
beproefde leiding van den Heer 
C. de Grecf. 

D.imes en Hccren die kunnen 
zingen en dat willen doen in 
vcrcenigingsverb.ind komt eens 
luisteren en geeft U op als lid 
van de oudste :angvcrccniging 
van Boxtel. Wij repetceren eiken 
M.:iandagavond van half acht tot 
half tien in een aparte ::.aal. 

HET BESTUUR. 

DAMES! 

mei opschrift Merry Christmas, Zalig Kerstmis, 

Happy New Year, Zalig Nieuwjaar enz. 

per stuk 1 0 et. 

Verder Kerststallen In div. maten en nog enig Kerstgoecl. 

Bazar C. STEINMANN-PECHTOLD 

RECHTERSTRAAT 6 • BOXTEL 

BATA 
DagellJk• van 9-12 en van 1-4 uur aanname van 
KOUSEN REPARATIE In ons Dep6t: 

Firma v. d. VELDEN 
Stationstraat 11 

Ladder• ophalen . . 
Nieuwe voeten aan dameskousen 

,. ,. ,. klnderkousen 

Boxtel 

. vanaf 5 cent 
. 70 . ,. 
. 80 ., 

De aanname van nieuwe voeten aan heerenaokken 
Is voorloopig Slopgezet. 

BATA - Dorpstraat - Best 

Uw adres voor 

Dameshoeden en Noveauté's 

Is na de oorlog steeds 

MAISON VERHEIJDEN, Rechterstr. 1 0 
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Wanneer U onze etalage's bekijkt, zegt U direct 

,,Dat 
• 

áf 
• 

de puntjes d ''IS weer en 1n verzorg . 
Zooals echter onze etalage's worden verzorgd, zitten ook WIJ niet stil en 

doat dan ooA al liet � 
om U zoo spoedig als het kan van het hoogstnoodige te kunnen voorzien. 

F. J. Witteveen's Manufacturen en Confectiehandel. 
BOXTEL - RECHTERSTRAAT 18 

MODEVAKSCHOOL 
RECHTERSTRAAT 20 BOXTEL 

MET INGANG VAN 1 JAN. ZULLEN DE NAAI, 
EN KNIPLESSEN WEER ZOVEEi. MOGELIJK OP 
D E  OUD E \V IJ ZE \VORDEN liEGONNEN 

NIEUWE LEERLINGEN GELIEVE ZICH OP TE 
GEVEN VOOR 1 JANUARI A.S. 

RlETv. NlSTELROOIJ, COUPEUZE,LERARES 

Politieke Cabaret-Revue "Cheerio" 
Speelt in Schouwburg "De Ark" 

DINSDAG 2e KERSTDAG 4 UUR 
Plaatsbespreken v.m. van 11 -12 uur. 

DINSDAG 2e KERSTDAG eveneens een voorstelling om t uur 
voor hen welke reeds plaatskaarten ln hun bezit hebben (deze 

Net R. K. Jongeman 
zoekt gemeubileerde 

zit-slaapkamer 

met pension 

Brieven onder No. SI Molen-
straat 19. 

Manufacturenzaak 
vraagt voor directe indicnsts 
treding een 

Winkeljuffrouw 
enigszins met 't vak bekend. 
Diplom,1 Middemt.m<l en enige 
algemene ontwikkeling strekt tot 
.1.1nbcvcling. 

Hricvcn onder No. H ,1,1n 
Burc.tu van dit blad. 
---------

R unsifianèlel 

�Jeenhahhetts 
L uxe Kleinmeubelen en Draaiwerk 

Salonlampen - Byouterieën 

STA TIONSTRAA T 58 - BOXTEL - TELEFOON 266 

Chemische Wasscherij en Stoomververij 
"DEN DRIES" TE BOXTEL 
vraagt een nette en accurate 

KANTOORJUFFROUW 
Engelsch kunnende spreken strekt tot aanbeveling. 

Solllcltatles liefst schriftelijk aan bovengenoemd adres. 

voorstelling Is uitverkocht). 

H H L woensdag 27 December laatste voorstelling 1 1 and bouwers Wilt U 
met de a.s. feestdagen eens heerlijk 
eten, zonder bon, bestel dan tijdig Aanvang 7 uur. Plaatsbespreken van 12-2 uur. \Vij hebben nog aan te bieden 

------------------� een partij 

Wij repareeren : 

:J<1JJwt 
Welduu 

HORLOGES 

kunnen nog niet 

word�n aangenomen. 

Opüd GEOPEND: 

's Middags 

van 2-4 uur. (iaud en Ziluu 

Firma A. v. Vlerken - Boxtel 
UURWERKEN . GOUD EN ZILVER - OPTIEK 

♦0000000000000000000000000000000000000000 
0 0 

0 0 

0 0 

: Voor Schilderwerk : 
0 0 

0 0 

0 0 

: fa J. Verheijden & Zn. : 
0 ----------------- 0 
0 0 

: Stationstraat, Boxtel : 
0 0 
0 0 

0 0 
000000000000♦♦♦♦000000♦000000000♦000000�0 

Pootaardappels onze prima verse Oesters. 
gekeurd in klasse A 

Levering voorjaar. Gelieve Uw 
bestelling op te geven \'Oor half 
Januari. 

Ook zijn wij weer in staat U regel
matig zure en gezouten zeebliek te 
leveren. 

Firma Gebr. v. Oers Beleefd aanbevelend, 

Brcukclschcstraat 112. Boxtel. W. A. van Oers, Breukelschestr. 1, Boxtel 

J. NA V ARRO Jr. Dr. A. ST ALLAERT 
ACCOUNTANT ECONOOM 

R EORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE 

V ERBET ERDE BELASTINGAANGIFTEN 

BOXTEL, Bosscheweg 48 

EINDHOVEN, D ommelstraat 4 

TILBURG, Stationstraat 47 

AMSTERDAM, R. V isscherstraat 18 

De ONTVANGER der ,---------------------------------------

gemeente Boxtel maant 
de aangeslagenen in de 

Straatbelasting 
Hondenbelasting 
Warenwet 
aan, de verschuldigde 
belasting te voldoen vóór 
15 Januari 1945. 

Na dien datum zal tot 
volging worden overge
gaan. 

De Ontvanger voornoemd, 

,y�ç �;�::;:; 
11, 
1 

• 

F. J. WITTEVEEN'S 

COMPLETE 

MEUBILEERING 

H. G. M. VAN KLEEF. :-...---------�------------------------'
Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel. 



.Parochie ·van den H. Petrus, te Boxtel. 

4e ZONDAG VAN DEN ADVENT 24 DEC. 19-44. 
ZONDAG 24 Dec. Vigiliedag van het Hoogfeeat 

vaa Kerstmis. De H.H. Missen om half 7, lr.:wart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. Om kwart voor 
12 ldeine Congregatie. Na den middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. Na het Lof ia het biechthooren tot 
5 uur. Vandaag ia het geen H. Familie. Vandaag 
gaat de schaal voor het Seminarie. De Ze schaal ia 
voor de bijz. nooden van het Episcopaat welke bijz. 
in de milddadigheid der g'eloovigen wordt aan'bevolen. 

MAANDAG 25 Oec. Hoogfeest van Kerstmis. De 
H.H. Missen zijn om 5 uur, half 8 en 10 uur� Onder 
de stille H.H. Miuen en na de plechtige H. Mis van 
5 uur worden door alle geloovigen kerstliederen ge
zongen. De tweede H. Mie van het tweede drietal is 
met volkszang. Iedereen wordt vriendelijk verzocht de 
parocbieboekjee mede te brengen en flink mede te 
zingen. Na den middag om 3 Ullr plechtig Lof met 
Sermoon. Tot 5 uur gelegenheid om te biechten. 

DINSDAG 26 Dec. 2e Kerstdag. De H.H. Miesen 
om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half elf de 
Hoogmis. Na den middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. Maandag Ie en Dinsdag • 2e Kerstdag is de 
2e schaal ,·oor de bijz. nooden van het Episcopaat. 
A.s. Woensdag en Donderdag is het banken verpachten
van 9 uur tot 11.30. Woen1dag 27 Dec. patroonfeest
van St. Jan, patroon van ons Bisdom. Donderdagavond
om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Zaterdag• biecht
hooren van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot half 8.

Doopen iederen dag van half 3 tot 3 uur.
WOENSDAG. Om kwart voor 7 gez. mndst. voor 

J-{endrica Marra Eetgerink geb. Havens; z. a. gel. H. 
Mie voor Hendrica v. d. Loo: H. Hart altaar .gel. 
mndst. voor Johanna van Kasteren-van Hal; om half 
8 gel. mndet. voor Matheü1 v. d. Weijde en Drieka 
v. d. Aker; z. a. gel. mndst. voqr Martinus Hubertqs
Giesbera: H. Hart altaar gel. mndat. voor Andreas
Schuurmana; om half 9 gez. dienst voor over.leden
ouders v. d. Boogaard-Eillor en Maria de dochter;
om half 10 Huwelijkamia.

DONDERDAG. Om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Maria Dol111an-van Angeren; z. a ·gel. mndst. 
voor Adriana Snellaars-van Hal; H. Hart altaar gel. 
mn�t. voor Hendrikus Mandos : om half 8 gel. mndst. 
voor Joanne1 Troeien; z. a. gel.· mndst. voor Adrianus 
en Marinus Eijkemana; H. Hart altaar gel rondst. voor 
Lamb,ertus v. d. Brand: om half 9 gez. mndát. voor 
Andreas van Zeeland; om half 10 Huwelijkamia. 
' VRIJDAG. Om kwart voor 7 gez. mndat. voor 
AnclriN Veihoeven: 2. a. gel. H. Mis vonr Johannes 
Franciscus van 'Kem�n: H. Hart 0altaaY gel. mndst. 
voor Camelia ·van Weert: om half 8 gel. .jrgt. voor 

'Wilhelmu• v. d. Broek en • Maria Catharina "van de 
·Paach de ·hvr.; lE. a. ,rel. mnè:lst. ,voor f.rancieèa v. d.
'Loo-v. d. l..angenherg; H. Hart altaar gel. mndat. 'voor

•• MatheO-■ v. 0d. Weide en Drieb -v. d. -Aker; om half
9 1ezongen mndet. voor Martinus Hubertoe ·Gieabere .

• 

ZA TERDAÇa. Om kwart voor 7 gef_ gez. jrgt. 
v.oor Henricua Veroude; z. a. gel. H. Mis voor Cor
nelia v. d. Eerden ; H. Hart altaar gel. mndat. voor
Marinus Slijters: om half 8 gel. H. Mis voor Theo
dorus Wilhelmus v.an Dongen; z. a. gel. jrgt. voor
Petrus de Laat en Jacoba Raaijmaiers de hvr. H. Harst
altaar gei mndst. voor Christianus van Rooemalen:
om half 9 gez. mndst. voor Andreas Schuurmane.

In het · Liefdehuis zulten geschieden : 
WOENSDAG. Gel. H. Mis voor Martinus Kuypers. 
DONDERDAG. Om half 7 gel. H. Mis v. Matheüs 

v. d. Weide; om 7 uur gel. H. Mis voM Gerard
Vekemans te Nijmegen overleden. 

VRIJDAG. Om haH 7 gel. H. Mis voor Adriana 
Snellaars-van Hal; om 7 uur gel. H. Mis v.oo.r Johan 
de Visaer. 

ZATERDAG. Gel. H. Mis voor Adriana van Ru
mund-Ketelaars. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen te.ontv..nzen: 
Josephus Johannes van Kasteren, geb. te Cromvoirt 
en won. te Boxtel, wed. van Johanna Martina van 
Hal en Helena Catharina Persoons geb. en won. te 
Beet, wed. van Theodoruii Camelia van Hal. Gerardus 
Kluijtmans geb. en won. te Vught en Maria Joanna 
v. d. Aker geb. en won. te Boxtel, waarvan heden
de 3e afkondiging geschiedt. De geloovigen zijn �r
plicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin
niet is gedispenseerd ten spoedigste aan den pastoor
bekend te maken.

