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In het begin van het nieuwe jaar richten 
we graag onzen blik in de toekomst: hoe 
zal het straks zijn, als de o�rlog voorbij, en 
de vrede gevestigd is? 

De dragers van die toekomst zijn: de 
kinderen van nu. Zij zullen straks, als WIJ 

zijn uitgevallen, onze plaats innemen; de 
eigenschappen, die thans in hen worden aan
gekweekt, zullen dan sterk en groot moeten 
zijn; het karakter, dat nu in hen gevormd 
wordt, zal dán hen moeten maken tot men
schen van aanzien. Zal het volgende ge
slacht na deze ijzeren eeuw, nog eens een 
glorieus tijdperk aanschouwen, een tweede 
gouden eeuw van Nederlandsch Historie? 
Dat hangt immers af van Óns: van Ónzen 
eensgezinden arbeid, en ook: van de manier 
waarop wij onze jeugd uitrusten met eigen
schappen en karaktertrekken, die zij noodig 
hebben om straks een volk van glorie te zijn. 

Zullen de jaren, die we hebben doorge
maakt, en de omstandigheden, die we nu 
beleven, een goeden invloed blijken te heb
ben op het karakter van de jeugd? Er is al 
veel geschreven over de meisjes: en al die 
gesproken en geschreven waarschuwingen 
en dreigementen zijn, op zich genomen, reeds 
geen hoopvol teeken; maar dat ze bitter hard 
noodig zijn, is het ergste. Dat gedeelte van 
de jeugd heeft geen pit getoond, niet genoeg 
zelfbeheersching, niet genoeg vaderlandsche 
fierheid om aanspraak te kunnen maken op 
den eere-titel: karakter. 

Maar nog een andere kwestie moet hoog
noodig eens bezien worden: de jongere jeugd, 
de "schoolgaande" kinderen. Zij hebben nu al 
'n half jaar vacantie of zóó weinig school, dat 
het daarmee ongeveer gelijk staat; de over
vloed van vrijen tijd wordt zoekt gemaakt 
bij de troepen .. 

Is dat geen ideale tijd, voor elke jongen 
om van te watertanden? Geen jongen bijna 
en geen meisje of ze loopen met baretten, 
épauletten, strepen en insigne's; ze kennen 
de tanks tot in onderdeelen, weten hoe je 
een yeep aan de gang krijgt, en rooken 
sigaretten als kerels. 

Ongetwijfeld, in dat alles zit een element 
van opvoeding; ze krijgen een inzicht in 
grootsche dingen, hun verbeelding wordt 
verbreed en aangewakkerd, aan hun zucht 
naar avontuur wordt ruimschoots voldaan, 
zelfs zou men het nog kunnen waardeeren 
dat er een zekere handelsgeest van echt 
Nederlandschen aard in hun ontwikkeld 
wordt. Maar daarmee zal dan de mooie kant 
wel voldoende bekeken zijn. En de keer-
zijde ...... ? 

De keerzijde is: Wat we bij de Duitsche 
jeugd verfoeid hebben, laten we met de onze 
maar gebeuren: dat de jongens n.l. meer 
verstand krijgen van kogels en kanonnen, 
dan van leerboeken. Een ander aspect van 
de keerzijde: kinderen, die achter den rug 
der soldaten wegstelen wat ze begeren; kin
deren die zwarte pietje spelen in de sigaretten
handel; troepen jongens, die zich hollend 
naar een veilige plaats begeven, om daar de 
blikjes te openen die z·e veroverd hebben. 
Als Nederlander voelt iemand zich toch 
geërgerd, zoo vaak hij langs die straat
toneeltjes komt, die dagelijks te "bewonderen" 
zijn: jeugd die bedelt bij de soldaten. Zijn 

we dan van plan een schooiersvolk te worden? 
Er is hier, dunkt ons, een taak voor de 

politie, om de stelers te straffen; voor de 
schoolbesturen, om tot eiken prijs zooveel 
mogelijk geregeld onderwijs te geven; vooral 
voor de ouders, die de zucht naar avonturen 
bij hun kinderen dienen te temperen. Wat 
immers moeten we zeggen van de moeder, 
die haar tienjarig meisje de boodschap mee
gaf: .,Zie eens wat kolen weg te halen bij 
de soldaten" ....... ? 

lJe !/3issclwppen in kocijd q� 
ovu de <n:qanisaties.. 

Op Zondag, 31 December 1944 werd het 
volgende schrijven van de twee bevrijde 
Nederlandsche Bisschoppen van den preek
stoel voorgelezen. De daarin behandelde 
questie's zijn belangrijkgenoeg om het stand
punt der Bisschoppen te dier aanzien onder 
het oog van onze lezers te brengen. Red. 

De Bisschoppen van de bevrijde gebieden 
meenen een er.nstig woord tot hun onder
hoorige Katholieken te moet spreken over 
de sociale en cultureele organisaties. 

Er dreigt betreffende deze organisaties 
groote verwarring te o�tstaan. Ten einde die 
te voorkomen, achten Wij ons verplicht, onze 
Kathoiieken erop te wijzen, dat het nood
zakelijk is, dat de vroegere organisaties na 
den oorlog weer onmiddellijk haar onder
broken werk voortzetten en in onze bevrijde 
gebieden_reeds nu zonder uitstel. 

Zoo ïs ook de meening von hen, die de 
nieuwe richting zijn toegedaan. 

Deze organisaties zullen de voorstellen en 
denkbeelden van de -nieuwe richting in over
weging nemen, evenwel onder twee voor
waarden : dat onze Katholieke vooralsnog 
individueel geen lid zullen worden van de 
op te richten algemeene Nederlandsche 
organisaties op sociaal en cultureel gebied, 
en vervolgens, dat zij lid blijven of zullen 
worden van de eigen Katholieke vormings
instituten (standorganisaties). 

Wij verttouwen, dat onze Katholieken ter 
voorkoming van verwarring en oneenigheid 
onze richtlijnen trouw zullen volgen om dan 
na den oorlog, als geheel Nederland zal 
bevrijd zijn, gem.eenschappelijk te overleggen, 
welke nieuwe banen dienen ingeslagen te 
worden. 
Gegeven te Breda 21 December 1944. 

t PETRUS HOPMANS, 
Bisschop v. Breda. 

Wat 
. 

t WILHELMUS MUTSAERTS, 
Bisschop v. 's-Hertogenbosch. 

is � 
Landelijk herstel is geen lasterpraatjesspui
gat, het is geen ruziemakelaardij, het is geen 
politieke beweging en het is nog een heele 
hoop dingen meer niet. Landelijk herstel is 
een nieuw ding van oude samenstelling. 

Onder de bezetting van den T eutoon waren 
er naar ruwe schatting, 200.000 onderdui
kers in ons lieve vaderland, die niet van 
den wind of, wat heel dikwijls het zelfde 
was, de vaderlandsche gezindheid van hun 
minder verdrukte landgenoten leven konden. 

• 

Zij werden van bonkaarten voorzien, die op 
levensgevaarlijke wijze van de distributie
kantoren zonder achterlating van adresver
andering naär hen verhuisden. Ook hier was 
het niet de wind die de verhuizing deed 
plaatsgrijpen. Een wijdvertakte geheime or
ganisatie, een z.g. ondergrondsche, zorgde 
voor de voeding enz. van de onderduikers. 
Deze organisatie bleef na de bevrijding be
staan met het doel de opduikende onder
duikers weer naar het gewone leven terug 
te brengen. De leden der organisatie waren 
uiteraard vertrouwde Nederlanders en over 
het algemeen genomen hadden zij hun werk 
zonder baatzucht verricht (de organisatie be
taalde geen loonen en kende geen achturige 
werkdag). Zij hadden een uit ervaring ver
worven kennis van de ter plaatse bestaande 
gradaties van vaderlandsliefde, zij kenden 
hun pappenheimers zooals het heet en zij 
hebben ook doorgaans den wil alle mistoe
standen te lijf te gaan. Deze eigenschappen 
van de leden maakten de organisatie ge
schikt om politieke, maatschappelijke en eco
nomische mistoestanden te signaleeren en 
te rapporteeren daar waar dat noodig is. 
Om nu deze inlichtingendienst op nog bree
dere basis te plaatsen opende de organisa
tie de mogelijkheid klachten over mistoe
standen, welke dan ook, bij haar in te dienen. 
Daarbij komt dn.t de regeering en speciaal 
het militair gezag gaarne inlichtingen en 
raadgevingen inwint van de vertegenwoor
digers der oude verzetsgroepen. Landelijk 
herstel nu staat in het nauwste verband met 
deze vertegenwoordigers en zoo is L.H. in 
zekere zin de voelhoorn van die vertegen
woordigers en daardoor van het gezag. 

Raadgevingen aan de bevolking, ten 

aanzien van het gevaar van 

VLIEGENDE BOMMEN. 

Inslag van de vliegende bom is voornamelijk te 
te verwachten, wanneer de motor stopt. 

Zoek dan zoo spoedig mogelijk dekking, bij voor
keur in een kelder of openbare schuilgelegenheid. 

Blijft uit de buurt van ramen, daar door de ge
weldige luchtdruk het glas met kracht wordt weg
geslingerd. 

Wanneer geen schuilplaats beschikbaar i8, ga dan 
plat op den grond liggen. 

Benut daarbij buitenshuis elke kuil, muur of andere 
dekkingsmogelijkheid. 

Zet zooveel mogelijk ramen en deuren wijd open. 
Het beplakken van ruiten met doek vermindert het 
gevaar van verwondingen door glasscherven. 

Het beplakken van ruiten met papier iieeft hoe
genaamd geen bescherming. 

Houdt uw mond gesloten en stop Uw neus en 
ooren dicht, door uw duimen in de ooren te plaatsen 
en met Uw wijsvingers de neusvleugels neer te drukken. 

BEWAAR UW KALMTE EN VOLG DEZE RAAD
GEVINGEN op in Uw belang en dat van Uw mede
menschen. 

De Gewestelijke Inspecteur· voor de Luchtbescherming 
en Brandweer in Kring 1, waarnemend voor Il en 111. 

B. MEENHORST. 

Abonnementsprijs: f 0.10 per week of f. 1.30 
per kwartaal. 

Onder tijdelijk waarnemende redactie van 
TOON CARPAY. Adres: Rechterstraat 44. 

Directie en Administratie: M. v. AMELSFOORT 
Molenstraat 19. 