GEDOOPT:· Hennricua z. v. Johannea Geert• en 
Adriana van Ruremonde. Henrica d. v. Johannes 
Blummel en Martina Rijkere. 

Parochie van het H. Hart te Boxtel. 

4e ZONDAG VAN DEN ADVENT 24 Dcc. .1944. 
VIGILIE VAN KERSTMIS. 

Vandaag, morgen en overmorgen ie de Ie schaal 
voor de Kerk en de nieuwe ciborie; de 2e openschaal
collectc voor de B. N. van het Hgw. Episcopaat. 

Vandaag ia • er -na het Lof gelegenheid om te biechten 
tot 5 uur. 

MAANDAG. Hoogfeeet van Keratmie. Het eerste 
drietal Misen begint te 5 uur'; het tweede drietal te 
kwart voor 8 en het laatste te kwart -voor tien. Tijdens 
de derde Mis van de twee eer■te drietallen •wordën 
door het volk kerstliederen gezongen uit de parochie
bundel. die <men due mee moet brengen. De parochie
bundel is bij den koster ·verkrijgbaar. Vóór en ná de 
Missen wordt geen biecht gehoord. Te 3 uur :plechtig 
Lof met predicatie: parochiebundel meebrengen voor 
de gemeenachapazang Daarna gelegenheid ·tot ;biechten 
tot half 5.

• DINSDAG. 2e Ker■tdag, feeetdag van den H. Ste
phanue, eerste martelaar voor het ka"1oliek aeloof.
. De H,H. ,Oieneten zijn ale op Zondag.

WOENSDAG. Feestdag van den H. Joannes, Apoatel 
en Evangelist, patroon van one Bisdom. De leden ,der 
H. Familie voor ,mannen worden in één ,der Minen
verwacht.

DONDERDAG.'Feestdag v:. d . .H. Onnoir:elelCinderen. 
ZONDAG. 6 u. 1. d. 7 u. L d. voor het .welzijn 

•der :parochianen. ,8 n. L d. voor Anna v. Zandvoort,

alw overl. lid Broedec-ach.ap Rozenhans. 91/'4 u. l ·d. 
voor Maria Verhoeven-v. d. Sanden, als overl. äti

Broederschap H. Bernardua. I0J/2 u. Hoogmia, .z. �. 
ter eere v. d. H. Willibrord, voor behoud van een gezin. 

MAANDAG. 5 u. plechtig gemngea dienst 1-oor 
het welzijn der parochianen. Kwart vc,or 10 L. et. voor . 
-behouden terugkeer uit bezet gebied.

DINSDAG. 6 u. l. d. voor Anna v. B·eijeuw-v.. d. 
Struik. 7 u. 1 d. voor het wd2ijn der parodaianen. 
8 u. 1. d. voor Catharina. Baayen1-v. Strijtho�-. 91)4 u 
l. d. voor Joannes Louwhof. IOl/2 u. Hoogmia, veM
behouden ter11gkeer uit het buitenland.

WOENSDAG. 7 u. t. d. voor het wd2ijn der par0-

chianen. + l. d. voor Maria van Nuenen. 7'¼ u. l. d. 
voor behouden terugkeer. + l. d. voor Jan Boers, te 

Rosmalen overl. 81/2 u. :z. j. voor Leonardua v. d. 
.Langenberg. + l. j. voor Joanna Y., Opata1. t 0 "· 

pl. z. Huwelijksmis. 
DONDERDAG. 7 u. pl. z. d. voor Petrus Swá,1rel1. 

+ l. j. voor Theodora Strijboach-Teunia1en. 'll/4 u. 2. 

md. voor Weled. Heer Jacobus van Buul. + ,I. j. voor
Wühclmua v. d. Horlt. 81./2 u .. gef. pl. z. j, voor Z.
E. Heer Pastoor F r Eraa en :zijn .familie. + 1. md. voor
Sei>eur Bernadette van Hoorn. 91(2 u. 2. Huwelijksmis.

VRIJDAG. 7 u. pl. rz. d. voor Johannes Maas, Maria 
Vrolijk z. e. en Ria de dochter. + l. md. voor Maria 
Beaard-JanHen. 73/• u. 1. d. voor overl. familie V,rien1-
van Handel. + 1. d. voor behouden terugkeer uit het 
buitenland. 81/2 u. pl. z. d. voor Weled. Heer Jac. v.

Buul. + I. m. voor den Heer Petrus v, Oirschot, tt: 
T avoy in Achter-lndiê gesneuveld. 

ZATERDAG. 7 u. gef. 2, j. voor HE. Heer Mgr. 
W. v. Gennip + I. j. voor Maria :v. Kolle11butg• v.
Liempd. 73/'4 u. 1. d. voor Adrianus v. Rooamalen.
+ 1. j voor Joannes v. d. Boogaard en Certtuélii. Ras
z:. e. 81/2 u. z. d. voor Nelly v. d. Steen. + 1, à. voor
Wilhl'lmua v. d. Aa.

GEDOOPT 28 Nov. Margaretha Fr. A. d. v. C. •· 
Schaayk en Fr. Eltlnk. 1 Dec. Hendricui Fr. 2. T. C. 
v. d. Laak .en J. Vorstenbosch. Gerardua H. M. z. v.
Hendricus Timmermans en J. Heykants . .S Deic. Hen
ricus Th. z. v. J. v. d. Heijden en B. de Man· 8 Det:.
Henricus C. L. z. v. A. v. d. Boogaert en M. :v. d. Pol.
11 Dec. Carla G. J. d. van L. v. Raamsdonlt en J.
Theulings. 18 Dec. Claaina J. -C. d. v. 'H. v. cl. Pas
en W v. Dinther.

OVERLEDEN. Wilhelmina v. Eech, ,oud .3 nmlil. 
Ge;ardus Roovors, oud 43 jr. Catharina ·Baayene•v.an 
Strijthove;n; oud 77 jr. Petronella v. d. Steen, oud 24 
jr. Allegonda Spiering•- v.' d. Boer, .aud 67 jr. Maria 
v. d. Hurk-der Kinderen, oud 62 jr. Marinus :v. d.
Schoot, oud 36 jr. 1ohanna v. d. Sdhoot-v. d. ·! ,inden,
oud 31 jr. Johanna M,1ria v .. d. Scilioot, oud 7 .jr.
Maria H. v. d. Schoot, oud 5 jr. Martina J. ·M. ,v, d.
Schoot, oud 4 jr. Jan J. M. v. d. Schoot, àud f; ,tnnd.
Lamberdina ,M .. Gooeaen1, .ouè 23 jr, ·FAnoyfia .v. d.
,Loo�Kluitma�•• 1>ud 66 jr .. Cornelia .v.;Haatën, O\&tl. 20.jr .

Parochie van ,de lïl. The�et-ia le Boxtel.

4e ZQND.AC VAN 1DE"1-I ,Al)Vi8N1 ,24 rD.EC. �1444. 
ZONDAG. 7lt2 llUr H. Mie ,voor,Cerard Y*"18"'-, 

te Nijmegen overleden. 9 uur H. Mie. 101/2 uur de 
,Hoogmis lot -welzijn van .de parochianen.. -E>e 441rate 



schaal is tot opleiding van de priesters op 't seminarie, 
de tweede voor de BiHchoppelijke Noden. Drie uur 
Lof met rozenhoedje ter eere van de Koningin van de 
vrede. Wij bedanken den goeden God voor de wel
daden in den oorlog ontvangen. Tien minuten v66r 
drie bidden we de Litanie van alle Heiligen· voor de 
bijz. Noden van onze parochie allereerst. Na het • Lof 
wordt biecht gehoord in beide biechtstoelen tot 5 uur. • 

MAANDAG. Zes uur Nachtmis tot welzijn van de 
parochianen, daarna twee gelezen H. Missen, waà.ronder 
Kerstliederen zullen worden gezongen. De laatste van 
deze twee gelezen H. Missen wordt aan God opge
dragen voor onze jongens,-1:lie in Duitschland verblijven. 
Acht uur begint de tweede serie van H. Missen; 8 uur 
gelezen H. Mis, waaronder negen kinderen de eerste 
H. Communie doen; daarna gez. Herdersmis, ten slotte

gel. H. Mis, waaronder Kerstliederen worden gezongen.
Om tien uur begint de derde serie van H.H. Missen ;
tien uur gelezen H. Mis van wege spaarvereeniging
voor Henricus Schut te Oisterwijk en ten slotte de
Hoogmis voor de gebrs. Bernardu!I en HenricusSchut

te Oisterwijk overleden. De eerste schaal is vóor onze
eigen kerk, de tweede voor de arme kerken van ons
Bisdom. Drie uur plechtige Vespers, v66r en na wordt.
biecht gehoord in beide biechtstoelen tot 5 uur.

DINSDAG. 71/2 u. H. Mis voor behouden terugkeer 
van afwezigen broeder; 9 u H. Mis; 101/2 u. Hoogmis 
voor het welzijn van de p·arochianen. De eerste schaal 
is voor onze eigeri kerk, de tweede voor de arme 
kerken van ons Bisdom. Drie uur Lof met rozenhoedje 
ter eere van de Koningin van den vrede; wij bedanken 
den goeden God voor de weldaden in oorlogsjaren • 
ondervonden. V 66r het Lof Litanie van alle Heiligen 
voor de bijz. Noden tot het volgende feest. 

WOENSDAG. 71/2 u. H. Mis, waarbij de kerk met 
'n kaars vereerd voor Francisca v. Doremalen-v. Grins
ven. 81/2 u. H. Mis wegens het feest van den H Jo
hannes als patroon van St. Jans-Basiliek in den Bosch. 

DONDERDAG. 71/2 u. H. Mis tot intentie van de 
leden der Godvruchtige Vereeniging ter eere van de 
H. Theresia v. h. Kind Jezus; 81/2 u. gez. H. Mis voor

Maria Antonia v. Beers. 

VRIJDAG 71/2 u. H. Mis, waarbij de kerk met 'n 
kaars wordt vereerd, voor afwezigen broeder. 81/2 u. 
gez. mndst. voor Jan Johannes v. Kasteren. 

ZATERDAG. 71/2 u. gez. H. Mis voor Lamberhis 
v. Ingen te Heeschwijk overleden. 81/2 u. gez. mndst.
voor wed. Anna Antonius v. Beers-v. Geffen. Biechten:
21/2 tot 4 en 5 tot 6 uur, ook v66r en na alle H. Dien
sten. In het· bijzonder worden de leerlingen van het
vijfde en zesde leerjaar uitgenodigd, om te komen
biechten. Om vijf uur Lof met rozenhoedje ter eere
van de Koningin van de vrede voor de afwezige
broeders.

ZONDAG. 7 1/2 u. H. Mis ter eere v.d. H. Theresia 
uit dankbaarheid. Aanbevolen 30 dagen: de heer Ja
cobus Cornelia Pijnenburg alhier, Cornelis v. Heerebeek 
te Liempde, mejuffr. Catharina Baaijens-v. Strijthoven" 
-Îri de parochie v. h. H. Hart te -Boxtel OV!'rleden.

\ 

Pai::ochie H. Lambertus, te Gemonde.

4e ZONDAC VAN DE ADVENT, 24 DEC. i944.
ZONDAG. Om 8 u. gel. H. Mis voor het welzijn 

der parochie Om 10 uur gez. jrg�. voor Catharina Fick. 
MAANDAG. Hoogfeest van Kerstmis. Om 6 uur 

plechtige H. Mis voor het welzijn der parochie. Om 
91/2 u. gel. H Missen, zoodat te ongeveer kwart over 
10 de Hoogmis begint gez .. H. Mis Henri-ca Groenen
daal, Lev. Rozenkrans. 

DINSDAG. Tweede Kerstdag. Om 8 u. gel. H. Mis 
voor het welzijn der parochie Om 10 u. gez. H. Mis 
Joannes de Otter van wege zijn vrienden. 

WOENSDAG. Om 71Ji u. gez. H. Mis voor het 
welzijn der p�rochie. Om 8 u. ge�. H. Mis Petrus Ver
voort van wege zijn .medearbeiders. 

DONDERDAG. Om 71/2 u. 1wz. jrgt. ve>or Joannes 
v. d. Oetelaar. Om 8 u. gez. jrgt. voor Joannes Ver
bruggen.

VRIJDAG. Om 71/2 u gez. jrgt. voor Theodora hsvr. 
van Joannes v.d. Oetelaar. Om 8 u. gez. jrgt Adrianus' 
de Vroom en Joanna de hsvr. 

ZATERDAG. Om 71/2 u. gez. jrgt. voor Henricus 
v. Hemmen. Om 8 u. gez. jrgt. Adriana hsvr. en Hen
ricus v. Hemmen.

Nog zullen geschieden: Dinsdag en Woensdag lez. 
mndst. Anna Bekkei-a. Donderdag, Vrijdag en Zater
dag lez. Mis Willem Bergman van wege zijn broers 
en Zusters. 

Parochie van de H. Willibrordus te Esch. 

VIERDE ZONDAG VAN DEN ADVENT. 
H.H. Missen om 7 uur en 8 1/2 uur, en om JO uur 

Hoogmis met volkzang voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor het Seminarie. Derde voor de bijz. 
Nooden van het Episcopaat. Na den middag om 3 uur 
adventslof. Daarna gele-gen heid om te biechten tot 71/2 
uur. Maandag 1 e Kerstdag zal •• morgens geen biecht 
gehoord worden. Om 5 1/2 uur Nachtmis, waaronder 
Communie uitreiken, gevolird door 2 gelezen H. Missen. 
Onder de gelezen H.H. Missen zal het koor Kerst• 
gezangen uitvoeren • en zullen er door de geloovigen 
Kerstliederen gezongen worden. 

Om 8 uur zal er nog Communie uitgereikt worden. 
Om 91/2 uur zal • het tweede drietal H.H. Missen 

aanvangen. Onder de t-wee eerste gel. H.H. Missen 
zullen de geloovigen Kerstliederen zingen. Omstreeks 
half elf 'de Hoogmis. Na den middag om 3 uur pl. 
Kerstlof. waaronder de Kerstpredikatie. Daarna ge
legenheid om te biechten tot 5 1 /2 uur. 

Dinsdag 2e Kerstdag H,H. Diensten als op Zondag. 
Des avond■ om 5 1/2 uur uitvoering van het Kerst
oratorium van H .. Müller in de kerk. Textboekjes zullen 
na de H.H. Missen aan de kerk verkocht worden à 

' 25 cent. 
Woensdag f_eestdàg van den H. Joannes, �postel.
Donderdag feestdag van de Onozele Kinderen, dag 

van devotie� . . . 
ZOND�G 7 uur mdst. voor Petronella v. Schijndel

Sleutjes. 81/2 l_Wf H. Mis. 10 uur� Hoogmis voor de 
parochie. 

MAANDAG 5.1/2 uur. Nachtmis voor de parochie 
ge�ola-d door twee gel. H.H. Mi11en. 91/2 uur H. Mis 
voor Mevr. Hetty Henket-Windstosser. Jgt. voor Geer

. truda Klomp-v. d. Braak. Gez, gef. jrgt. voor Henrica 
v. d. Laar-Peynenburg.

DINSDAG om 7 ·uur H. Mis voor Johanna van den

Akker-Doleweerd. 
0

81/2 uur H. Mis. 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 

WOENSDAG 71/2 uur Gef. H. Mis voor Johanna 
M, van Kuy1':-Hackfoórdt. 8 uur H. Mis voor Gerardus 

Johannes Rutten. 
DONDERDAG om 71/2 uur gez. H. Mis uit dank

_ baarheid ter eere van 0. L. Vrouw van Altijddurenden 
Bijstand. 8 uur H. Mis voor Gerardus Johanne• Rutten. 

VRIJDAG om 71/2 uur gez. H. Mis uit dankbaar
heid ter eere .van de H. Theresia van Lisieux. 8 uur 
mdst. voor Henrica van Tilburg-de Munnik. 

ZATERDAG om 71/2 uur H. Mis uit dankbaarheid. 
8 uur H. Mis voor Henrica van Tilborg-de Munnik. 

In de Kerstweek zal er· voo� de kinderen geen cate
chismus zijn. 

Parochie "St. Jan's Onthoofding'' 
te Liempde. 

ZONDAG. 71/2 u.ur l. Mis tot welzijn der parochie. 
81/2 uur l. ·Mis voor Gerardus Rovers t te t-:oxtel. 
10 uur jrgt. voor Johannes de Laat . In alle· drie de 
H.H. Missen de le schaal voor het Seminarie. Na 

den middag biechten van 2-5 uur. 
MA.-\NDAG. le Kerstdag. de Nachtmis om 6 uur 

tot welzijn der parochie, daarna 2 gelezen H. Missen 
waaronder uitreiking der H. Communie. Aanvang 
van het 2e di:ietal H.H. Missen om 8 uur, de 2e 
der H.H. Missen jrgt. voor Adrianus Johannes de 
Laat, uitreiking der H, Communie om 8 uur. Aan, 
vang van het 3e drietal H.H. Missen om 10 uur. 
de laatste dier H.H. Missen jrgt. voor Everd van 
der Vleuten.Na den middag biechthooren van 2,4 uur. 

DINSDAG 2e Kerstdag, geen verplichte feestdag. 
71/2 uur l. Mis voor Johannes v. Rooy t tè Venray. 
81/2 uur l. Mis tot bijz. intentie. 10 uur Mis tot 
welz. der parochie. - , 

WOENSDAG. Feest van St. Jan Evangelist, paroon 
van ons Bisdom. 7 uur, l. m. tot wclz. der parochie. 
71/2 uur 1. 7e voor Maria van der Meer. 8 uur 1.

mis voor Mevr. Berchstdn t te Nij me gen. 
DONDERDAG. 7 uur 1. m. bijzondere nooden der 

parochianen. 71/2 uur jrgt. voor Catharina Everd. 
v. d. :Vleuten. 8 u. 1. jrgt. Com . .Vugts en Maria hvt.
VRIJDAG. 7 uur jrgt. voor Wilhelmus van der
Vleuten. 71/2 uur jrgt. voor Antonius v. Abeelen.
8 uur 1. jrgt.1 •·oor Godefridus van �sten.
ZATERDAG. 7 uur jrgt. voor Elisabeth van der
Vleuten. 71/2 uur jrgt.' voor Maria Antonius van
Abeelen. 8 uur 1. jrgt. voor Jacoba Godefridus van
Asten.

ZONDAG. 81/2 uur l· jrgt. voor J9hannel van 
Amstel. 10 uur jrgt. voor Johannes Welvaarts. 

In de Kapel der Eerw. Zustera. 

DONDERDAG .. 1. mdst. voor Jacoba van der 
Staak. 

VRI]DAG. l. mis voor Cornelis van Heerebeck 
als t fid van den Retraite,penning. 
30e Gerardus Rovers t te BoxteLM evr. Berchstein 
t te Nijmegen. Adrianus Allemans t te Oirschot. 
Johannes van Rooy t te Venray .. Cornelis van 
Heerebeek t te Liempde. Maria van der Meer t te 

Boxtel. J acomina Johannes van de Wiel t te St. 
Oedenrode. 
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'llieuwjaac. 

Nog ligt de stille glans van het Kerst-my
sterie over de donkere dag�n van het oude 
jaar, die het droefgeestig en onnaspeurlijk 
geheim van den vervlogen en nimmer terug
keerenden tijd bevatten. 

Het doek zal weldra neervallen over het 
verschrikkelijke levensdrama, dat de mensch
heid in 1944 speelde. De indruk die het op 
ons maakte. doet ons een oogenblik verwij
len. om te overdenken de verbloeide vreug
den en illusie"s en het nameloze leed, dat 
pijnlijk zwaar het hart beknelde. Een oogen
blik willen wij nog staren op de ruïne van 
het verleden, om dan onze onrustige blik 
te wenden naar de toekomstige dingen. Wij 
willen wegscheuren het floers, dat de ver
gezichten van het nieuwe jaar voor het oog 
verbergt. ... Het verleden is niet meer te grij
pen en de komende dingen blijven ons een 
raadsel en diep mysterie. Wij hebben slechts 
één bezit, n.l. het bezit van den tijd; alleen 
het o o g  e n  b I i k  hebben wij in onze ,macht. 
De energie van onzen geest en de kracht 
van onze vezelen en spieren moeten uitdrij
ven tot de daad van het oogenblik. die is: 
Opbouwen. Op het terrein van het bruisen
de leven, van nooit rustende actie kan ieder 
onzer, zelfs het meest bescheiden talent, tot 
zijn recht komen. Geen ogenblik mag ver
beuzeld, geen tijd nutteloos verspild worden, 
nû zeker niet, nu Nederland bezig is te her
rijzen. Daarbij kan geen enkele kracht ge
mist worden, mits het een kracht is en niet 
een geest van verwarring, eigendunk en ver
deeldheid, die heerschen wil. Niemand hou
de zich van dien plicht ontslagen. Tegen 
de razende machten der hel. die als nooit 
tevoren, tegen het menschdom samenspan
nen. past het ons niet werkeloos te staan; 
de tijden zijn te ernstig. Wij leven als op 
een vulkaan; het past ons niet als water
spinnen luchtig te zweven boven den koken
den afgrond. 

Op slagvelden worden heele volksstammen 
en menschengeslachten uitgemoord; in de 
geesten heerscht een meer dan Babylonische 
verwarring. 

Tegenover dit alles mogen wij niet staan 
met ledige handen. leder onzer vervulle zijn 
plicht, voor volk en Vaderland! 

In de niet ongegronde hoop, dat voor 
Nederland een vruchtbaar tijdsgewricht moge 
aanbreken, wenschen wij al onze lezers van 
harte een 

ZALIG NIEUWJAAR 

Oud ui 'llüu.w. 

De Jaarwisseling is aanstaande f Het jaar 
1944, met zijn vele, vele rampen spoedt ten 
einde. Toch staat te midden van al wat wij 
gaarne in het oude jaar achterlaten, dit eene 
lichtende goed: onze herwonnen vrijheid. 
25 October 1944, gulden bladzijde in Box
tel" s geschiedenis, dag van de bevrijding. 
Inmiddels zijn twee maanden verloopen, 
maanden, waarin zooals steeds in het leven, 
lief en leed zich aaneenregen. Maanden, 
waarin over het algemeen het leven in Boxtel 
rustig zijn gang ging. Wij vierden onze 
bevrijding op passende wijze, wij wachtten 
lang op voedsel. wij wachten nog op kolen 
en wie sprak daar over gas? Stille vreugde 
om wat behouden bleef, stil verdriet om wat 
verloren ging. 

Kerstmis stond in het teeken van dood 
en vernieling. Wat zal 1945 ons brengen? 
Moge deze geplaagde menschheid toch einde
lijk van het onverzadigbare oorlogsmonster 
verlost worden. Moge 194; de bevrijding 
brengen voor ons geheele land en moge het 
onze gemeente gegeven zijn in goede, rustige 
eensge·Lindheid alle moeilijkheden gemeen
schappelijk te boven te komen. 

Mr. W. C. A. FRANCISSE.N. 
wnd. Burgemeester. 