Advertentieprijs: 5 et. per milimeter over éên 
kolom - kleine advertenties 5 et. per woord 
met een minimum van 60 et. 
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In den nieuwen tijd zal een belangrijke 
• plaats moeten worden ingeruimd voor de 

vrije jeugdvorming. Iedereen zal onmiddellijk 
toegeven, dat de vrije tijd het derde op
voedingsmillieu een belangrijke rol speelt, 
bij de vorming der jeugd en dat deze niet 
langer verwaarloosd mag worden. T o'ch zijn 
er nog ouders, die overtuigd moeten worden 
dat zij hun kinderen een onvolledige op
voeding zouden geven, d�r hun jeugdjaren 
uitsluitend te beperken tot den huiselijken 
kring en de school. 

Voor de vrije jeugdvorming kunnen niet 
alleen de klemmende argumenten worden 
aangehaald, die vroeger (vóór den oorlog) 
daarvoor pleitten, maar deze oorlog heeft 
de vroegere fouten der samenleving zóó 
geaccentueerd en nieuwe euvelen doen ont
staan, dat wij gerust kunnen zeggen, dat 
een degelijke, systematische en krachtige 
jeugdbeweging nu meer dan ooit nood
zakelijk is., 

De oorlog heeft immers veel verwildering 
gebracht, en de jammerlijk verzwakte familie
geest is tegen verbetering daarvan niet op
gewassen. De ruime vrije tijd van jeugdige 
arbeiders en de sociaal en economisch ge
wijzigde om

0

standigheden, maken het nu
meer dan voorheen mogelijk, dat de jeugd 
haar vrije tijd doorbrengt op een wijze die 
weinig verheffend is en in vele gevallen 
zeer schadelijk. Wij wijzen in dit verband 
op de overdreven loop naar de Bioscoop. 

Wanneer wij een jeugdbeweging gaan 
opbouwen, of doen herleven, moeten wij
allereerst waken niet in de fouten van het 
verleden te hervallen. In vele plaatsen be
paalde men er zich voornamelijk toe de
jeugd te beschermen tegen alle mogelijke, 
werkelijke en denkbeeldige gevaren; men
meende voldoende gepresteerd te hebben, 
als men de jeugd maar "van de straat" 

Het groote Duitsche offensief in Belgie is 
vastgeloopen en reeds zijn hier door de ge
allieerden belangrijke terreinwinsten in den' 
tegenaanval geboekt. Naar het schijnt be
reiden beide partijen zich voor op een stevige 
vechtpartij in dit gebied. Inmiddels deden 
de Duitschers nieuwe aanvallen tusschen 
Saargemünd en Bitsch. Volgens tot nu toe 
ontvangen berichten zou het hier een offen
sief van meer dan locaal karakter betreffen; 
het element der verrassing ontbreekt er echter 
geheel aan. 

Wel verrassend was de aanval op geal
lieerde vliegvelden in Nederland en België, 
die den Duitschers op een verlies van 364 
vliegtuigen kwam te staan. De vijand heeft 
de lange periode van "elastische verdediging" 
goed gebruikt; al dien tijd waran ook de 
Duitsche steden en andere doelen verstoken 
van jagerbescherming. Daardoor zijn zij nu 
weer in staat een zuinig opgespaarde lucht
·maC:ht in te zetten en te land een stevige 
a�nval te lanceeren. Door deze plotselinge 
&çties trachten de Duitschers het initiatief 
weer in handen te krijgen. en de geallieerde 
plannen in de wa� te sturen. Een lange 
adem hebben zij bij deze pogingen -niet. 
Het is opmerkelijk, dat tot heden hun aan
;allen op terreinen werden uitgevoerd zonder 
rivieren of sterk verdedigde steden e.d. De 
patrouille activiteit aan de Maas en de
troepen bewegingen aan de overzijde van
deze rivier lijken meer op afleidingsmanoeu
vres. 

De omvang van de vijandelijke activiteit 
schijnt vooralsnog • niet van dien aard, dat 
zij inderdaad Eisenhower' s plannen ernstig 
kan. storen. Met reden mogen we verwach
ten, dat van de zijde der geallieerden te 
zijner tijd ee� groote klap zal kom.en die 
een ehide maakt aan von Rundstedt' s s�hijn-. 

BRABANT'S CENTRUM 

"°" fUJdiq .of, nullû;J? 
hield. Bij velen, - het zij ter hunner eere 
gezegd, - ontwikkelde zich deze jeugdzorg 
wel tot jeugdvórming, maar ook deze bleef 
te beperkt en van te specialen aard, naar
gelang de vrijwillige jeugdleiders voor een 
of ander speciaal belang meer voelden of niet. 

De jeugd wil meer; zij zoekt nieuwe 
levensvormen; de huidige jeugd wil een 
groote vernieuwing, die zij verwezelijken 
wil door zichzelf op te voeden. De rijpere 
jeugd bezit daartoe zeker genoeg durf en 
kracht. Zij ziet zeer wel in, dat de hulp 
van oudere menschen daarbij onontbeerlijk 
is, terwijl zij ook weet dat sommige oudéren 
wel begrijpend en sympathiek staan tegen
over den jeugdigen drang naar nieuwe ide
alen. Maar dikwijls acht de jeugd zich on
begrepen door de ouderen en voelt zich 
niet altijd bijster thuis in de maatschappij 
der ouderen. Daarom moeten wij een jeugd
beweging vóórstaan waarin wijds de draag• 
kracht kan ontplooien en de zelfopvoeding, 
door de jongeren zelf, één groote, de grootste 
plaats inneemt. 

Wij moeten de jeugd vórming geven en 
niet alleen voor haar zorgen en haar be
schermen; en wel een alzijdige vorming en 
niet volstaan met een speciaal godsdienstige, 
sociale, politieke of lichamelijke vorming. 
Deze vorming moet er een zijn die geschikt 
is voor állen en niet speciaal voor dezen 
of genen stand. 

Welnu, hier staat het Verkennen als een 
baken! Deze beweging van jonge menschen 
is het eerste, tot nu toe eenige origineele 
systeem van vrije jeugdvorming; de eeste 
geslaagde poging tot een alzijdige jeugd
vorming voor allen. 

Daarom vernamen wij met. vreugde, dat 
de plannen voor een jeugdbeweging onder 
de katholieken er een zijn zal in den geest 
van het verkennen ! 

baar onuitputtelijke reserves. Wij moeten 
bedenken, dat deze krachten nu eenmaal 
vernietigd moeten worden vooraleer WIJ 
vrede krijgen. 

�áargelang het oorlogsrumoer meer aan
dacht voor zich opeischt wordt er minder 
interesse voor de binnenlandsche polittek 
aan den dag gelegd. Dit achten wij voor
alsnog geen nadeel. Op de eerste plaats 
blijken verantwoordelijke leidende figuren 
niet van plan voorlopig aan een politieke 
activiteit te beginnen, omdat hierin Noord
Nederland geen stem kan laten hooren. Ook 
mogen de gemoederen zich eerst wel gewend 
hebben aan de vrijheid, zooals deze nu in 
woord en geschrift tot uiting komt. Een 
ding is duidelijk: men wil niet dat de po
litieke groepeeringen van voor den oorlog 
onveranderd zullen terugkeeren; als wij de 
verschillende bladen lezen, krijgen wij sterk 
de indruk dat de leidende figuren er wel
haast ongeduldig op wachten hun plannen 
voor een vernieuwd democratisch staatsbe
stel wereldkundig te maken. 

De Kerst en Nieuwjaarsredevoeringen van 
H.M. de Koningin en van de regeeringsleden 
droegen het stempel van den ernstigen toe
;tand boven de rivieren. Ook Z.H. de Paus 
hield een Kerstrede, waarvan slechts een 
schamel resumé werd bekend gemaakt. Merk
waardig is het, dat op grond van deze en
kele woord�n den indruk gewekt wordt als 
zou Z.H. een politieke redevoering gehouden 
hebben, terwijl H.M. de Koningin een gods
dienstige redevoering hield. Een uitvoerig 
verslag van de boodschap van Z.H. de Paus
zou· in het bevrijde gebied zeer veel belang
stelling gehad hebben; wij vragen ons dan 
ook af waarom wij hieromtrent niet meer 
vernomen hebben. 

Tenslotte was er de oprichting van. een 
,.Gemeenschap van oud - illegale werkers 

"Nederland". Wij allen zijn deze p1omers 
groote dankbaarheid verschuldigd. Of deze 
heterogene groepeeringen echter in staat 
zullen zijn in democratischen zin politiek 
te voeren achten wij voorloopig nog twijfel
achtig. Laten wij de. lessen van België en 
Griekenland niet vergeten. 

:JlaatselijA 'lüeuws 
Met den meesten nadruk moeten wij bij het pupliek 

er op aandringen, dat de verduisteringsvoorschriften, 
ook in het belang van het publiek zelf, stipt moeten 
worden nageleefd. De geallieerde legerleiding verzoekt 
ons hierop de aandacht te vestigen. Men zij gewillig. 

Het Elite,Gabaret uit Den Bosch maakte Zondag en 
Maandag j.l. met "Wij zijn weer vrij! in de Ark 
een goede beurt. Daar werd in een vlot tempo een 
aantrekkelijk programma afgewerkt. We kregen zeer 
goede declamatie van een ons welbekende stem, en 
goede zang te hooren; handigheid, dans en acroba, 
tiek te zien; aardige toneel,schetsjes te zien en te 
hooren, beide. Èn het goede doel - voor het zwaar 
geteisterde Nuland - èil. het gebodene was zeer 
sympathiek. 

Naar wij vernemen zullen onder auspiciën van 
,,Herlevend Boxtel", Kerstavonden gegeven worden. 
\Xe hopen dat dit lofwaardig initiatief slagen zal; 
we hebben er de beste verwachtingen van. 

Op 8 Januari a.s. zal Prof. Dr. B. Molkenboer, 0. P. 
spreken over "Vondel". Zijn prachtige voordracq.t 
over Dante en Beatrice werd in 1941 de aanleiding 
dat de serie voordrachten, door "Herlevend Boxtel'" 
en "Boxtel's Tooneel'" in het vooruitzicht gesteld, 
werden verboden, door iemand, die zich burgemeester 
van Boxtel noemde, de heer R. Thomaes. Nu valt 
Prof. Molkenboer de eer te beurt, als eerste een 
nieuwe serie voordrachten te kunnen beginnen. 
Welkom Professor! 
Herlevend Boxtel sprak ook over de mogelijkheid 
dat Antoon Coolen en Albert van Dalsum in Boxte 
zullen optreden. We hopen dat tegen dien tijd 
"De Ark" verwarmd kan worden, ook al om de 
gasten een warme ontvangst te bereiden. 

Een woord tot alle duivenbezitters. 
Ook de postduivensport herrijst. 
Geen enkele tak van sport, heeft misschien zoo 

te lijden gehad van onze onderdrukkers. 
Onze duifjes moesten immers worden afgeslacht. 

Doch dank zij enkele gelukkige onderduikers ziet 
het er in de duivenwereld niet zoo troostelo0s uit, 
als de eigenaars van die "onderduikers" minder 
gelukkige sportvrienden in de gelegenheid stellen, 
hun zoo lang reeds leegstaande hokken, weer eenigs, 
zins te bevolken, door hun duiven tegen 'n behoor, 
lijken prijs ter beschikking va.n een postduiven, 
vereeniging te stellen. 

Weest sportief !!! 

- Het Militair gezag schrijft ons:
Herhaaldelijk worden. bij het Militair Gezag ver

zoeken ingediend door Besturen van Vereenigingen 
ter verkrijging van vergunning voor het houden van 
een vergadering. 

Blijkbaar is men van meening, dat de bedoelde 
vergunning nog vereischt is op grond van de Ver
ordening van de Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Justitie en van Binnenlandsche Zaken _ 
ter verzekering van de openbare orde in Nederland 
(Verordeningenblad 1940 nr. 24) ten onrechte echter, 
daar deze verordening bij het Besluit Bezettingamaat
regelen (E. 93) is buiten werking gesteld. 

Bij Ve�ordening nr. 15 van den Chef van den Staf 
Militair Gezag ( verordening. openbare vergaderingen 
en bijeenkomsten) is verboden het zonder schriftelijke 
vergunning van het Militair Gezag, houden van open
bare vergaderingen of bijeenkomsten dan wel van 
een optocht. ,.Openbaar··, wil zeggen: voor het publiek 
al dan niet tegen betaling toegankelijk. 

Een vergadeting of bije.;nkomst, waarin slechts leden 
en willicht een of meer genoodigden worden toege
laten, is niet voor het publiek toegankelijlc zoodat 
voor het houden van zulk een niet openbare ver
gadering of bijeenkomst ge.;n voorafgaande vergunning 
vereisch t is. 

Om kort te gaan: Men vrage aan het Militair Gezag 
geen toestemming voor het houden van een ver
gadering of bijeenkomst. tenzij die vergadering of 
bijeenkomst voor het publiek toegarkelijk is. 

Burgerlijke Stand der Gemeente Boxtel 
van 28 December t/m 3 Januari 1945. 
GEBOREN: Catharina Th M. d. v. Th. H: B. Segbars 
e: v. M. Groen, Breukelschestraat 6. Gerard M. H. 
z. v. Fr. Schuiler e. v. H. H. T. Buijs, v. Merheim-
straat 4B. 
ONDERTROUWD: Martinus Adrianus Wilhelmus 
..:an den Biggelaar en Henrica Adriana v. Griensven. 
Waltherus Berkelmans en Petronella Adriana v. d. Loo. 
GEHUWD: Josephus Johannes v. Kaateren en Helena 
Catharina Persoons. Antonius Vorstenbosch en Cor
nelia Christiana Kerkhofs. 



v� áe :Jlalsurouw� 
HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN. 

Bloed: Vlek uitwasschen in koud water. Goed naspoelen. Oude vlekken wegwrijven met spiritus. Nóóit zeep gebruiken. Chocolade: Vlek uitspoelen in koud of lauw water",met zoo noodig een scheutje azijn. Daarna wassche;,in lauw zeepsop Ei, lijm, likeur, stroop en suiker: Vlek uitspoelenin lauw water of zeepsop. Inkt: Vlek uitspoelen in water waarin een flinke scheut azijn. Herhaal dit eenige malen. Bet de overgebleven vlek met melk, azijn of citroensap en spoelgoed na. Bij een hardnekkige vlék: span de stof boveneen kommetje met kokend water, zoo dat de vlekjuist het water raakt en wrijf dan met een kristalletje citroenzuur. Daarna goed spoelen. Kaarsvet: Breek overtollig vet af (oppassen voor het weefsel). Leg de vlek daarna tusschen twee stukken grauw papier en strijk met een warm ijzer. Is devlek niet geheel verdwenen, dan de rest verwijderen met tetra of benzine. Melk: Uitspoelen in lauw water. Mocht er een vettige vlek overgebleven zijn, dan deze verwijderen met tetra. Modder: Vlek geheel laten drogen. Uitborstelen met-een droge borstel. Daarna nat borstelen met water waaraan een scheutje ammonia of zout. Goed naspoelen ..Petroleumvlekken verdampen op de duur, door ze .aan de zon en de wind bloot te stellen. Men kan de vlek ook verwijderen met tetra of benzine. Men doet verstandig deze wenken uit te knippenen te bewaren ! (Slot volgt.)

Vooe de .J<ûuleun. 
Beste jongens en meisjes. 

M'n parachute hangt in een boom te bengelen. Ik ben in een groot bosch geland! "t Gaat al aardig donker worden. Moet ik hier nu-overnachten tussen mieren, ratten en slangen? Uren loop ik te dwalen door het donkere stille woud.Eindelijk ja ..... in verte zie ik een lichtje schitteren; -dus daar moeten mensen zijn. Vol hoop ga ik weer ·verder, recht op het lichtje af. Het lijkt een dorp! Midden op een plein zit een troepbruine mensen, rond een gezellig vuurtje. De rode gloed van het vuur schijnt op hun woest gezicht en hun-ogen kijken wild. Ze hebben pijl en boog in de hand en aan hungordels hangen messen! Moet ik vannacht bij die wilde menschen slapen? Op het pleintje blijf ik wachten . ... Ja ze bijgen me in de gaten en beginnen wild te krijschen en :grijpen naar hun speere;,, ,, 'n Spook 'n spook" roepen-ze door elkaar. Opeens roept een uit het gezelscap:.,Het is die blanke tante uit Canada." Nu komen ze vriendelijk naar metoe. Ik krijg weer moed 1 Ik maak gebaren dat ik honger heb voor twee. En werkelijk, ze brengen me eieren en bananen. Nu probeer ik- ze wijs te maken dat ik wat slapen wil, en ze brengen me naar een hutje; het lijkt meer op een kippentill In het hutje staat een tafel. In de hoek staan bijlensperen en het hele jachtgerei. Op tafel ligt wat grasen hooi; dat lijkt me beter dan op den harden grondte slapen. Terwijl ik lekker lig te maffen wordt ik midden inden nacht opgeschrikt door een vreeselijk getier vande wilden bij het vuur. 

BRABANTS CENTRUM 

Nieuwsgierig kijk ik door een kier. Ja daar staan zewild te schelden en door elkander te roepen. Ik vind het wel een beetje raar. Ze wijzen naar mijn hutje en zeggen "Tawa !". En het gaat over "pokong" dat heteekent "slachten". Ik spits mijn ooren ; ze hebben het over: ,,Tawa makan" dat is "Tante eten". Wat is dat ? Moet ik eraan? ,,Tawa" is Tante, ,,Pokong" is slachten. Ja die woorden ken ik wel. ,,Makan" is eten. Brrrr ik krijg al kippenvel. Zouden ze mij op willen eten. Moet ik er dezen nacht nog aan ? Het is haast zeker, het kan niet anders. Vluchten? Daar is geen denken aan. Angstig kijk ik door de reten van mijnkippentil. Daar zie ik ze al komen. 0, ze willen me te lijf! Waar zal ik me bergen??? Onder tafel. Vlug dan maar. Boven op leg ik gauw wat gras en kleeren,nét Tante Juul ... zoo het is klaar . ..... Door een kiertjezie ik ze komen, muisstil op hun tenen en ze fluisteren: ssst, ssst, ze slaapt. Zachtjes openen ze het deurtje.M'n hartje gaat van rik tik tik. Zouden ze het bedrog op tafel merken? Ik krijg van angst bijna den hik. Volgende week vertel ik jullie verder.TANTE JUUL. 

Uittreksel verordening Jeugdbescherming. 

De militaire commissaris in de provincie Noord-Brabantoverwegende dat de veiligheid van den Staat vordertdat, ter bescherming van de jeugd, de navolgendebepalingen worden vastgesteld 
VERORDENING : 

Artikel 1. 
Voor de toepassing van deze verordening worden verstaan onder : 1. kinderen: ongehuwde mannelijke en vrouwelijkepersonen beneden den leeftijd van zestien jaar: 
2. jeuiidige personen; ongehuwde per_sonen die denleeftijd van· zestien, doch niet dien van een en twin-• tig jaar hebben bereikt ; 3. opvoeders: zij, die belast zijn met het opvoeden van, of het onderricht geven aan kinderen en jeudige personen, bijgevolg de ouders of zij, die blijvend oftijdelijk als hunne vertegenwoordigers moeten worden·beschouwd. 

Artikel 2. Het is aan kinderen verboden: a )  te verblijven in café's, restaurants en dergelijke gelegenheden. b )  te verblijven in de openlucht gedurende den tijd vanaf een half uur na zonsondergang tot één uur vóórzonsopgang, zulks onverminderd het bepaalde in deVerordening Avondklok. 
Artikel 3. Aan jeugdige personen is het verblijf in de open lucht en in café's, restaurants en dergelijke gelegenhedenverboden gedurende den tijd vanaf een half uur nazonsondergang tot één uur vóór zonsopgang. 
Artikel 4. De verbodsbepalingen van de arlikelen 2 en 3 geldenniet ten aanzien van jeugdige personen die: a. zich in gezelschap en onder toezicht van een opvoeder bevinden. b. behooren tot het geallieerde Expeditie-Leger. c. in het bezit zijn van een ontheffing als bedoeldm het volgende artikel. 
Artikel 5. In iedere gemeente is de burgemeester bevoegd ontheffing te verleenen van de verbodsbepalingen van de artikelen 2 en 3. 
Artikel 6. 1. Hij, die in strijd handelt met een bij of krachtens deze verordening uitgevaardigde verbodsbepaling wordt 

:Oe .Atetco. 
De Voorzitter van de B.O.A.M. is na eenmotie van wantrouwen afgetreden en ondergedoken.· Het bleek, dat hij clandestien weeraan 't _;rijen geslagen was met zijn vroegereverloofde mej. X., nadat zij zich door een Canadian bedrogen waande. De eeuwige trouw hadslechts twee weken geduurd. In de loop vande volgende week zullen nieuwe verkiezingen worden gehouden. 