.J<.umid ,OQM, .de .weei. 
In de loop van deze week waren de be

richten over de strijd aan het Westfront van 
dien aard, dat wij ons tenminste een globaal 
overzicht van de afmetingen van de Duitsche 
doorbraak kunnen vormen. 

In het Noorden houden de Amerikanen 
de linie Stavelot-Malmedy-Mondschau stevig 
in handen. Ten Zuiden daarvan hielden 
zij "anvankelijk nog een wig bij St. Vith. 
doch op het oogenblik, dat wij dit schrijven 
hebben zij hun troepen daar teruggetrokken. 
Nog· verder Zuidelijk is de Duitsche door
stoot het verst gevorderd ; zij staan hier 
Westelijk van Dinant op circa 6 km van de 
Maas. In Luxemburg is een geallieerd tegen
offensief gaande over een breed front, waar
van alleen bekend is, dat terrein gewonnen 
wordt en Bastogne, waar een Amerikaansch 
garni_zoen stand houdt, tot op 10 km ge
naderd is. De Duitsche wig had dus op 
Woensdag 27 Dec. de vorm van een letter U 
op zijn kant met afmetingen van 50 km 
breedte en 6:i km diepte. 

Dank zij het goede vliegweer is de lucht
macht zeer actief en aan het verloop der 
verliescijfers zou men zeggen. dat de Duit
sche luchtacties in kracht afnemen. 

In Hongarije werd Budapest geheel om
singeld en de Russische troepen drongen 
van het Westen uit de buitenwijken binnen. 
Tegelijkertijd melden de Duitschers "n nieuwe 
Russische aanval van het Oosten uit, zoo
dat het lot van de Hongaarsche hoofdstad 
nu eindelijk bezegeld schijnt te worden. 

et. 
met een minimum vnn 60 et. 

Een onverwoestbare Churchill ging verge
zeld van Eden zijn Kerstdagen in Athene 
doorbrengen; de Britsche eerste m1111ster 
houdt ervan de neteligste zaken zelf op te 
knappen. Hier staat Engeland op de bres 
voor zijn kostbare Middellandsche Zee be
langen en de Engelsche publieke opinie in 
tegenstelling daarmede voor de democratische 
beginselen. Het is moeilijk te beoordelen of 
de democratische principes niet af en toe 
in het gedrang komen. In ieder geval wordt 
de schijn gered. want naar de verklaringen 
van Churchill op de eerste Grieksche ronde 
tafel conferentie der Grieksche politieke lei
ders is hij alleen maar gekomen om de 
Grieken zelf over hun lot te laten beslissen. 
Ondertusschen duren de gevechten voort 
en het tijdig ontdekte complot. dat ten doel 
had 't Britsche hoofdkwartier. tevens zetel 
der Grieksche regeering, op te blazen, werkt 
niet erg bemoedigend. 

Behoudens een enkel zinnetje over ver
hoogde patrouille - activiteit aan de Maas 
wordt Nederland de laatste weken in de 
nieuwsberichten niet meer vernoemd. Inmid
dels zal de toestand boven de rivieren door 
de ingevallen winter ondraaglijk zijn gewor
den. Met dit beeld voor oogen moeten wij 
1945 tegemoet treden. Het zal ons een aan
sporing zijn om ernstig en vastberaden alles 
te doen, wat wij kunnen om straks onze 
ongelukkige landgenooten in hun diepen 
nood te helpen. Dit kunnen wij vooral door 
te zorgen, dat hier het economisch leven 
weer zoo goed mogelijk functionneert. Daar
voor zijn aller krachten nodig en wel in 
eendrachtige samenwerking. Laten wij 1945 
beginnen met terzijde stelling van mogelijke 
tegenstellingen of persoonlijke belangen, 
opdat het ondanks alles een gelukkig Nieuw
Jaar z1J. 

!Jlaatseli;A 1lieau,s 
R.K. Werkmeesterabond "St.Joannea de Dooper." 

De R.K. \Verknemersbond .St. Joannes de Doo
pcr", .1fd. Boxtel hield Zond.1g 24 Dcc. 1944 haar 
c�rstc vergadering sinds de bevrijding. De vcrg.ade• 
ring verliep in goede orde, ondanks de koude in 
het verg.lderlok..al. Op deze vergadering waren alle 
oude leden van voor 1940 en verschillende nieuwe 
leden. Zij die niet weten welke groepen in de R.K. 
\'V. 8. behoren, nemen van het volgende goede nota: 

lid v.1n de R.K.\'\1
. 8. kunnen zijn: Bedrijfsleiders, 

chefs, werkcontroleurs, werkmeesters, uitvoerders, 
enz. Zij die inlichtingen wenschcn of lid willen 
worden. kunnen zich vervoegen bij den Sccret.uis 
J. v. d. P.1s, 8osscheweg 7J en bij den Penning• 
meester J. v. d. PI.as, Tongeren 39. 

Luchtbescherming Boxtel. 
De gevucn v.1n den oorlog :ijn nog lang niet 

voorbij; het is daarom in hooge mate verkeerd voor• 
:orgsma.1tregclen te verw.i.1rloozcn. De erv.1ring die 
wij opged.a.1n hebben met onze luchtbeschermings. 
dienst is niet erg bcvredig.:nd gcwec.\t. In de toekomst 
kan ongeorganiseerd optreden niet meer getolereerd 
worden. Alle leden van de Luchtbeschermingsdienst 
zij er nog eens .a.:in herinnerd dat hun .allereerste 
pricht is en blijft "direct naar hun respectievelijke 
po�ten, zoodr.a lucht.1l.1rm is gegeven." Ald.tar aan• 
gek0mcn blijven zij onder alle omstandigheden 
wachten tot er bevelen zijn gekomen van den 
Commandopost. A,m alle hoofden van de diverse 
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diensten is opdracht gegeven in het vervolg appèl 
te houden en te melden wie niet op zijn post is 
verschenen. 

Zonder aanziens des persoons =al van diegenen 
die in de::.e ernstige tijd hun plicht hebben ,·erz.1akt 
r.1pport worden opgem.ukt en doorgegeven en hebben 
zij d.m de daaruit ,•oortvloeiende gevolgen .un zich, 
zelf te wijten. 

Ten slotte nog een woordje tot het publiek. 
Mochten in de toekomst on,·crhoopt vliegende bom, 
men en dergelijke vallen, blijft dan op de pi.uts 
waar U z:ich op dat moment be,·indt. 

Als regel volgt zoo spoedig mogelijk daarna lucht, 
alum en moogt U :.ich dan toch niet meer op den 
openb.uen weg bevinden. 

Ik doe een dringend beroep op aller medewerking, 
die in de allereerste plaats dus uit het navolgende 
bestaat: 

Alle leden van den Luchtbeschermingsdienst bij 
luchtalarm direct naar hun post. 

Bij eventueelc bominslag e.d. blijft ieder inwoner 
van Boxtel op de plaats waar hij/zij zich op dat
moment bevindt. 

Hoofd 1.ucbtbeschermingsdienst 
A. NESTELAAR.

BOXTEL'• MAl"cNENKOOR • BOXTEL 

Toen in Maart 1942 alle Muziek- en Za.ngvereeni
gingcn W<'rden uitgcnoodigd de Cultuurkamer binnen 
te treden verstomde plotseling de atcmmen der ama
teur-zangen en tooneelapclers, en zwegen de instru
menten der mwrici. Zoo ook bij Boxtels Mannenkoor 
en haar pas opgerichte zostervereeniging Boxtels Dames
koor. 

Maanden lang hadden deze gezamenlijk Hayden's 
Oratorium .Die Schopfung" ingestudeerd en het 
prachtige werk onder de knie gekregen. moeizaam 
werkend. 

De datum der uitvoering wae vaatgesteld, solisten 
en orkest waren geëngageerd, en de zaal be,iproken 
toen harste de cultuurkamerbom. 

Men had de uitvoering nog door kunnen laten gaan, 
maar alle leden der verecnigingcn etonden ala één man 
achter hun baturen toen hun genaagd werd onmid
de.llijk, als protat legen het cultuurkamergedoe de 
werkzaamheden der vereenigingcn te staken. 

Men staakte 1 
Het reaultaat wa� apijtig en gaf tegelijk voldoening. 
Spijtig waa het, omdat de voor Boxtel grootschc 

uitvoering van het Oratorium, nio,t doorging. 
De voldoening waa daarin gelegen dat mo,n wist, 

een daad gesteld Ic hebben die v11n goede katholieken 
en vaderlanders verwacht mocht worden. 

De repetitie• bleven uit maar het aaRmhorigheida
gevoel onder de leden bleef leven en begin November 
1944, kort na de be,·rijding van Boxtel, kwamen de 
leden al weer bijeen. 

Sindsdien, dus reeds zea weken, rcpele'cren dc koren 
weer gezamelijk. 

D-, Directeur, Cor de Greef, nu nog uil Schijndel, 
maar die binnenkort ala voll-,dig dienaar der muze 
zijn tenten in het muzickminno,nd Oisterwijk hoopt op 
Ic slaan, ia vol goeden moed en verwacht binnenkort 
mr.l de herrezen Vereenigingen weo,r ,·oor het voet
licht te kunnen treden .. 

'Voor. de �. 

HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN 

ia vooral een routinewerk. Het vereiacht spoed. 
Maatregelen die men moet nemen direct wanneer 

een vlek ontstaat, zijn: 

1. ho,t overtollige opbellen met vloeipapier, watten, of 
een vochtig lapje. 

2. de vlek doorspoelen met koud water (eiwitten zouden 
door warm water atollen, zoodat ze zich vasthechten.) 

3. vetvlekken doorgieten met kokend water. 

4. vlek droogwrijven, vooral raadzaam bij vruchten
wijn- koffie- thee- en parfumvlekken. 

Wanneer de vlek niet geheel verwijderd ia, gebruike 
men vlekkenmiddelen. Let hierbij op het volgende: 

1. zorg voor eo,n goed vochtopnemende onde
0

rlaag bijv. 
badstof. 

2. gebruik van het vlekkenmiddel telkens kleine hoeveel
heden. Te veel veroorzaakt gemakkelijk kringen. 

3. neem nieuw vlckmiddel, wanneer het oude volkomo,n 
droog ia.

4. gebruik voor het uitmaken eo,n lapje van dezelfde 
stof op een watje. 

5. behandel een groote vlek in gedo,ehen; werk van 
de omtrek naar het midden toe. 

6. behandel dunne stoffen aan de goede kant; dikke 
aan de verkeerde. 

7. werk met een veerkrachtige polabeweging en zoo
lang tol het geheele vlekkenmiddel ,•erdampt is. 

8. wanneer ge wrijft (oppauen 1), wrijf dan met de 
draad mee. 

(wordt vervolgd). 

BRABANT'S CENTRUM 

van ,,Herrijzend Ned�rla nd" 

Radio-programma 

Yoor OuáeJaan-avond. Zondag 31 December. 

20.15 • 20.30 Radio Oranje. 20.JO. 21.30 Programma 
Pmrnde. 21.30 • 21.4S Gramophoonmuziek. 21.45. 22.00 
Oudcjaarsavond-toespra1>k door den Rotterdammer. 
22.15 • 23.00 Dansmuziek. 23.05 - 23.58 Progr. crnarige 
muziek, afgew. door enkele passende gedichten, te :te111Jcn 
door Albo,rt van D,,lsum. 23.58. 00.02 De klokslog 
,·an twaolf uur. 00.02-00.07 Nieuwjanrswenach. 00.07 
• 00.10 Nienwjaarswenach, gericht tor die Engelschcn, 
die zich op deze oudejaarsavond bij de een of andere 
Hollandsche familie bevinden. 00.10-00.30 Zoo mo
gelijk, via B.B.C. relay uitzending naar Oost- en West 
Indië, Vaderlnndsche muziek, Nieuwjaarstoespraak door 

Jhr. Smits van Oyen. 00.30. 1.00 Community- singinl{ 
van goede Nederlandsche en Engelaehe liedjes, m<!I 
begel-,iding met twee vleugel• en intermezzo van trio. 
1 .00 • 1. 15 Ni-,uwa, sluiting mo,t volksliederen van vrij-, 
volkeren. 