REKENLES. Som 1. Boer A kreeg een paard toegewezen voorf 1400.-. De Duitschers vorderden het paard en geven hem daarvoor een afgewerkt paard in de plaats. Boer A verzorgd dit paard gedurende eenige maanden en maakt het klaar om te werken. De Taxatiecommissie vordert dit paard zonder betaling en wijst het toe aan boer B voor f 700.terwij] boer A een kleiner l I/2-jarig paard krijgt toegewezen voor f 800.-. Gevraagd : hoeveel kost het paard van boer A·.Som 2. Boer C heeft 2 paarden en levert er een aande Taxatie-commissie, waarin hij zelf zitting heeft. Boer C krijgt nu van de commissie een ongeveer ) l/2-jarig merriepaard toegewezen voor een bedrag van f 250.-. Gevraagd: Hoeveel levert het lidmaatschap van de Taxatie-commissie aan boer C op ? Men kan bij deze som ook gebruik maken van de gegevens van som 1. Som 3. Een ei kost 5 Engelsche cigaretten. Hoeveel kost dan een Barneveldsche kip, als zij per jaar 200 eieren legt ? 
Nee, er is deze week geen nieuws omtrent huisvestings perikelen. 
De Redactie van de Metro durft U geen Zalig Nieuwjaar te wenschen ; zij twijfelt er weleens aan of de Boxtelsche ingezetenen zaligkunnen worden. 
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gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of eengeldboete van ten hoogste twee .duizend gulden. 2. Op gelijke wij?e worden. gestraft de exploitantender in de artikelen 2 en 3 bedoelde gelegenheden ende opvoeders, die door onvoldoende toezicht overtreding van de in het voorgaande lid· bedoelde bepalingen mogelijk maken. 
Gegeven te Vught, 14 December 1944. 
De Mil. Commissaris in de provincie Noord-Brabant.De Rec. Lt. Kol. voor Alg. dienst Ir. J. B. G. M. RIDDER DE VAN DER SCHUEREN. 

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. 

Verloren: 1 heerenrijwiel, 1 lederen rijwieltasch, 8 persoonsbewijzen, 1 polshorloge, 4 bonkaarten, 1 paar heerenwanten, 1 bruine wollen heerenhandschoen, 6Distrtbutiestamkaarten, 1 portefeuille met inhoud, 1 portemonnaie, 1 damespolshorloge, 1 bankbiljet, 1 portefeuille met inhoud, 1 kolenkaart. 
Gevonden: 2 vulpennen, 1 paar schaatsen, 2 zilverbons.Inlichtingen hierover kunnen ten politiebureele worden ingewonnen. 

1lie«w.jaacsw.ensdwt-

. Firma Van Hout-Vervargaard 

Wil ruilen nieuw mantelpak,oude samenstelling, tegen in goeden staat zijnde fornuiskachel.Adres: Spoorstraat 4. 

Te koop gevraagd: een jongens, overjasje, leeftijd 4 jaar. Roze,marijnstraat 9 . 
Voor Uw deelneming en mede, leven bij 't overlijden van onzen Man en Vader, 

1 Voor de voortreffelijke hulpaan onze getroffenen bij het noodlottig ongeval in de Mijl, 
wenscht cliëntèle 

Zalig Nieuwjaar. 
Gevraagd: een net meisje voor

R. K. Verpleegster zoekt pension halve dagen. Mevr. van Santen, 
in Boxtel of omgeving. Brieven Bosscheweg 141. 

onder no. 54, Molenstraat 19. 
G. H. SPIKMANS Gevraagd: een net R. K. Dag• 

Loondorscher, meisje. ,, HetZuivelhuis", Station, 
wenscht vrienden . en kennissen straat 2, Boxtel. 

Zalig Nieuwjaar. 
Te koop :z;ware Driftvarkens,bij Van ·Kastereri, J Acobs, OudeGrintweg, Boxtel. 
T e·"'"k;op' gevra;gd: een kind.er• wagen, nieuw model, en l,cinder• 
l;,ox, tevens te ·-koop een paar :t..'g.a.n. damesschoenen, maat 38. met hooge hak, Nieuwe_ Kerkst_r. 49 
Gevraagd:· net R. K. Dagmeisjeniet beneden. 20 . jaar., in gezin yan drie personen. Zondags vrij.Brieven onder no. 55 Molènstr. 19 

---------------

Te ruil of te koop : zoo goed als nieuwe damesschoenen, maat 39,tegen maat 40. Leijten, Kleinder,liempdscheweg 6, Liempde. 
Biedt zich aan een net bekwaamchauffeur, kan zelf reparaties verrichten, v.g.g.v. Bosscheweg 57 
Te ruil een dames wintermantel= pak, maat 42, tefen winterjapon,maat 42-44 o leeren laarzen,maat 39. G. v. d. Voort, PrinsHendrikstraat 40. 
Te koop of te ruil: een Heeren• · overjas en Damesmantel, Hee• -,-----------,----- renhoed, een paar • He·eren• 1nlichtirigen· .. gevraagd omtrent f;amilie M. Graat, Beugenscheweg,Boxmeer. B·erichten aan Duinen, daal.,,12,. B.oxtel ... 

schoenen, nr. 9, Pantoffels en een paar Damesschoenen, m. 38,bruin. Bosscheweg 7a, tegenoverVilla Catharina, Boxtel. 

Te huur gevraagd door jongechtpaar zonder kinderen huis of kamers met gebruik van keu,ken. Liefst Boxtel of, omgeving. Aanbiedingen Breukelschestr.118,Boxtel: 
Gevraagd voor zoo spoedig moge•lijk 'n nette R. K. werkster, voor 3 dagen in de week of net R. K.dagmeisje. Mevr. v. Nistelrooij Rechterstraat 20, Boxtel. 
Gevraagd: een Slagersknecht of halfwas. Bij A. v. d. Sande, Theeuwkens, Stationstr. 10, Boxtel 

Coöp. Zuivelfabriek 
,.'t Haantje" - Liempde. 

Gevraagd spoedig een jongste 

Kantoorbediende 
Liefst M.U .LO.•opleiding of der, gelijke. Zich te vervoegen bij de Directie. 

de Heer 
MARTINUS J.·G. KUYPERS, 
danken wij U hartelijk. 

Mevr. de Wed. L. A. M. K UYPERS, VAN BEEST en Familie. 

Langs dezen weg betuigen wijonzen hartelijken dank aanfamilie, kennissen en buren, voor de belangstelling enmedeleven ondervonden tij,dens de ziekte en overlijdenvan onze dierbare dochter en zuster 
NELLY. 

Familie v. o. STEEN. 
Boxtel, Zandvliet 23. 

Fa. Corn. Bevers 
T oiletbenoodigdheden voor Dames 

Parfum - Poudre de Riz 
Byouterieën. 

Molenstraat a-

straat op 18 December l.i.,betuigen wij aan Heeren Gees, telijken, Doktoren, Roode Kruis, Canà.deesche soldaten,N.B.S. en buurtgenoten onzenhartelijken dank. 
Familie A. ROVERS.Familie P. GRAAT. 

Brugstraat 18. 

Den 15e Januari 1945 hopen onze geliefde ouders 
H. A. v. d. Boogaard 
M. v. d. Boogaard-

Rovers 

hun 25,jarige echtvereenigingte herdenken. Terwijl tevens Vader den 19e Januari zijn 25,jarig dienstjubileum viertbij de Ned. Spoorwegen. Dat beiden nog lang gespaardmogen blijven is de wenshunner dankbare kinderen : 
H ARRIE.JO. BERTHA. 
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Uw oude Japon wordt weer als nieuw, 
wanneer U maar onze garneering gebruikt. 
Wij hebben zo juist ontvangen een schitte
rende collectie in kraal- en handwerk
garneeringen. Derikt er echter aan de voorraad 
is zeer beperkt, talmt dus niet en komt eens 
een kijkje nemen. 

F. J. WITTEVEEN'S 
Manufacturen en Confectiehandel 
Boxtel - Rechterstraat 18 

TAFI 
LANDBOUWERS EN VOLKSTUINDERS 

Ook wij zijn inderdaad in de gelegenheid 
U in dit voorjaar van de beste 

• Zolang de voorraad strekt:
nog 

Weekkalenders 1945 
en 

Maandkalenders 1945 
Binnenkort 

Huishoudelijke Artikelen 
voor oorlogsgetroffenen 

Bazar C. Steinmann-Pechtold 
Rechterstraat 6

STATIONSTRAAT 49 
wenscht alle klanten een POOT AARDAPPELEN 
GELUKKIG NIEUW JAAR 

en hoopt hen in 1945 
naar hartewensch te 
kunnen voorzien en 

te bedienen. 

te voorzien. Oude bestellingen worden ge
handhaafd en nieuwe bestellingen door 

ons of onze agenten aangenomen. 

C. J. RUMUND & Zn., BOXTEL
MUNSEL 9 

Voor de oorlog 
na de oorlog 

maar OOK N U naar het Manufacturen huis 

,,DE MAGNEET'' 
H ki · k h bl"f v • • t• k I 

Zoo juist ontvangen een zending mooie Knoopen, Ceintuurs, oe em oo ' toe IJ r11e ar I e en : · Gespen, enz. Ook nog voorradig Stopwol, Stopzlj en Naaigaren. 

ik dapper verkoopen. Stroodeurmatten (+ 40 X 70 cm. 5.50 . 4.90 Wij doen steeds ons best U 
Fournituren voor Costumières zoo veel mogeli1"k te helpen.

Textielgoederen voor 
Stroohuiskamermatten (90 X 150 cm.) 18.50 fr,===============================================;il

OORLOGSGETROFFENEN Strookarpetten (200 X 300 cm.) . . 62.50 
Matten en Kalebassen 

VLAGGEN F. J. WITTEVEEN'S 
Manufacturenhandel 

COMPLETE MEUBILEERING 
,,Klein maar Dapper" 

Rechterstraat 67 RECHTERSTRAAT 22 BOXTEL 

H.H. Landbouwers 
Wij hebben nog aan te bieden 

een partij 

Pootaardappels 
gekeurd in klasse A 

Levering voorjaar. Gelieve Uw 
bestelling op te geven voor halfJanuari 

Firma Gebr. v. Oers 

Wij repareeren: HORLOGES 

.J{foüen kunnen nog niet 
worden aangenomen. 

GEOPEND: 

's Middags 

van 2-4 uur. 

w� 
Optiek 

(j.o.ud en Zïtvu 

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

Breukelschestraat 112, • Boxtel. �---------------� 

:liana 

J. 'Vec/ieiiden &: Zoon
.5tatio.Mtcaat - P,oxtel,

Ontvangen voor oorlogsgetroffenen: 

Prima Huiskamergarnituren 
2 Fauteuils en 4 Stoelen tl. 96.50 

F. J. WITTEVEEN'S 
COMPLETE MEUBILEERING 

Uit onze banketbakkerij, één keer iets gegeten 
RECHTERSTRAAT 22 BOXTEL 

Ons adres: Breukelschestraat 62 zult U niet meer vergeten. ________________ _ 

Dan zegt U: nu proef ik kwaliteit, dat smaakt fijn, Kunstartikelen 

tn: 't ïs !lue tJUwcqá, 
K s1

t moet uanVuun:Sdwllen$. 

Modern meubilair 
Sier- en serveerschalen 
Religieuze en luxe beeldjes 
Boudoirgerief 
Colliers en Broches 

BOXTEL - TELEFOON 27 4 Voorradig bij: in groote sorteering 

J. NA VARRO Jr. Dr. A. ST ALLAERT 
ACCOUNTANT ECONOOM 

REORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE 

VERBETERDE BELASTINGAANG IFTEN 

BOXTEL, Bosscheweg 48 

EINDHOVEN, Dommelstraat 4 

TILBURG, Stationstraat 47 

AMSTERDAM, R. Visscherstraat 18 

Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel. 

Kunsthandel Steenbakkers 
STA TIONSTRAA T 58 - BOXTEL 

SCHOUWBURG "DE ARK" 

Het Cabaret-Revue "Scheerio" 
deelt mede als dat DONDERDAG 11 
JAN. gespeeld wordt voor hen die 

. reeds hun kaarten gekocht hebben. 

Vrijdag 12 Januari Laatste Voorstelling 
om 7 uur. Plaatsbespreken van 12 -1 uur. 



Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

ZONDAG, 7 Jan. De H.H. Missen om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half elf de Hoogmis. Om kwart 
voor 8 gel. H Mis voor de levende en overl. leden 
van de St. Elisabeth-vereen. Om 9 uur 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 Ze schaal voor de bijz. nooden van 
het Episcopaat welke bijzonder in de milddadigheid 
der geloovigen wordt aanbevolen. 

De Zelatricen van de Voortplanting des Celoofs 
zullen in den loop dezer maand de jaarlijksche con
tributie ophalen. 

Vandaag zal onder alle H.H. Missen na de onder
richting preek de jaarlijksche toewijding geschieden 
van de christelijke huisgezinnen aan de H. Familie 
Jezus, Maria en Joseph. 

Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Zaterdags biechthooren van half 3 tot 4 uur en 

van 6 uur tot half 8. 
Doopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG. Om kwart voor 7 gez. H. Mia uit 

dankbaarheid ter eere van 0. L. Vr.; z.a. gel. H. Mis 
voor Hendrica v. d. Loo; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Johanns Franciscus van Kempen; om half 8 gel. 
H. Mis voor Theodorus Arnoldus en Anna v. d. Laar;
z.a. gel. H. Mis voor Johannes Louwhoff; H. Hart
altaar gel rondst. voor Adriana Sterken-van Diessen; 
om half 9 gez. rondst. voor Martinus Kuypers.

DINSDAG. Om kwart voor 7 gez. Dienst voor 
afgestorven fam. Welling; z.a. gel. H. Mis voor Wil
helmus v. d. Ven, v. w. 0. L. Vr. in 't Zand; H. Hart 
gel. H. Mis tot bijz. intentie; om half 8 gel. H. Mis 
voor Johannes Cornelis T roeien; z.a. gel. rondst voor 
Lambertus van Nunen; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Anna Maria van Beek-Oliemeulen, v. w. de St. 
Elisabeth-vereen.; om half 9 gez. rondst. voor August 
v. d. Ven.

WOENSDAG. Om kwart voor 7 gez. Dienst voor
over!. fam. Reijqen; z.a. gel. H. ·Mis voor Cijsberdina 
Bekkers te 's-Hertogenbo•ch over!.; H. Hart altaar 
gel. H. Mis ter eere van den H. Antonius uit dank
baarheid; om half 8 gel. Jgr. voor Marinua Klomp; 
z.a. gel. rondst. voor Adriana van Rumund-Ketelaars'
H. H alt. gel. rondst. voor Godefrieda Driessen Willems ;
om half 9 gez. Dienst tot bijz. intentie. 

DONDERDAG. Om kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
Gerardus v. Each, Johanna de hsvr., Petrus den zoon 
en Maria de dochter; z.a. gd. H. Mis voor Adriana 
Sterken-v. DieHen; H. Hart altaar gel. H. Mis tot bijz. 
intentie; om half 8 gel. jrgt. voor over!. fam. Homberg
v. d. Elzen; z.a. gel. mdst. voor Cornelis v. d. Plas; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Lambertus Valks ; om

hall 9 gez. Dienst voor Franciacua Servatiua v. Elten 
en Mia de dochter. 

VRIJDAG. Om kwart voor 7 gez. rondst. voor 
Henricus Jacobus v. Buul ; z.a. gel. H. Mia ter eere 
van den H. Gerardus uit dankbaarheid; H. Hart alt. 
gel. H. Mis voor Johanna Maria v. d. Schoot; om half 
8 gel. H. Mis voor Rumoldus v. d. Y en en Anna 
Catharina Montens: z.a. gel. H. Mis voor Johan de 
Visser; H. Hart attaar gel. H. Mis voor Anna Maria 
van Zoghel ; om half 9 gez. mndst. voor Anna Maria 
v. Be k-Oliemeulen.

ZATERDAG. Om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor 
Franciscus Gerardus Stael; z.a. gel. rondst voor Adri
anus v. d. Sande; H. Hart altaar gel. H. Mis uit dank
baarheid ; om half 8 gel. jrgt. voor Johannes v.d. Schoot, 
Ceertruda de hsvr. en Johannes den zn.; z.a. gel. H. 
Mis uit dankbaarheid ; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Johanna Maria Yalks-Smits; om half 9 gez. rondst. 
voor Anna Maria van Zoghel. 

In het Liefdehuia zullen geschieden : 
Maandag. Cel. H, Mis voor Adriana v. Rumund Ke
telaars; Dinsdag: gel. H. Mis voor Matheus v.d. Weide 
en Orieka v. d. Aker;· Woensdag: gel. H. Mis voor 
Martinus Kuijpers; Donderdag gel. H- Mis voor Cerar
des Yekemans te Nijmegen overl.; Vrijdag en Zater
dag gel. H. Mis voor de Vrede en de gesneuvelden 
en degenen die in het buitenland verblijven. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen 
te ontvangen : 

Martinus Adrianus Wilhelmus v. d. Biggelaar geb. en 
en won. te Best en Henrica Adriana van Criensven 
geb. en won. te Boxtel; Gerardus v. d. Ven geb. en 
won. te Boxtel en Philomena Martina van Galen geb. 
en won. te Nuland ; waarvan heden de Ze afkondiging 
geschiedt. De geloovigen zijn verplicht de hun beken
de huwelijksbeletselen waarin njet is gedispenseerd 
ten spoedigste aan den Pastoor bekend te maken. 
GEDOOPT: Henricus z. v. Andreas v. d. Aker en 
Francisca v. d. Langenberg; Johanna d. v. Johannes 
van Engelen en Bertha Schellekens; Wilhelmina d. v. 
Hendricus v. Laar hoven en Martha Kampert; Rosalia 
d. v. Antonius Selhorst en Elisabeth v. Aarle: F ran
cisca d. v. Petrus Schoenmakers en Johanna v. d. Aa. 
OVERLEDEN: Wilhelmus van den Heuvel, 50 jaar. 

Parochie van het H. Hart te Boxtel. 
Feest van de H. Familie, 7 Januari 1945. 

Tijdens de H. Misoffers geschiedt de opdracht 
van alle huisgezinnen van onze parochie aan het 
H. Huisgezin van Nazareth. De Ie schaal is voor
de kerk; de 2e open,schaal,collecte voor de B. N.
van het Hgw. Episcopaat. Vandaag is voor onze
parochie de jaarlijksche Aanbiddingsdag van het
Allerheiligste Sacrament, dat van 's morgens 6 uur
tot 's avonds 7 uur is uitgesteld. De geloovigen
zullen op dezen dag communiceeren en Jezus in Zijn
H. Sacrament aanbidden, zooveel mogelijk in de

volgende orde; 6 u. Luissel en Roond; 7 u. 1 on• 
geren; 8 u. alle overige straten boven de beide 
spoorlijnen; 9 u. Molen wijk, Zandvliet, v. Merheim, 
straat., v. Hornstr.; 10 u. jongens der lagere scholen; 
11 u. Breukelschestr., van Ranstr., Tongerschestr.; 
12 u, jongens v. d. H. Familie; 1 u. Nieuwe Kerkstr., 
Korte Kerkstr.; Z u. meisjes der lagere scholen; 
3 u. leden dc:r H. Familie voor Moeders en gehuwde 
vrouwen en andere vrouwen; 4 u. Stationstr., Para• 
lellwcg, v. Osch en v. Leeuwen,str., Korte v. Osch 
en v. Leeuwenstr.; 5 u. Prins Bernhardstr., Doelstr., 
W ilhelmina• en J uliana,str.; 6 u. leden der H Familie 
voor mannen; 6 1/2 u. plechtig sluitingslof met rozen, 
hoedje en "Te Deum". De leden der Altaarwacht, 
die zith verplicht hebben tot het houden van een 
aanbiddingsuur, gelieven op het reeds vroeger aan, 
gegeven uur in de kerk aanwezig te zijn en plaats 
te nemen op de stoelen voor de communiebank. 
Bloemen zijn zeer welkom. Op een schaal aan de 
communiebank kan men offeren voor de versiering 
en verlichting. 

Mis•intentie's op het Hoofd,altaar. 
ZONDAG. 6 u l. d. voor het welzijn der paro, 

chianen. 7 u. 1. d. 8 u. 1 d. Maria Verhoeven, als 
overleden lid Br. sch. Rozenkrans. 91/4 u. l. d. t. e. 
v. 0. L. Yr. v. Alt. d. Bijstand. 101/2 u. Hoogmis
met volkszang, z. d. bijz. intentie, t. e. v. 0. L. Vr.
v. Bijstand en H. Gerardus. 

MAANDAG. 7 u. gef. l. j. Z. E. H. Pastoor de
Kort. 73/4 u. l. j. Frans Hazenberg en Cornela v.d. 
Broek z. e 81/2 u. 1. d. Weled. Heer Lambertus 
Spierings. 

DINSDAG. 7 u. pl. z. d. Gerardus Rovers.van 
Rooy. 73/4 u. 1. md. Catharina Baayens,v. Strijthoven. 
81/2 u. z. j. Heer Johannes Quinten. 

WOENSDAG. 7. u. 1. d. 73/4 u. 1. md. Henrica 
van Rooy,v. d. bak. 81/2 u. pl. z. d. Kees v. Haaren. 

DONDERDAG. 7 u. z. md. W. E. H. Kapelaan 
C. Yerhagen. 73/4 u. 1. md. Antonius v. Handel. 
81/2 u. pl. z d. W. E. H. Kapelaan C. Yerhagen. 

VRIJDAG. 7 u. z. md. Anna v. Laarhoven,van 
Zandvoort. 73/4 u. l. md. Maria v. Nuenen. 81/2 u. 
1. md. Petrus Swinkels.