Radio-Programma voor Nieuwjaaudag .  

�-00. 8. 15, 9.00. 9. 15, 12.00. 12.0S, 13.00 -13.15, 14.00 
-14 05, 17.00-1705, 18.00- 18.05, 19.00-19.15 21.00
• 21 .05, 22 00 Nieuwsberichten. 8.15 • 8.55 Gramophoon
plato,n (licht pr.) 8.S5-9.00 Programma-overzicht. 9.15
• 10.30 Gramophoon-muziek, populair-klasaiek. 10. 30 
• 12;00 Kerlc-uitzcnding. 12 .05 • 12.45 Gramophoon mu
ziek, populair. 12.45 • 1 3.00 Rubriek .Nederland Ho,r
rijst" (herhaling vorige avond). 14.05. 15.00 Verkorte 
uitvoering opera .Madame Butterfly". 15.00. 15. 15
Eventueel Bach-programma. 15. 15 -16.00 Studio Kerk
dienat. 16.00 • 17.00 Herhaling Kaleidoskoop (Een 
overzicht sinds het bestaan van onze zender). 17.35
- 18.00 Communty eing-aong (herh.) 1 S.05 -18.15 Z.
Exc. Minister van Heuven Goedhart spreekt. 18.1 S
• 19.00 Nieuwjoarawensch door Thomaavaer en Pit-ter
ne!. 19.15- 20.00 Dansmuziek: 20.00-20 15 . Neder
land Herrijst". 20. IS -20.30 Radio Oranje. 20.30- 21.00
Chopin programm11. 21.05 -21 50 Dansorko,st van Roa
tclnnetz e.d. 21 50- 22,00 Avondwijding. 22.1 S Sluiting 
Wilhelmus. 

V 
VOOR VOERTUIGEN. 

Het Militair Geug verz:ocht ons er bij het publiek 
met de grootste ernst op te wij:.en, dat a,1n de 
verduisteringsvoorschriften voor voertuigen ten 
strengste de hand moet worden gehouden. Met niet 
naleven hien·.m veroor::aakt aan het militair vcr,•oer 
grootc moeilijkheden. Treedt hierin niet snel ver, 
betering, dan zullen maatregelen niet kunnen uit, 
blijven. Behalve auto's, die geen of te helle ver, 
lichting hebben. veroorz:.1kcn. vooral karren en 
wagens, die niet verlicht zijn, ernstig geva.u. 

Hieronder laten wij de voornaamste ten de::e 
geldende bepalingen volgen (Pub!. blad voor het 
Militiir Gezag No. 1 bi.:. 10.) 

Alle verkeersmiddelen (met inbegrip van fietsen) 
moeten van afgeschermde verlichting worden voor, 
.:ien, en wel: 
l. De voorlampcn der voertuigen moeten z:oo wor, 

den afgeschermd dat slechts een horizontale
opening van 5-S cm. lengte en I cm. hoogte in
het midden het licht naar buiten l.1at schijJ1en.
De verlichting v.1n t.u:ametcrs in huurauto's en
,rijtuigen dient geel te zijn; .:ij moeten zood.mig
zijn getemperd, dat zij slechis tot op 100 meter 
zichtb.1ar is. 

2. De koplampen van rijwielen moeten zoodanig
worden afgeschermd, dat slechts op een opening 
van 3 cm. lengte en O.½ cm. hoogte in de bovenste
hc:lft het licht naar buiten laat schijnen. De kop,
lampen moeten bovendien tegen :.icht van boven 
worden afgeschermd.

3. De achter, en stoplichten moeten bij alle voer,
tuigen, met inbegrip van fietsen, nau boven 
afgeschermd blijven branden.

4. Richtingaanwijzers mogen worden gebruikt.
5. Motorrijtuigen rijden op open str.1atwegen met

afgedekte voorlampen en bermlamp. Bij verkeer
van tcgengcstc.ldc richting en in bebouwde 
kommen, moeten de stadslichten aangestoken
worden . Het rijden met parkeerlichten is verboden.

6. P.arkeerende voertuigen moeten naar voren en 
naar achteren door afgeschermde lichten z:icht,
baar zijn.

ï. Voor de voorverlichting van voertuigen met in, 
begrip van fietsen mag alleen wit en geel licht 
gebruikt worden. Als achterlicht moet rood, 
schijnend licht gebruikt worden. 

Beste jongens en meisjes. 

Ik ben op een van mijn groole vliegreizen, op weg 
naar mijn neef in C11nnda, weet je wel in het hartje 
van AmcrikD. 

Als ik omlaag kijk zie ik de 'huizen als blokken
doozen en de menschen als kleine spcclpoppetjes er 
tusschen in. De daken van de huizen. de bosschcn 
en de weiden, het lijkt l:én prachtig gekleurd lint. 
"n Grappig gezicht is dat! 

Rrrang, rrrrnng. Wat is het druk in de lucht. Waar
schijnlijk allemaal Engclsche vlicgc,n, op weg naar de 
.Heimat". 

Het wordt me loch een beetje Ic druk-. 
�Laten wc hooger atijgo,n"'. roep ik tegen den be

stuurder. \Veldra zitten wc in de wolken. Het "' erg 
mistig! 

Opeens: pang! Er Mchiet co,n vlam uil den motor 
onze vogel m11akt een duikeling. De moto,r ia defect. 
Er is schijnbaar op ons geschoten. We duikelen verder. 

De bestuurder bijt zenuwachtig op :,"n lippen. 
.Er uit'"! roept dan een schelle slem. 
Ik knip vlug mijn apringves! open en aparte! naar 

beneden. 
Daar bang ik nu tuaschen hc,mel o,n aarde. 
Waar zal ik lerec;ht komen. in het water of m 'n 

vreemd land ? 
Al■ ik in het water kom dreig ik vast te vriezen. 

Daal ik op hc,t land, o achrik. het moet hier de wil
dernis zjjn waar de mcnecheneters leven!! 

Zoo drijf ik verder. Ik durf niet te kijken of ik 
boven land of water hang. 

Wat duurt het lang! 
Moet ik zoo van oud in nieuw zwcvo,n? 
Dat is de laatste keer van het jaar dat ik 2oo'n vlieg-· 

rcia meemaak 1 
Het volgend jaar vertel ik jullie waar ik terecht 

gekomen ben 1 
Luitjes, tot volgende week, 

Groo,ten van 

TANTEJUUL. 

Bij een collecte-in-natura incassc<erde een onzer 
tt,lrijke licfdndigc, instellingen bij iemnnd, die er 
prat op gaal eo,n leidende functie in een chari
tatieve vereeniging te hebbo,n, een flcach be
dorven vleo,1ch en dito rcbarbar; zullr.s ondank" 
allenlmaking. Beterschap zieke 11 

Bij dezelfde gelegenheid kreeg men op eo,n 
ander adres te hooren: .Nee, geen Weck, ik 
ben pas getrouwd". Even later verklaarde de 
schoonzuster van het betreffende mevrouwtje 
(die goed gege,·en had) "Hier is wat voor U 
maar U moet ook eena naar mijn pru,gctrouwdc 
schoonzuster gaan, want die heeft zooveel ge
weckt'". 

De omroeper van Herrijzend Nederland op 
23 Dec.: ,.Het hoogtepunt van de Kerstdag i• 
de toespraak van Prins Bernhard ... 

Wat herdenken wij op Kerstdag ook eigen
lijk weo,r? 

De B.O.A.M. stuit thans ook op to,go,nwcrking 
van den kant der geestelijkheid, die een Triduurn 
organiaeo,rde voor o,nkel meisjes. De Heo,r Dol
buik uitte de klacht: .Met de meisja mogen 
wc niet meer dansen, nu mogen wc er zelfs 
niet mc,er mee naar de lr.erk"'. 

C..veant consulcs ! 

Eenige dagen geledo,n kwam een onzer pluim
veehouders voldoen nan zijn eiereninlcvo,ring�. 
plicht, voortapruiiend uit dwang, opgdcgd door 
den voedaelcommiunria en ten deele uit over
wei,ing hiermede de goede . vadcrlandsche"" 
zllDk te, dienen. De ambtenaar, ten wiens O\'cr
Rtann de inlevering plaala vond, kwam het aantal 
eieren wel wat laag voor. Dies werd de man 
aan de praat gehouden en een controleur uit
gezonden. Aan het bewuste adres gaf deze vóór 
de eieren te komen halen. De niets vermoedend" 
echtgenootc stelde hem alsnog 120 eieren ter 
hand. Booze tongen beweren dat deze eieren 
gereserveerd waren voor den Heer Thorn. Aes 

Een onzer .goede"" boeren, die regelmatig 
burgers .hielp" meende dit nog aleo,da ala 
volgt te kunnen doen: Melk, absoluut afge. 
roomd, à f 0,20 per liter. De van d" room 
gekarnde, boter voor den gewilligo,n burger i, 
f 20,00 per pond. De vindingrijkheid van aom
mi11c boeren i9 werkelijk .onbetaalbaar". 



Aan cliëntèle vrienden en 
kennis.sen 

Gelukkig Nieuwaar. 
J. J. SMIT�. 

Grossier in Chocolade en Suiker, 
werken, Molenstra.:it 75, Boxtel. 

F. VAN DEN BRANDT 6. Zn.

Smederij, St.1tionstraat.

wenscht hun klanten ten Zalig 
Nieuwjaar. 

H.A.V. Bank, Mij. voor Ziekte, 
en Levensverzekering, Ongcv,11, 
Jen, en Brandver.:ekering, Agent 
W. SNEU.AARS, Boxtel. Brem,
kelschestr. 1 ;o, wenscht cliëntèle

Gelukkig Nieuwjaar. 

ZUS VAN ZEELAND 
Coupeuse 

MOLENSTRAAT 94 
wenscht de Dames cliëntèle een 
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. 

W. SNEU.AARS
Dames, en Heerenk.:ipper 

Raaphof 9, Boxtel; 
wenscht al zijn klanten, Vrienden 
en kennissen Zalig Nieuwjaar 

Alle leerlingen en oud,leer, 
lingen, vrienden en kennissen 
worden een Zalig Nieuwjaar 
toegewenscht door 

RIET VAN NISTELROOIJ, 
Coupeu.�e,lerares. 

Sportvereeniging "Boxtel" 
wenscht leden, begunstigers en 
supporters een 

voorspoedig 1945. 
/ 

LAMBERT VAN DE VLIERT 
Rechterstraat 13 

Z.N. Boxtel. 

P. G. VAN DE \X.'EIDE 

Schoenhandel 
Zalig Nieuwjaar. 

Ant. S. P. van der Horst 
Bcl.utlngcon.oaleat 

Ud N. 1. v.aa Bel.a,tlagconoalcatea 
Molenstraat 76, Boxtel. 

Z.N. 

Firma J. P. TIELEN 
Drukkerij , Boekhandd 

Stationstraat 28 Boxtel 
Zalig Nieuwjaar. 

Na 2 jaren ondergronds hare 
oud•Eereleden en Donateurs bij 
het wisselen van het j.:iar geluk 
te hebben gewenscht, is het ha.ir 
een vreugde dit thans weer open, 
lijk te kunnen doen, en wenscbt 
:ij derhalve alle oud,begunstigers 
een 
Zalig en gelukkig Nieuwjaar. 

Mogen wij in de toekomst 
wederom op U rekenen. 

Tooneelvereeniging 
.,Vriendschap onder ons", Esch. 

Aan familie, cliëntèle en 
vrienden 

Zalig Nieuwjaar 
\'vim v.in Ocrs. 
Rick \'an Oers,v. d. Mcijden. 

Zalig. Nieuwjaar en een spoc, 
dige vrede voor .illcn 

fotohandel VAN ELTEN 
Boxtel. 

Zalig Nieuwjaar. 
W. v. o. HEIJDEN 

Gedipl. Drogist
Drogisterij "De Vijzel", Markt 8 
Boxtel. 

J. v. o. LINDEN,WERTS
Loodgieter, Bosscheweg 6 
wenscht ,dien een 

Zalig Nieuwjaar. 

HARRY SCHEEPENS
LEENARTS 

K.ippcr, Spoorstnat 14. Boxtel 
wenscht .:illcn een 

Zalig Nieuwjaar. 

C. A. LICHTENBERG
Agent van Levensverzekering 
,.Concordi.:i"' en Br.ind, en Onge, 
vallenverzekcring wenscht cliën, 
ten Zalig Nieuwjaar. 

KEES HULSKENS 
Kapper 

wenscht cliënten, vrienden en 
en kennissen 

Zalig Nieuwjaar. 

\V. A. VAN DER MEER 
Directeur Gemeente, 

electricitcitsbcdrijf Boxtel 
Zalig Nieuwjaar. 

L. J. VAN EIJNDHOVEN
Tel. K 4106 No. 390 - Boxtel 
Expediteur Eindhovcnscheweg 39 

Handel in Brandstoffen 
Zalig Nieuwjaar. 

Aan diëntèlc en vrienden een 
gelukkig Nicuwja.ir. 

ALOIS J. H. BARTEN 

BRABANTS CENTRUM 

Zuivelhandel 

C. DE JONG-V, KEMPEN
Van Hornslraat 12, Boxtel 

wenscht alle clientèle een Zalig 
Nieuwjaar. Hopende U allen in 
1945 n.iar vermogen te bedienen. 

R.K.Gildebondsharmonie 
wenscht hue Eereledcn: Dona, 
teurs en Begunstigers een 

Zalig Nieuwjaar. 

A.in allen een Zalig Nieuwjaar 

C. ]. M. v. KESSEL

Molenstraat 16, Boxtel.

M. van Bokhoven-Kerkhofs
Levensmldclelen 

Van Salmstraat 42, Bo 

wenscht clientèle en kennissen 
een voorspoedig Nieuwjaar. 

JAC. v. VLOKHOVEN 
Dorp A 71. Liempde, 

Café Bakker en Winkelier. 
A.:in clientèle, familie en kennis
sen in en buiten Liempde ge• 
lukkig Nieuwjaar. 

MARTINUS VAN BRAGT 
Boxtel (Tongeren) B 26 

Grof,, Hoef, en K.:ichclsmederij, 
Handel in Landbouwmachines 

en Rijwielen 
wenscht vrienden, clientèle, bin, 
nen en buiten Boxtel, gelukkig 
en zalig Nieuwjaar. 

H. van Kuijk-Kuijs
wenscht zijn klanten, vrienden 
en kennissen 

Zalig Nieuwjaar. 

W. L. VAN AMELSVOORT
Vrienden en Kennissen

Zalig Nieuwjaar. 

Het Manufacturenhuls 

,.De Magneet" 
Breukelschestraat 95 

wcnscbt .:illen een gelukkig 
Nieuwjaar. 

Aan Vrienden en Begunstigers 
Zalig Nieuwjaar en spocdigen 
vrede. 

Fam. v. ZOGCHEL 
Boxtel. 

Bloemisterij en Z.iadh,mdcl. 

F. J. WITTEVEEN'S PIETER TIELEN 
HENRl1:ITE TIELEN, 

VAN SCHERPENZEEL 
Z.:ilig Nieuwja.:ir. 

Aanleg en onderhoud van tuinen COMPLETE MEUBILEERING
Groentenkweekcrij RECHTERSTRAAT 2 2, BOXTEL 

Bos.scheweg 203 Boxtel 

A. W. LICHTENBERG. 
A. J. LICHTEN BERG. 

Agenten van Het Centr.:i.il 
Ziekenfonds wcnscht>n ,•crzeker, 
den van Boxtel, Esch en Gemonde 
Zalig Nieuwjaar. 

F. HAZENBERG
Brood, en Kleingoedbakkerij 
wcnscht clientèle, vrienden 
en kennissen 

Zalig Nieuwjaar. 

TELEFOON 379 
GIRO 167579 

heeft U de vooraf
gaande oorlogsjaren 
naar best vermogen 

geholpen. 

Z.N. 

H. v. EIJCK•DE LOUW
1 BREUKELSCHESTRAAT 42 

HEEREN.MODE 
Z.N·

De Agenten en Bestellers De Administratie van 
v.in 

!&a&utt'.s � 
wenschen hun Abonné's een 
Zalig en Gelukkig Nieuw• 
jaar. 

wenscht Abonné's en Adver, 
teerders 

Zalig Nieuwjaar. 

:/!,oouuked,' s
Schoenhandel 
en 

Afd. Voetverzorging 

Zalig Nieuwjaar. 

F. J. WITTEVEEH'S 
MANUFACTUREN- EN 

CONFECTIEHANDEL 

wenscht U allen een Zalig en 
Gelukkig Nieuwjaar toe. 

Wtj wenscben al onze klanten van harte een 
Zalig en gelukkig 1945. 

Fr. DE KONING 6. Zn., Aannemers. 

Wij repareeren: 

:JaoMea 

GEOPEND: 
Weüets 

Optid 

HORLOGES 
kunnen nog niet 
worden aangenomen. 

's Middags 

van 2-4 uur. <;oud en Zituu 
Firma A. v. Vlerken - (Boxtel 

UURWERKEN • GOUD EN ZILVER • OPTIEK 
ZALIG NIEUWJAAR. 

Wij bieden U ook nog heden verschillende soorten 

Eerste klas fijne vleeschwaren 
Iets extra• s voor de boterham 

Slagerij van Nistelrooy 
Rechterstraat 20 

Zalig Nieuwjaar. 

j BREUKELSCHESTRAAT
TELEFOON '267 

9 

Zij hoopt 
komende 
beter van 

U in het 
jaar nog 
dienst te 

kunnen zijn. 

Boxtel 

3 



4 BRABANT'S CENTRUM 

T c koop: Een prim.a hang• en 
legk.ast met lade en orn.1mcnt, H.H. Landbouwers en Volkstuinders 
f 200,-. Te bevragen Brcukcl, 
schestraat 120, Boxtel. 
Bij KOK'S Ruwe Peltcrijhandcl 
krijgt U de hoogste prijs voor 
bunzings, mollen, wez.cls, eek, 
hoorns, cm:. Molcnstr. Jï. Boxtel 
Te koop gcvr,ugd: een in goeden 
staat :z:ijnde kinderwagen, modern 
model. liefst olidc samenstelling. 
Brieven onder No. 60 aan het 
Bureau van dit blad. 

Heb 2 paar schaatsen c:n rijbroek 
met rijglaarzen. alles als nieuw, 
wil ruilen. Barten, Breukclsche, 
straat 110. 

Te koop gc,·raagd: eenpersoons 
ledikant. Te vervoegen M.irkt 22. 
Boxtel. 
\Vie wil ruilen z..g.a.n. hoge leren, 
met wol gevoerde schoenen, mr. 
3ï tegen l.1ge meisjesschoenen, 
ook z.oo goed als nieuw mt. 38, 
met lage h;ak, Te bevragen 
Rechterstr;aat 31, Boxtel. 

Voor de talrijke bewijzen van 
medeleven bij het overlijden 
van onzen onvergctclijken 
Echtgenoot en :org:amcn 
Vader 

G. ROVERS,

omgekomen door een nood, 
lottig ongev.il op -i Dcc. 1944, 
betuigen wij onzen h.irtelijken 
dank aan collcga·s, vrienden 
en kennissen. 

Wed. G. ROVERS, 
v. ROOIJ

en Kinderen. 
Boxtel, December 1944. 

Voor de talrijke b·ewijzcn v.an 
hulp en medeleven bij het 
zo nootlottig omgekomen 
huisgezin v,m 

M. ,. d. Schoot-,. d. linden
en Kinderen 

betuigen wij on:cn hartclijken 
dank aan de leden van KB.S. 
personeel ,•,mdc Exportslagerij 
en de buurt. 

Fam. v. d. SCHOOT. 
f'.im. v. d. I.INDEN. 

Boxtel, December 1944. 

Wij doen ons uiterste best om U ook dit 
voorjaar weder van 
Zaden, Pootaardappelen en Zaaigranen 
te voorzien. Bestellingen en bestelbonnen 
worden nu reeds door mij of mijne agenten 
aangenomen en geboekt. 

P.P.v.ZogchelZaadhandel 
BOSSCHEWEG 59 - MOLENPAD 2 - BOXTEL 

H. VAN VUCHT & Zn.
Schildersbedrijf Esch 

wcnsch cliëntèlc, vrienden en bekenden Zalig 
Nieuwjaar. 

Zij stellen zich \'oor ook wederom in 1945, gelijk 
voorheen, zooveel als in hun vermogen ligt, hunne 
cliëntèle  van dienst te zijn, zoowel met kwaliteit 
als met kwantiteit. 

Átaqa� ,,1Je :/!,�' 
A. V AN KOL - BOXTEL

STA TIONSTRAA T 55 

Wenscht Clientèle, vrienden en bekenden 

Zatü, � 

Voorradig bij : 

Kunstartikelen 
Modern meubilair 
Sier- en serveerschalen 
Religieuze en luxe beeldjes 
BoÜdoirgerief 
Colliers en Broches 
in groote sorteering 

Kunsthandel Steenbakkers 
STATIONSTRAAT 58 • BOXTEL 

Weekkalenders 1945 

Maandkalenders 1945 

Nieuwjaarsk�arten m�t -opschr�h:--1 

1 
Zalig Nieuwjaar, Happy New Year, 

1 enz. {verschillende soorten). 

BAZAR: 

C. Steinmann-Pechtold
RECHTERSTRAA T 6 - BOXTEL 

Wij wenschen begunstigers, vrienden 
en kennissen een Zalig en Voorspoedig 

Nieuwjaar. 

Sluit Uwe 
Automobiel- en Motorverzekering 

blJ het 

Algemeen 
Assurantiekantoor 
SEB. E. P. B. CLERCX - BOSSCHEWEQ 51 • BOXTEL 

Concurreerende preml6n. 
Eerste klasse Nederlandsche Maat•chnppljen. 

Deze gelegenheid willen we niet voorbij laten gaan, 
En daarom ziet U ons ook in dit krantje staan. 

En wiJlen wij alJe mensen, 
Hierbij veel geluk en zegen wensen. 

Hub. P. A. Poulissen� Verhagen 
ZAADHANDEL 

RECHTERSTAAT 31 BOXTEL 

H.H. Landbouwers 
Te koop gevraagd : 

alle soorten huiden vellen 
J. NAVARRO Jr. Dr. A. ST ALLAERT 

\Vij hebben nog aan te bieden 
een partij bunsing•, katten•, konij■ 
Pootaardappels nen■, mollen• en tevens

geitenvellen. 
gekeurd in klasse A 

Levering voorj.aar. Gelieve Uw 
bestelling op te geven voor half 
J.anuari. 
Firma Gebr. v. Oers 

Agenten: 

B. HOEVENAARS,
Merheimstraat 34, Boxtel 

Breukclschcstraat 112, Boxtel. C. VERBEEK,
Zandvliet 38, Boxtel. 

ACCOUNTANT ECONOOM 

REORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE 

VERBETER DE BELASTI NGAANG IFTEN 

BOXTEL, Bosscheweg 48 
EINDHOVEN, Dommelstraat 4 

TILBURG, Stationstraat 47 
AMSTERDAM, R. Visscherstraat 18 

1 

Wij wenschen alle klanten, --------------------------------------------
vrienden en kennissen een 

Zalig Nieuwjaar. 