ZATERDAG 7 u. z. md. Willem Kouwenberg.
73/4 u. l. md. Philomena v. Berkel,Yerkuylen. 81/2 u. 
1. d. Mej. Wilhelmina v. Oerle en haar afgest. familie.

Op het Maria•altaar. 
MAANDAG. 7 u. 1. d. v. behouden terugkeer 

uit het buitenland. 73/4 u. 1. d. Nelly v. d. Steen. 
81/2 u. 1. d. Mej. Allegonda Spierings,v. cl. Boer. 

DINSDAG. 7 u. 1. md. Cornelis v. d. Sanden. 
7¼ u. 1. md. Gijsbertha Nooren,Vcrdonk. 81/2 u. 
1. md. Cornelia Timmermans,v. Orthen.

WOENSDAG. 7 u. l. j. Adriana v d. Berg-Jonkers. 
73/4 u I. d. Anna v. Beljouw,v. d. Struik. 81/2 u. 
1. j. Heer Gerardus Hulsken.

DONDERDAG. 7 u. I. d. Maria v. Nuenen. 73/4 u.



1. j. Mej. kdriana H ulsken,v. Schaaik. 81/2 u. 1. d.
Maria Verhoeven,v. d. Sanden.

VRIJDAG. 7 u. l. d. Maria Beaard,Janssen, als 
overl. lid Br. sch. 0. L. Vr. v. Lourdes. 73/4 u. 1. j. 
Hendricus Schoones. 81/2 u. 1. d. Franciscus Ver• 
hoeven. 

ZATERDAG. 7 u. 1. j. W ilhelmus v. Kollenburg. 
73/4 u. 1. d. over 1. ouder�. 81/2 u. 1. j. Helena Schoones, 
v. d. Snepscheut.

Parochie van de H. Theresia te Boxtel.
ZONDAG. 71/2 u. H. Mis uit dankbaarheid tot 

intentie v. d. weldoeners en leden v. d. St. Elisabeth• 
stichting; 9 u. H. Mis; 101/2 u. de Hoogmis tot 
welzijn van de paro·chianen. De eerste schaal is voor 
onze eigen kerk, de tweede voor B.N. Drie uur Lof 
met rozenhoedje ter eere v. d. Koningin v. d. vrede . 
uit dankbaarheid. \Vij bedanken hierdoor den goeden 
God tot nu toe gespaard te zijn gebleven in de 
oorlogsjaren. Tien minuten vóór het Lof Litanie van 
Alle Heiligen tot hulp in de Bijzondere noden van 
deze week. 

MAANDAG. 71/2 u. mndst. voor Franciscus Adri, 
anus van Beers. 81/2 u. gez. H Mis voor de familie 
v. d. Laak,v. d. Langenberg wegens begrafenis van
een hunner kinderen.

DINSDAG. 71/2 u. H. Mis voor mejuffr. Catharina 
v. d. Breekel. 81/2 u. gez. H. Mis voor overledene.

WOENSDAG. 7112 u. mndst. voor den heer Marinus
Manders. 81/2 u. gez. mndst. voor weduwe Allegonda 
Kruyssen,Rademakers 

DONDERDAG. 71/2 u. H. Mis tot intentie v. d. 
leden der Godvruchtige vereeniging ter eere v. d. 
H. Theresia v. h Kind Jezus. 8 1/2 u. gez. mndst.
voor den heer Jacobus Pijnen burg.

V RIJDAG. 71/2 u. H. Mis, waarbij de kerk met 
een ka.ars wordt vereerd voor Cornelis van Heere, 
beek te Liempde overleden. 81/2 u. gez. i:-i. Mis, waarbij 

• de kerk met een kàars wordt vereerd ter eere van
0. L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand.

ZATERDAG. 7 1/2 u. H. Mis- voor Maria Ver•
stappen,Joosten te Meyel overleden. 81/2 u.H. Mis voor 
Mej. Catharina Baaijens,van Strijthoven te Boxtel 
overleden. De gebeden worden 30 dagen verzocht 
voor Mejuffr. Catharina Baaijens,v. Strijthoven te 
Boxtel, M;uia Verstappen, J oosten te Meycl, Martinus 
v. d. Schoot, Johanna v. d. Linden hsvr. en hun
kinderen, Geerdina Goossens te Boxtel, Arnoldus
Renders, Hendrika v. Dooren,Scheepens te Oirschot,
Hendrikus v .. Esch te Tilburg, weduwe Francijna
den Ouden,de Kroon alhier, Johannes v. Kasteren
te Liempde en Johannes de Cremer alhier overleden:

Biechturen 21/2 tot 4 uur, ook vóór en na alle 
H. Diensten; vijf uur Lof ter eere v. d. Koningin·
van de vrede voor de afwezige broeders. Daarna
nog wordt biecht gehoord tot 6 uur.

Het H.. Sacrament des Huwelijks wenschen te 
ontvangen: Martinus--J ohannes Josephus v. Dinther 
uit parochie St. Odulphus te Best en Anna J ohanan 

v. Schayk uit deze parochie, waarvan heden de
derde afkondiging geschiedt. Walterus Berkelmans

• uit het Rectoraat v. Udenhout en Petronella Adriana
v. d. Loo uit deze parochie, waarvan heden de
tweede afkondiging geschiedt.

GEDOOPT: Franciscus Cornelis Josephus Schelle. 

Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 
EERSTE ZONDAG NA DRIEKONINGEN. 

ZONDAG. Om 8 u. gel. H. Mis voor het welzijn 
der. Parochie. 10 u. gez. jrgt. voor Henricus van der 
Linden, Maria de hsvr en Maria van Kessel. 

MAANDAG. Om 71/2 u. gez. jrgt. voor Martina 
hsvr. van Henricus Scnellekens. 8 u. gez. jrgt. voor 
Johanna v. d. Linden. 

DINSDAG. Om 71/z u. gez. jrgt. voor Adriana v.d. 
Linden en Clasina v. d. Linden. 8 u. gez. jrgt. voor 
Willibrordus v. d. Linden en Adriana de hsvr. 

WOENSDAG. Om 71/2 uur gez. jrgt. voor Theo
dorus Schellekens. 8 u. gez. jrgt. voor Maria hsvr. van 
Theodorus Schellekens. 

DONDERDAG. Om 71/2 u. gez. jrgt. voor Martinus 
Schellekens. 8 u. gez. jrgt. voor Maria hsvr. van Mar
tinus Schellekens. 

VRIJDAG. Om 71.'2 u. gez. jrgt. voor Theodorus 
van Oirschot. 8 u. gez. jrgt. voor Wilhelmina hsvr. van 
Theodorus van Oirschot. 

ZATERDAG. Om 71/2 u. gez. jrgt. voor Adrianus 
van Oirschot. 8 u. gez. jrgt. voor Henricus de Bresser 
en Cornelia de hsvr. 

Nog zullen geschieden: Maandag gel. jrgt. voor 
Joannes van Berlicum en Francina d

°

e hsvr. Dinsdag 
gel. mndst. voor Jan Cornelis Schellekens. Woensdag 
gel. mndst. voor 'osephus van Dinter. Donderdal!' gel. 
mnnst. voor Wilhelmina Schellekens. Vrijdag gel. mndst. 
voor Theodorus van Grinsven. Zaterdag gel. mndst. 
voor Josephus Stoetzer. 

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

ZONDAG 71/2 u. 1. m. tot welzijn der Parochie. 
81/2 u. 1. m. voor Cornelis van Heerebeek als t lid 
van St. Willibrord; 10 u. z. 7e voor Maria Adrianus 
van de Laar. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag om 7 u. z. 7 e voor 
Maria Hendricus v. d. Langenberg. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag om 71/z u. z. 7e voor 
Maria Adrianus v. d. Laar. 

MAANDAG 8 u. 1. 7e voor Petrus van Driel. 
DINSDAG 8 u. 1. m. voor Wilhelmus v. d. Heuvel 

t te Boxtel. 
WOENSDAG 8 u. 1. m. voor Gerardus Welvaarts 

t te St. Oedenrode. 
DONDERDAG 7 u. 1. m. voor bijzondere nooden 

der parochianen. 71/2 u. z. m. voor t familie van het 
kind van Martinus Verberk. 8 u. 1. m. voor de Wed. 
Maria Cornelis v. Aarle als t lid van de Broederschap 
van den H. Gerardus. 

VRIJDAG 7 u. z. m. voor Maria v. d. Mee. als T 
lid van St. Theresia 7 1/2 u. z. m. voor Jan v. Kasteren, 
als t lid van St. Theresia. 8 u. 1. m. voor de \Ved. 
Maria Frans v. d. Sande als t lid 0. L. Vrouw van 
den H. Eik. 

ZATERDAG 7 u z. m. voor Maria Hendricus v. 
d. Langenberg als t lid van de H. Theresia 71/z z.
m. voor den Heer Cornelis Peters t te Heeze. 8 u:
1. m. voor Maria Frans v. d. San de als t lid van St.
Rochus,

ZONDAG 71/2 u. 1. m. voor Maria Adrianus v. d. 
Laar als t lid Processie van Kevelaar. 81/2 u. 1. m 
tot welzijn der Parochie. 10 u. z. m. voor Petrus van 
Driel. 

In de Kapel der Eerw. Zusters. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag l. m. tot bijzondere 

intenties. Verder voor Maria Hendricus v. d. Langen
berg 1. m. Zondag als t lid Broederschap H, Pastoor 
van Ars. Maandag als t lid Proc. Kevelaar. Dinsdag 
als t lid Retraite-penning. Woensdag als t lid H. Cu
nera. Dondsrdag vanwege den Boerinnenbond. Vrij dag 
als t lid der Proc. Bergen-op-Zoom naar Sittard. Za
terdag als overleden weldoenster v. h. Wit-Gele-Kruis. 
30e Jan van Kasteren, Maria Hendr. v. d. Langenberg, 
Petrus van Driel, Maria Adrianus van de Laar, 
t te Liempde; de Heer Cornelis Peters t te Heeze; 
Wilhelmus v. d. Heuvel, Maria v. d. Meer, en Cor
nelis van Haaren t te Boxtel. Eerw. Zuster Nolasca 
de Laat t te Vught. 
Gedoopt: Antonia Theodora d. van Hubertus Rovers
van Lievenoogen. 
MISSIEBUS: Van wijlen Marie v. d. Meer f JO.-
Bij uitvaart van Maria Adrianus v. d. Laar f 9.721/2 

Parochie van de H. W-illibrordus te Esch. 
ZONDAG ONDER HET OCTAAF VAN 

DRIEKONINGEN. 
Vandaag is 't het feest van de H. Familie J. M .J. 