Familie Raaijmakers, 
SLAGERIJ 

Rozemarijnstraat 2 

A. KAPPÉ
wcnscht clientèle vrienden en 
kennissen 

Zalig Nieuwjaar. 

E. v. ROOSMALEN
STATIONSTRAAT 64-

,wenscht allen een Z.,lig en Ge, 
lukkig Nieuwj.1ar plus Vrede. 

Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel. 

F. J. WITTEVEEN'S 

COMPLETE 

MEUBILEERING 

RECHTERSTR. 22 BOXTEL 



Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

ZO, DAG 31 Dcc. De H.H. Minen om half 7.
lr.wart voor 8, 9 uur en om hall 11 de Hooarni.. Om 
lrwart voor acht �I. H Mia voor het gcc lelijk en 
tijdelijk welzijn der parod1ic. Na den middag om J 
uur Krui.aweg voor degenen wier namen in de m"anden 
Ocl , Nov en Dec. op het a,ielbock ■tn�n; d11arnn 
kort Lof-. Vn.ndaa11 de Ze achaal voor de bijz. noodcn 
van het Epucop1u1t welke bijxonder in de mildi.digheid 
der gelooviaen wordt a11nbevolen, 

MAANDAG I JanuAri. Fccatdag van '• Hee1en 
B.,.nijdcnia. Alhoewel de verplicbtinit tot M11liooren 
e.n onthouding van ah,vclijkc werken ia opgehevc.n, il' 
het toch het verl11nae.o der K.-rk dat d.c-ze feeatdal{ 
zoo\"eel mogelijk al■ Zondag- gevierd wordr. Dit geldt 
ook voor het fee.at van Drielr.oninaen "·•· Zarcrdog 6
Jan. De H.H Mi■,,cn zijn om half 7. kwart voor 8, 
9 uur en om half I l de Hoogmi•. Om hnlr 7 gel. 
H. Mi• voor het geeo,tc.lijk en lijdelijk welz.ijn der 
parochie. Na den middag om 3 uur Lof 111el Roz_en• 
hoedje. Ook op d,ezr.n d11g is de Ze •oh1111l voor de 
bijz. nooden van het Epiecop,iat V,ijdag, eertle Vrijd1tg 
der maand. Om half 8 gel. H. Mia ter e"re ••an het 
H. HArt, waaronder algcmeenc H Communie voor 
de leden van den Bond van het H. H1ut De, a,•onda 
om 7 uur Lof mei Rozenhoedje 

Dunderd gavond om 7 uur Lof met Ruunhocdje. 
Na het Lof i■ het biechthoor"n tot 8 uur. Vrijdag
middag i• hnt biechthooren in plftata von Z,,tcrdag van 
half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot half 8. 

ZATERDAG 6 Januari. F eeetdalJ van de H H Drie
lr.oninaen. De H.H. Miaen :zijn om kwIHt voor 7, half
8, half 9 en om half 10 de Hoogmia Om half 8 gel. 
H. Mia voor het 11ee1telijk en tijdelijk wcb:ijn der
parochie. Op de7en lcca1dag wordt onder allo H 1-1. 
Mi.een collttcte gehouden voor de Afrikaanse.he Miai8n. 
Na den middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Op 
de-zen dag ia het ook de eerste Za1e-,d11(1 der tnllllnd 
en teven• Pricater-Zaterd1tg. 

N 8. Wij m11ken de gcloovigen er op 11nenl, d.nt, 
U>Olana men zich niet buiten maa bei;,,vcn \' n ·• avond■ 
6 uur tol ·• morgens 7 uur, de H H Miuen op Zon
en Fec■tdagen zullen z.ijn om half 8, half 9, half 10 
en om half 11. Door de week zuU�n de H H M111SCn 
dan zijn om hftlf 8. 8 uur en om haJf 9 Op Drie
lconingen om h•ll 8, 8 uur, half 9 en om h alf 10 de 
Hoo11mif1. 

Ooopen ietleren daa Vftn hatf 3 tot 3 unr. 
DINSDAG. Om kwart voor 7 ge1. mdat. voor Bu

bua v. d. Heuvel-v. d. 8iggcl1uu-; -z.a. irel. H. Mi• 

,·oor Hcndrikn v. d l.oo; H. H11rt ahaar gel. H. Mi,
voor Johanne■ F ranciocue vftn Kompcn; om half 8 gel. 
H Mie voor 1-lcndrica v. d. Eerden-v. Dcuraen: z.a. 
gel. mnd•t. voor Elia.-.bcth Pc.Idem; 1-1. Hart altaar ael. 
mnd11. voor Mnr:- Gerllftrda; om half 9 gea,. H. Mia 
voor Jolu1nnca Stoof Ie Cromvoirt o,•erl. 

WOE. SDAC Om kwart voor 7 g.,-z. irsit. ••oor 
Jolumn11 v. d. Bc�selMr-Dnnkers; 'La. iel. H. Mi& v w. 
de Broedenu:hap van het H. Bloed te Tilbursr; H Hut 
11h.1nr gel. mnd1t �•oor Martinu■ Habrake.n: om half 8

11el. H. Mie voor de drie gcaneu,•elden uit de Nieuwatr. 
;,.w. de buur ; z •· gel. mndet voor Eliaabeth v. d. 
Be•1el11ar-v. d, Dungen; 1-1. Hart alraar se!. H. Mi• 
voor Lambertua Valks; om half 9 ge-z Jrg ,•oor 
Joh11nn11 Mnriri van Nistclrooy v. d. Loo. 

DONDERDAG. Om ltwart ,,oor 7 gez. jrgt. voor 
Arnnlrlua vnn Kempen; LA. gel. H. Mie voor Petrua 
v. d. Ven; H. Hart alt11 r gel. H Mie tol bijz intentie: 
om hall 8 gel. H. Mi. voor Johanna Mario Valu
Smite: z..a ge.l. mndat. voor Joh nnce Louwholf; H Hart 
ah nr iiel. H. Mis voor Anna M rici vnn Zo11hel; om 
half 9 sin. mnd1t. voor Mia van Ehen. 

VRIJDAG Om ltw.ut voor 7 ael. H. Mi• voor Eliu
beth van Hecach-v. d. Bo■ch; z a. gel. mndst. voor 
FrRnciacul v. d. Wiel; H. Hart ahnnr gel. mndat. voor 
Evcrdin11 va.n Hceoch; om h.nlf 8 gel H Mi� Ier eerc 
van het H. Hart; z..a. gele,en H. Mie voor Hendrica 
v. d. Plaft-Di,ka; H. Hart altaar 11el. H. Mia voor Cato 
Lammer• te Eindhoven over!.; om h"ll 9 gez. jrgt. 
voor Eduard Clerx. 

In bet Liefdehuia irullen auchicden : 
Din.dag ael. H. MiJ voor Ma.lheu• v. d. Weide en 

Droelt.a v. d Aker: Woerudag g-el H. Mi• voor Adri. 
nnn van Rumund-Ketc.loar■: Donderdaa gel. H. Mi1 
voor Gerard Vek.emnna te Nijme(Cèn overl.; Vrijdag 
gd. H. Mis voor M1utinu• Kuypcre. 

GEDOOPT: Benc:dictiu, z. v. Gc.rud Wentholt en 
M11ri11 Verdijk; M11ria, d. v. Gcrardua v. d. Langcnbcrg 
en Eli1111beth v. d. Steen. 

OVERLEDEN; P«iter Oricuen 7':, joar; Antoniua 
chalu. 78 jaar: Maria v. d. Gouw 16 jnar. 

Parochie van het H. Hart te Boxtel 

ZONDAG ONDER HET OCTAAF VAN 
KERSTMIS. 31 DECEMBER 1944.

De eeratc scha 1 ie voor de Kc_rk en de ni«iuwe 
cihoric; de tweede voor de Bij�. Nooden van het 
Hgw. Epi1copa11t. Te 3 uur Lof met "Te Dc,um" 
en prcc,li:, al• oudejaaraavond-viering. Maandag, bur
sc.rlijlr. nieuwjaar, f-t van ·,Hee ren Banijdeni•; de 
H. Diensten zijn ale op Z.ondag. 

Din dll8, feet11dng van den Hcilig11n Naam Jezu1. 
Donderdag gelegenheid tot biechten v11.11 4 tol S uur. 
VrijdAg, ec:rate V,ijdaii der l:!"nand Januari: de.e 

avond• te 5 uu, Lof, Ier cere van het H. Hart VAn 
Jezu•. - Znterdag, prieater-Znt rdog. hoo11feeet •·an 
de Opcnbftring des Heeten, ofwel Driekoningen. Do 
H. Dien•ten -zijn al, op Zondag, behalve de laable. 
Te 5 uur Lof: de 2c _haal is voor de Afrikaanachc 
Miuie. 

H. MISOFFERS OP HET HOOG-ALTAAR: 
ZONDAG. 71/2 u. 1. cl voor het welzijn der p1uo

chian.cn. 8 1/2 u. 1. d voor Anna van La11rhoven, als 
lid der B,o"dcrschap 0. L. Vr. van Lourdes 91/, u. 
1. d. voor Ma,il\ V erhoeven-v. d. S.1ndcn, i.l■ O\'crl. 
lid Brocd.er,chap H. Antoniua. I0l/2 u. Hoogmia. :z.. d.
voor Weleerw. Heer Kepclaun C. Verba.gen, v w. de 
St.. F r11nciacua-11chool. 

MAANDAG. 71/2 u. 1. d. voor het welzijn der 
pnrochi•nen. 81/2 u. 1. d. voor bij:z.. inlentic. 91/2 u. 
1. d. voor Mi\na V crhoeven-v. d. Snnden, als over 1. 
lid der Broeder11ch11 1-t H1111. 10 1 /2 u. Hoogmi1. :z.. d. 
voor Weleerw. Heer Kapelaan C. Verhagcn, al■ over!. 
lid Brocdenu:hap 0. L. Vr van den Boach. 

DINSDA�. 71/1 u. 1. j. vo r Zc�reerw. Heet P ltoor 
A. de Ko11. 8 u. 1 d. voor Mevr. AJlegond" Spiering,,
v. d Boi,r, nl■ over!. lid dc_r St. ElictAbcth-vcr. 811� u. 
z. j. voor den Heer Leonard l.,,ndc,.. 

WOENSDAG. 71)2 u. gel. 1. j. voor Zeereerw. Heer 
Pa■toor A de Kort. 6 u. 1. d. bijz" inrcntie. 8112 u. 
1. d bijz. intentie. 

DONDERDAG. 71/2 u. 11cf. 1. j. voor Zeerecrw. 
Heer PMtoor A. de Kort. 8 u. 1. d. �·oor Johnnnn 
Verbunt-va.n Mechelen 61/2 u. 1. d. ••oor Antoniu• 
Boon, en ec.hrgenoote. 91/2 u. -z. Huwelijlr.amia. 

VRIJDAG 71/2 u. pl. 2. d. voor de leden vnn d 
Brocdertchnp van het H. H,ut. 8 u. 1 mnda. voor 
Zeereerw. Putoor A. de Kort 81/2 u. pl. -z. j. voor 
Eluoabeth van Brcuael-Comcliucn. 

ZATERDAG. 71/2 u. 1 d. voor het welzijn der 
p11rochi11nen. 81/2 u. 1. d. voor Anna van Lanrhoven, 
al11 lid van de St. Eli■nbeth-vcr. 91/1 u Hoowmi•. 
pl. z. d. voor Maria van Nuenen. 

OP HET MARIA-ALTAAR. 
DINSDAG. 71/4 u. 1. d. voor Cornelia v.d. S.nden. 

71/4 u 1. d. vnor Comcli• van Haaren. 81 4 u. 1. d. 
voor Cn1h-,ina 81111yen11-van Striithovcn. 