H.H. Missen om 7 uur, 81/2 uur en 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 

Onder de H.H. Missen toewijding van de huisge
zinnen. 

Na den middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje voor 
den vrede. Na het Lof een lied. 

ZONDAG. 7 uur H. Mis voor overleden ouders. 
81/2 uur H. Mis. 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 

MAANDAG. 71/2 uur mndet. voor Adr. Verhoeven. 
8 uur mndst. voor Cornelis van den Broek. 

DINSDAG. 71/z uur H. Mis voor Johannes Fran
ciscus Kremer. 8 uur H. Mis voor Jos Verhoeven. 

WOENSDAG. 71/2 uur H. Mis voor Johannes Fran
ciscus Kremer. 8 uur mndst. voor Henricus Spooren. 

DONDERDAG. 71/z uur Mndst. voor Willibrordus 
van den Braak. 8 uur mndst. voor Michiel v. d. Braak. 

VRIJDAG. 71/2 uur H. Mis voor over!. Ouders (P) 
8 uur H. Mis voor overleden Ouders. 

ZATERDAG. 71/z uur mndst. voor Pettonella van 
Schijndel-Sleutjes. 8 uur H. Mis voor de gesneuvelden, 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Waarde Lezers en Lezeressen. 

Het spijt ons ten zeerste, dat deze week 

,,Brabant's Centrum" niet kan verschijnen. 

Het totale gemis aan steenkolen en ander 
bruikbaar stookmateriaal, heeft de vingers 

van de letterzetters paars en blauw krom

getrokken en doen verstijven. 

Indien deze noodtoestand niet ver

andert, zal het in de komende weken 
evenmin mogelijk zijn ons blad te doen 

verschijnen. Om U toch eenigszins te ge
rieven, bieden wij U hierbij het Distri

butie-nieuws aan. 

Redactie en Administratie. 

VERBETERING. 

In het uittreksel van de Verordening van 
den -militairen Commissaris t. a. v. de Jeugd

besche,rming, dat wij de vorige week in ons 

blad lieten afdrukken, is tot onzen spijt een 

storende fout geslopen, die wij hieronder 

verbeteren. 

Artikel 1. 
Onder jeugdige personen moet onder

scheid gemaakt worden tusschen vrouwelijke 

en mannelijke personen. Onder jeugdige 

personen worden verstaan: a) ongehuwde 

vrouwelijke personen, die den leeftijd van 

zestien, doch nog niet dien van een-en

twintig jaar hebben bereikt. b) ongehuwde 

mannelijke personen, die den leeftijd van 

zestien, doch niet dien van achttien jaar 
hebben bereikt. 

Wij zijn, ongewild, té streng geweest, voor 
de jeugdige mannen. 

POLITIE-VERORDENING. 

De ingezetenen van BOXTEL worden er 
op gewezen dat iedere bewoner krachtens 

de Plaatselijke Politie-Verordening verplicht 

is om bij gladheid de trottoirs en het voor 

zijn woning gelegen weggedeelte te bestrooien 
met zand, asch of dergelijke. Reeds hadden 

ten gevolge van de gladheid enkele min of 

meer ernstige ongevallen plaats. Indien een
ieder zijn plïcht doet wordt de kans op een 

ongeval, denk vooral aan ouden van dagen, 
tot het minimum beperkt. 

1Jis�CJ !P,o.xld,. 
Zij die in het bezit zijn van een bon voor 

petroleum kunnen deze, uitsluitend voor den 
middag, afhalen bij: 

B. VAN DE.N BOOGAARD

Prins Hendrikstraat 2 - Boxtel 

Voor oorlogsgetroffenen, welke nog geen 

formulieren voor Textiel en of schoenen heb

ben afgehaald, bestaat alsnog de gelegenheid 
daartoe tot 

uiterlijk 20 Januari 1945. 
z.o.z.
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Ná dien dlltum worden geen aanvragen 
van oorlogsgetroffenen meer in behandeling 
genomen. 

TOESLAGKAARTEN 

voor zwaren en zeer zwaren arbeid. 

In de week van 15 t/m 20 Januari a.s. zal 
worden overgegaan tot de uitreiking van 
toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren 
arbeid. Uitsluitend aan personen die volgens 
de bestaande normen daartoe in aanmerking 
komen. 

De formulieren voor het aanvragen van 
toeslagkaarten moeten ten spoedigste worden 
afgehaald op 't plaatselijk Distributiekantoor. 
Tijdelijk wordt gebruikt het oude aanvraag
formulier MD 223-71. Deze formulieren zijn 
slechts geldig voor één periode. 

Op de hieronder vermelde dagen kunnen 
de formulieren worden ingeleverd, terwijl dan 
tegelijkertijd de toeslagkaart zal worden uit
gereikt. Hierbij dienen de Tweede Distributie
stamkaarten te worden medegebracht. 

BOXTEL 15 Januari 1945. 

SCHIJNDEL 16 Januari 1945. 

BEST 17 Januari 1945. 

OIRSCHOT 18 Januari 1945. 

Nà-uitreiking te Boxtel op 19 en 20 Januari 
1945. De lokalen zijn geopend van 9.30-12.00 
en van 14.00-15.00 uur.

BRABANTS CENTRUM 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL - BONAANWIJZING No. 12 A. 

Aangewezen bonnen voor het tijdvak van 14 tm 20 Januari 1945. 

A R T I K E L 

BROOD 

MELK 

TAPTEMELK 

AARDAPPELEN 
VLEESCH 

BONNEN 
No. 

4A 
4B 
4 
4 

4 

4 
4A 
4B 

SUIKER 12 
MARGARINE of VET 4A 

1B 
Alleen op de Blauwe bon 
van Bonkaart KA-1 

TABAK 48 

GEMERKT 

BROOD 
BROOD 
BESCHUIT 
MELK 

TAPTEMELK 

AARDAPPELEN 
VLEESCH 
VLEESCH 

ALGEMEEN 
BOTER 

BOTER 

TABAK 

RANTSOEN 
PER BON OMSCHRIJVING 

400 gr. 
200 gr. 
100 gr. 
13/,i. L. 1 L. gestandariseerdemelk 

is een blikje geconden
seerde volle melk. 

1 ¾ L. 13/,i. L. Taptemelk is 
1 blikje geconden
seerde volle melk. 

1 1/z K.G. 
125 gr. 125 gr. vleesch met been 
125 gr. is 90 gr. vleesch in blik 

250 gr. 

is 250 gr. groenten en 
vleesch (Stew) is 125 
gr. visch in blik is 90 
gr. bacon in blik. 

125 gr. margarine of 
100 gr. vet 
125 gr. margarine of 
100 gr. vet De bonnen 1 B 

1 rantsoen 

groen en bruin 
van de bonkaar
ten KB- 1 en 
KC-1 zijn niet 
geldig. 

sigaren, cigarillos 
tabak en sigaretten 

Verlengd tot 
20 Januari 

1945. 

Voor de overige artikelen wordt verwezen naar de bonaanwijzing No. 12. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Nu het Nationaal-Socialisme weldra zijn 
laatsten adem zal hebben uitgeblazen, zullen 
wij, zonder rust-pauze, wederom ten strijde 
moeten trekken, nu onder de leuze: Weg 
met het Communisme! 

Zeker, tijdens de onderdrukking van ons 
land door de Nazi's, hebben wij niet op
gehouden principieele tegenstanders te zijn 
van het Communisme, (hoewel de Duitschers 
ons volk nooit zóó warm hebben kunnen 
maken, dat het metterdaad aan de bestrijding 
van het" bolsjewistische monster" deelnam!), 
maar toch was toen onze strijd en het verzet 
allereerst gericht tegen het Nazidom en zijn 
trawanten; dat was vijand no. één! 

Het komt ons voor, dat het niet lang zal 
duren of het Cemmunisme zal opnieuw 
worden aangewezen als d e  vijand van het 
oogenblik, waartegen dan vooral de katho
lieken weer alle krachten zullen moeten 
samentrekken. 

Het is onze bedoeling niet, en · het kán 
onze bedoeling niet zijn, allerminst, het 
Communisme vóór te stellen als een aan
bevelenswaardig stelsel. Evenmin willen wij 
ontkennen, dat er ook voor ons land, een 
ernstig gevaar dreigt in de open en verborgen 
woelingen, welke van Communistische zijde 
ontketend worden. 

Wij willen waarschuwen voor een bestrij
ding van het Communisme, zooals die vaak 
in het verleden gevoerd werd, waarvan men 
erntig betwijfelen kon, of zij wel juist tegen 
datgene gericht was, wat in het Communisme 
bestreden diende te worden, en: of de juiste 
wijze van bestrijding wel gekozen werd. 

Wij vergaten, - wilden wij niet of waren 
wij ziende blind?? - ons te keeren tegen 
een andere opdringende· beweging, die in de 
Vereenigde Staten zich het sterkst heeft 
ontwikkeld, maar die in West-Europa, ook 
in ons land, diep is kunnen doordringen, 
doordat men haar vrij spel heeft gelaten: 
de beweging die men noemt: de plutocratie, 
welke niets anders is dan het (overmatige) 
Kapitalisme. 

Deze beweging is ook ons vijandig, even
zeer als het Communisme; maar dat werd 
ons niet zoo vaak gezegd en wij zagen het 
niet. En den Duitscher die het zei geloofden 
wij niet!

Daar kwam dit bij. Het Communisme 
was toen nog slechts: gevaar, terwijl het 
laatste steeds grooter wordende werkelijk
heid was. 

En hadden wij wel voldoende reden het 
Communisme een verwijt te maken, dat het 
ook hooge waarden der christelijke beschaving 
aantastte? Was de practijk • bij ons dan 
zoo veel beter? Hier was toch het zelfde 
aanvretingsproces en dezelfde decadentie. 
Huwelijk en gezin werden toch ook hier 
uitgehold. 

Het Kapitalisme was misschien niet altijd 
rechtstreeks de oorzaak van deze wantoe
standen. Maar ·waren de lage loonen en de 
bestaansonzekerheid niet noodlottig voor het 
gezinsleven der arbeiders? Men denke slechts 
aan de meer dan ergerlijke woningtoestanden! 

Hoe heeft de overmatige rijkdom niet de 
zucht naar weelde en genot bevorderd; af
keer en vrees voor de lasten van het huwlijk 
en gezin waren de gevolgen. 

Wat een fa talen invloed heeft de meisjes
fabrieks-arbeid niet uitgeoefend? leder die 
zich hierover bezon, moet de schrik om het 
hart geslagen zijn voor de toekomst van het 
gezin. Niettemin bleef de wantoestand be
staan.' �: at hebben bioscopen en de dans
huizen een meisjes uit het volk ten ongeluk 
gebracht! 