WOENSDAG. 71/4 u. 1. d. voor Anna v. Beljouw
v. d Struik 75/\ u. l. mnda. voor Cornelia van de 
Llnden-de Bic. 81 /i u. 1. �nda. voor AJriAoa Voet■. 

DONDERDAG. 71 4 u. 1 mnde. voor MAriA Ver• 
hoeven-v. d. Snnden. 73 + u. 1. d voor ovcrl moeder. 
8114 u. 1. mnd■. ,•oor Maria van Handel-v. d. Octelaa1. 

VRIJDAG. 71/4 u. 1 d .. voor bijL intentie v. w 
Huwelijk. 73/4 u. 1. d voor bij1. intentie. 81/4 u. 1. 
mnda. voor Helena Bcrgman. 

.ZATERDAG. 71/t u. 1. m11da. voor Gerardus Roven. 
73/+ u. 1. mnde. voor Johanna Nouwena-van Houtum. 
6 1/♦ u. L j. voor Cornelia Schocnmakera-Voennana.. 



Parochie van de H. Thereaia te Boxtel. 
ZONDAG. 71/2 u H. Mis ter cerc v. d. H. There11ia, 

uit dankb11arheid 9 u. H. Mi,. 101/2 u. Hoogmis lot 
wclz.ijn der paroehiancn. De eer11te •cha..J i■ voor 
onze eigen kerk, de tweede voor de Bijz. hloodcn. 
3 uur Lof met ro2cnhocdjc ter cczc van de Koningin 
van de vrede uit dankbaarheid voor de verkregen 
weldaden gedurende de oorlotJ. Tien minuten vóór 
het Lof de litanie van AUe Hciliacn voor de bijzondere 
nooden van deze week. 

MAANDAG. Zal,g Nieuwjaar! Heden zijn de H. 
Dienatcn ale op Zondag. De cer111c H. Mi• om 71/l 
u waarbij de kerk met een kaara wordt vereerd voor 
Cornelia van Kempen en Gemud11 v d. Ven de hvr. 
9 u. H Mi• 10 /: u. de Hoogmis tot welzijn van 
de parochianen. De eerste acbaal ia voor onz.c __ eigen 
kerk, de tweede voor het bewaar11.:hoolonderw1Js. 3 u. 
Lof met Rozcnhoed c ter ccrc van de Koningin van 
de vrede voor hel bewaauchoolondcrwija. 

DINSDAG 7112 u. H. Mia tol bijz intentie. 8lf2 u. 
H Mi, lol bijz. intentie. 

WOENSDAG. 7112 u. H. Mia voor den Hoogeerw. 
Heer Wilhclmu1 Spiering.., gewc.u:n PHtoor en Deken 
nn Boxtel 8l/2 u. pl. gez. H Mi, voor MartinU11 v. 
d. Schoot. Johanna v. d Linden de hvr. e.n hun k.indcrcn. 

DONDERDAG. 7 1 12 u. H Mis tot intentie van de 
leden der godvruchtige vereen Ier ecre van de H. 
Thcrc■ia van het Kind Jc,ua. 8 1/l uur jrgt voor Mar
tinu1 v d. Loo en Wilhelmina ,•an Atlen de hvr. 

VRIJDAG. 71/2 u H. Mie voor Gerr,rd Vclceman.. 
te Nijmegen overleden. 81/2 u gez jrgt., waarbij de 
kerk met een kaar• wordt vereerd voor de familie 
v. d. Piu-Robben. 

ZATERDAG. 71/z u. H. Mi■ voor Johanna Mnria 
v. Nucncn-v. d Se.hooi 9 u H Mia 11·1/2 u. Hoogmi■ 
voor het welzijn der parochie. De ecute 1chnal ia 
voor on-ze eigen kerk. de tweede voor de Afrikannachc 
Mi,aiEn. Om 3 uur Lof met rozenhoedje •er ccrc van 
de Koningin van de vrede. om Code zeaeningen over 
de prie1tcr■ in de H. Bediening af Ic •melen. 

ZONDAG. 71/2 u. H. Mia uit dankb,uuhcid tot 
intentie van de weldoener■ en lede.n der S1. Eliaabcth
St.ichting 

Het H. Sacrament dea Huwelijlca wcnachen te ont
vanaen: Hendnkua v. d. Loo alhier en Antoni.a 
Catharina v. d. Wal uit de parochie der H. Bcmadeua 
te Oirachot, waarvan heden de derde .,fkondiging 
geachiedt. Martinua Johannca Joaephua ,,an Dinther 
uit de parochie St Odulphu■ te B.,.t en Anna Joh"nna 
van Schaayk uit deze parochie, waarvan heden de 2c 
afkondiging geschiedt. 

De gebeden worden 30 dngcn vcnocht voor Corcneli■ 
van Heerebeek te Liempde. Mej Catharina Baayen•• 
,·an Striithovcn te Boxtel. Maria Vculappen-Joosten 
te Meyel. Martinu.1 v. d. Schoot, Johanna v. d. Linden 

de hvr. en hun lr.inderen. Gccrdina Cooaaen■ in de 
parochie vi,n het H. Ha.rt Amoldu11 Rcndcr■ en Hen
drieka van Dooren-Schecpen• te Oirac.hot.. Hendr;l;u11 
v Esch te Tilburg. Fr-anciena den Oude-de Kroon alhi.er. 

Tensloue aanbc"olc.n een noveen voor afwcz ae 
lóndeten. 

Parochie "St. Jan's Onthoofding'' 
te Liempde. 

ZONDAG. 71/2 u. 1 m. tot welzijn der parochie. 
81.2 u I jrgt ,•oor Johannea van Am•tel. 10 u. z. jrgt. 
voor Johannes \Vclvaarta 

MAANDAG Feeatdag van 'eHeeren Beanijdcnia, 
geen verplichte fccatd•g 71/2 u. 1. jrgt. voor Theodora 
Johanna van Amstel. 81/2 1. m. tol weh:ijn der parochie. 
10 u. 2 7e voor Maria Hcndriltu■ v. d. Langcnberg. 
Din■dng en Woen■.d11g 7 u. 2. 7e ,•oor Maria Hen
driku• v. d . langcnbcrg. Dinadag, Woenadag en Don• 
derda!I', 711! u. z. 7c voor Maria Adri•nua v. d. Liar. 

DINSDAG 8 u. 1. m. tot bijz. intentie. 
WOENSDAG 8 u. 1. m. voor Eerw Zualer Noliiac.a 

de Liat re Vucht, 
DONDERDAG. 7 u. 1. m. voor bijz. noodcn der 

p11roehi,1nen 8 u 1. 7c voor Joh1mnea van Ka1teren. 
VRIJDAG Ie Vrijdaa der mnand. Donderdng nnm. 

geen bicch1hooren. 7 u. 1. m. voor Adrianu■ Alleman■ 
ovcrl. te Oirachot. 71/l uur 1. mnda. voor Jacoba 
Martinus van der Staalt. 8 u. z. mndt. voor ovcrl. fam. 
van Boe.:kel-van Rumpt, dc2e H. Mia met Acte van 
Ecrcboetc cu,n het Goddelijk Hart 

ZA TERD.·\ C F cc■tdag van Driekoninircn, geen 
verplichten fccatdag. 7 u. 1 m. voor Maria van de 
Meer ala o,·erl. lid van den Retraite-penning. 8 u. 1. 
m tot welzijn der parochie. 9 u. 1 m. voor de leden 
der H. Kindaheid. na de.te H. Mia zcacning der 
kinderen 10 u. z. 7e voor Maria Hcndrilcu■ v. d. 
Langen berg. 

ZONDAG. 71/2 u. 1. m lot welzijn der p1Uochie. 
81/2 u. 1. m. voor Cornclï. Hcerebeek ala over!. lid 
van St Willibrord. 10 u. z. 7c voor Maria Adr. v. d l...aar. 
30e voor Comelua van Haaren ovcrl. te Boxtel. Cor• 
nelua van Hcercbeek ovcrl. Ic Liempde. EerW. Zu•tcr 
Nolasca de Laat overl. te Vught Maria v. d. Meer 
overl te Boxtel. Adrianua Allemnn■ ovcrl. te Oirachot. 
ic voor Johannca van Ka.teren. Ma.ria Hcndriku■ v. 
d. Langcnbcrg en Johanna Maria Adriana v. d. LaaT 
ovcrl te Liempde. 

GEDOOPT. Martina Hubcrta Maria., d. van Hubcrtua 
de Beer-Quintcn. Hendrica Johanna �,11rtina Maria, d. 
van Johannc• van Laarhoven-Schocnmakera. 

In da Kapel der Eerw. Zualtta. 
WOENSDAG. 1. m. voor Corncli. van Haaren overl. 

te Boxrel. 
VRIJDAG. 1 m. tot bijz. int.cntie. 

Parochie van de H. Willibrordua te Esch. 

ZONDAG ONDER T OCTAAF VAN KERSTM'S. 
H.H. Mi,ssen om 7, 81[2 en 10 uur Hoogmi■ vo.:-r 

de Parochie. Tweede openscha.al-collcclc voor Bij,:. 
Nooden van het Episc Na den middaa om 3 uur PI.

Lof met Rozenhoedje en Te Deum om God te danken 
voor de in het afgeloo�n jll.llr ontvangen weldaden. 
Wc verwachten dat de Parochianen in arootc actalc 
dit danklof zullen bijwonen. 

Om half vijf l11111&te uitvoering van het Kent.oratorium 
van Muller. 

Maandag. fee1tdag van de Beanijdcnia des Heren. 
H H Dienatcn als op Zondag. 

Dond.-rd.ag gde;tcnhcid om te biechten van 3-4 uur 
en van S-6 uur. Om 6 uur oefening van het H. Uur. 

Vrijd11g eentc Vrijdag der maand, toegewijd a.n 
het H. Hatl van Je7.U!I. Om ól,2 uur uiutelling van het 
Allerhcilig•te en Communie uitreik.en. Om 71/2 uur 
ge-z. H Mi■ met Uiutcllin.g, waarna LltllJlie van het 
H. Hart en oefening van ccrhcntel. ·• Avonds on, 
6 uur Lof met Rozenhoedje, Na het Lof een lied ter 
ecre van het H. Hart. 

Zn.terds.g Prieatcnnterr:ag. Te.ven■ Fec,tdag van de 
H.H Driekonini;cen. H.H. Dien■len ala op Zondag. 

Deze week begint weer de Cathcchiamua voor de 
kinderen. 

ZONDAG. 7 u. 1-1. Mis overleden Ouden. 81/2 u. 
H. Mis. 10 u. Hoogmis voor de Parochie. 

MAANDAG. 7 u H. Mis Familie van Dam te 
'1-Hcrtogcnbo.tch overl. 61/2 u. H. Mis. 10 u. Hooirmiii 
voor de Par·ochie. 

DINSDAG. 71/2 u. H. Mis Familie van Dam te 
·•-Bosch overl. 8 u. H. Mi, Willibrordua van den Braak. 

WOENSDAG. 7t12 u. H. Mi, voor de Parochie. 8 u. 
jrat. Wilhelmua van den Braak. 

DONDERDAG. 7 1i2 u. H Mi, Conrad en Morit.r. 
R�hm. 8 u. jrgt. Henricua van de Ven. 

VRIJDAG. 71/2 u. gez. gcf. jrgt. Z.E. Heer Alfonu 
Sprcnaers. 8 u. jrgt. Cornelia Couwcnberg. 

ZATERDAG. 7 u. jagt. Antoniua van den Brugacn. 
8l/2 u. H. Mi■. 10 u. Hoogmia voor de Parochie. 

Bij het ter perse gaan van Brabant'& Centrum, 

waren de kerkberichten van de Parochie 

van de H. Lambertua te Gemonde niet 

ontvangen, zoodat ze niet opgenomen konden 

worden. 