Wij waren tot verzadiging toe II}et de 
plutocratie doortrokken! Zij draagt de groote 
schuld van de ondermijning van huwelijk 
en gezin. Maar hoevelen van ons zijn dan 
niet mede verantwoordelijk? 

Voordat wij weer ten velde trekken tegen 
het Communisme, moeten wij eerst de hand 
m eigen boezem steken. 

BEKENDMAKING. 
Inkwartiering. 

Door de kwartiergevers moet worden toegezien, 
dat de militairen tijdig de voorgeschreven inkwar, 
tieringsbiljetten afgeven; uitsluitend onder over, 
legging dezer biljetten kan door de gemeente tot 
uitbetaling van inkwartieringsvergoeding worden 
overgegaan. 

In de gevallen, dat geen biljetten worden ont, 
vangen, kan men zich eventueel wenden tot den 
Town,Major, om alsnog het noodige bewijs te ont, 
vangen. Alle mogelijke bewijsstukken moeten daarbij 
worden overgelegd. 

Vordering van gebouwen en grond. 
In den loop van deze week werden alle eigenaren 

van onroererende goederen, waarvan bekend is, dat 
zij door de geallieerde legerleiding in gebruik ge, 
vorderd zijn, formulieren gezonden tot het aan, 
vragen van schadeloosstelling. Zij, welke onroerende 
goederen in gebruik hebben afgestaan, en geen 
kennisgeving hebben ontv,rngen, worden aangeraden 
hiervan onverwijld aangifte te doen ter gemeente, 
secretarie afd. Financiën. 

De wnd. Burgemeester van Boxtel, 
Mr. W. C A. Francissen. 

RIJ-VERGUNNING. 

De Rijksinspectie van het Verkeer in het District 
Noord-Brabant, maakt in opdracht van het Militair 
Gezag bekend, dat met ingang van 4 Januari 1945 
alle Nederlandsche Motorvoertuige'n, welke in gebruik 
zijn, van de officieele rij-vergunning (oranje-driehoek) 
moeten zijn voorzien. De voorloopige rij-vergunningen, 
afgegeven door de bijkantoren der Rijksverkeersinspectie 
verliezen met ingang van genoemden datum hun 
geldigheid. 

Motorrijtuigbezitters, die zich zonder vergunning op 
den weg bevinden, zullen worden geverbaliseerd, terwijl 
het motorrijtuig in beslag zal worden genomen. 

Het zwaartepunt van de oorlog ligt op het oogen, 
blik in het Oosten. Over het gehele Oostfront zijn 
parallel,offensieven ingezet, die in hun eerste stoot 
reeds belangrijke sucessen hebben opgeleverd en de 
Russische legers tot dicht voor Duitschland's grenzen 
hebben gebracht. Wij moeten afwachten of dit een 
definitieve ineenstorting van de Duitsche Oostelijke 
verdediging beteekent of dat de Duitschers nog 
eenmaal in staat zullen zijn de stormloop op te 
vangen. 

Niet minder belangrijk is de uitstekend geslaagde 
landing der Amerikanen op Luzon, tesamen met de 
successen in Birma. Het tempo van de oorlogsvoering 
in Azië beweegt zich in stijgende lijn. 

Daarbij vergeleken is de strijd aan het Westelijk 
front op het oogenblik slechts van klein formaat. 
De Ardennenslag nadert haar einde zonder dat zij 
eigenlijk een hoogtepunt gehad heeft; vernietigend 
voor de Duitschers is zij, ondanks hun zware ver, 
liezen, niet geweest. De omvang van het nieuwe 
Engelsch offensief ten Noorden van Sittard is nog 
niet te beoordeelen. 

De belangrijkste overwinning in het Westen is die 
van onze dappere landgenoten in bezet gebied, die 
in overweldigende meerderheid (920/o) hebben ge, 
weigerd aan de bedreigingen en verlokkingen van 

Seyss,Inquart gevolg te geven en zich te melden 
voor arbeid in Duitschen dienst. Deze zware mo, 
reele strijd is zeker geen onbelangrijke bijdrage tot 
den oorlog. Wij moeten bedenken, dat, terwijl het 
hun plicht is niet te werken, de onze bestaat in 
werken  met  a l le kracht, ieder op zijn eigen plaats 
en met zijn eige_n vermogens. Zoolang een Neder, 
landsch leger nog niet gevormd is, is werken onze 
bijdrage tot de oorlog. 
(Berichten overgenomen uit B.B.C. en Herr. Ned.)

1.Je .At.etco.. 
In verband met de verkiezing van een nieuwen 

voorzitter, deelt de Persdienst van de 8.O.A.M. 
mede, dat het waarnemend bestuur elke publi
catie van nieuwsberichten heeft verboden. De 
situatie schijnt zeer critiek. 

Wegens kolenschaarschte zijn sommigen over
gegaan tot het eischen van brandstoffen in ruil 
voor dienstverrichtingen e.d. In dit verband ver
zoekt men ons mede te deelen dat een aantal 
huismoeders besloten heeft in het vervolg van 
lieden, die een kopje thee komen drinken. een 
kilo kolen te vragen. 

De paarden-perikelen duren voorl. Boeren 
raakten slaags met de taxatie-commissie. Ver
dere bijzonderheden Zondag a.s. na de late 
Mis, in 't Zwaantje. 

De lengte der rokjes der Schotsche pijpers 
bedraagt prt:cies 103,65 M. Deze soldaten ont
vangen echter slechts weinig soldij, zoodat zij 
geleidelijk aan hun rokjes verkoopen om aan 
de kost te komen. Vandaar dat er hier mogelijk 
soldaten met rokjes van slechts 8 M. voorkomen. 

DE METRO. 

De redactie van DE METRO stelt zich tot taak, de 
lezers te doen lachen om de dikwijls al te groote ge
wichtigheid, waarmede de Boxtelsche ingezetenen zich 
lief en leed aantrekken, alsmede om op min of meer 
humoristische wijze mis- en wantoestanden" onder de 
aandacht van het publiek te brengen, om aldus een 
bijdrage te leveren tot opheffing of verbetering daarvan. 

Deze opzet heeft bij vele lezers instemming gewekt 
en zij konden de humor van het geval waardeeren. 
Sommigen echter zijn min of meer ontstemd over de 
wijze waarop de redactie zich van haar taak kwijt ; zij 
vonden dat het hekelen van mistoestanden nu en dan 
een ·te persoonlijk karakter droeg. 

Wij leven nu weer in een democratisch land en wij 
stellen daarom onze lezers vóór, ons kenbaar te maken 
wat zij over DE METRO denken. Onze agenten en 
de administratie, Molenstraat 19, zullen de antwoorden 
gaarne in ontvangst nemen. Niet-onderteekende in
zendingen kunnen niet ernstig worden genomen; ander
zijds' is geheimhouding van de namen der inzenders 
verzekerd. (Redactie "Brabant's Centrum".) 

1.Jistci&lÜeluinq, :Boxtel. 
Voor het tijdvak van 21 Januari t/m 3 Februari 1945 
zijn voor het bevrijde Nederlandsche gebied de na
volgende bonnen van de bonkaarten der 2e Periode 
aangewezen voor het koopen van de daarnaast ver
melde artikelen: 
BROOD 5A en 58 per bon 400 gram brood 
BESCHUIT 5 per bon 100 gram brood 
MELK (Gestand.) 5 per bon 13/4 L. melk 
TAPTEMELK 5 per bon 1 3/4 L. taptemelk 
( 1 L. Melk is een blikje gecondenseerde melk; 1 L. 
Taptemelk is I blikje volle Melk.) 
De bonnen voor de overige artikelen worden Maandag 
bekend gemaakt. 

Abonnementsprijs: f 0.10 per week of f. 1.30 
per kwartaal. 
Onder tijdelijk waarnemende redactie van 
J. v. SUSANTE Jzn. Adres: Breukelschestr. 32.
Directie en Administratie: M. v. AMELSFOORT 
Molenstraat 19. 
Advertentieprijs: 5 cl. per milimeter over éên 
kolom - kleine advertenties 5 et. per woord 
met een minimum van 60 et. 



2 BRABANT'S CENTRUM 

Geboren.: Te huur gevraagd geheele ofgedeeltelijke woning. Wil hooge huur betalen. Aanb. Breukelsche,straat 30, Boxtel. 

De Burgemeester van BOXTEL I Wordt gevraagd: Net meisje voor I ZIT, SLAAPKAMER. MARIJO dochter van Mr. L. F. S. Volker en 
roept voor directe indiensttreding, heele of halve dagen. Adres : Heer zoekt zib slaapkamer op sollicitanten op voor de betrek, Molenstraai 74, Boxtel. goeden stand met of zonder pen, king van sion, voor direct. Brieven Brab. A. J. M. Volker,van 't Hof Boxtel, 8 Januari 1945. _Bosscheweg 195. 

R. K. Sportvereeniging 0. D. C.te Boxtel. Het Bestuur de,r afd. Athletieken Gymnastiek wenscht Dames,en Heerenleden, Donateurs en begunstigers, afd. Besturen • en Hoofdbestuur v. bovengenoemde vereeninging, een voorspoedig 
1945 en Zalig Nieuwjaar. 

Voor de voortreffelijk hulp aanonze getroffenen bij het nood,lottig ongeval in de Mijlst. op 18 December j.l. betuigen wij aan Heercn Geestelijken, Dok, toren, Roode Kruis, CanadeescheSoldaten, N.B.S., personeel van de Export Slagerij en buurtge, nooten onzen hartelijken dank. 
Familie A v. D. LANGEN BERG. 
Familie N. v. HAAREN. 

Wie helpt jong echtpaar zonder C 1 ADJUNCT,BOEKHOUDER kinderen aan een huis of kamers entrum, Mo enstraat 19. (M. of Vr.) met stookgelegenheid. Liefst Box, bij de Gemeente Bedrijven te tel of omgeving. Wil flinke huur,Boxtel. Salarisgrenzen f 1000.- prijs betalen. Aanb. p/a Breukel, f 1500.-, te verhoogen met de schestraat 118, Boxtel. to·egestane toelagen. Aanstelling boven het maximum saliris is niet uitgesloten.Diploma Boekhouden vereischt. Sollicitaties in te dienen vóór of op 24 Januari e. k. bij den Burgemeester. 

Te koop gevraagd een nieuw ofz.g.a. n. goed passend wollen meisjes zwempak leeftijd 16 j, liefst zonder of met open rug.Adres bevr. Molenstrat 19 

Wie wil ovale tafel (mahonie, hout) ruilen v kolen of brand,hout. Stationstraat 65, Boxtel. 
'n Bekwame versteJ.naaister ge,vraagd voor 1 dag per week. H. Eetgerink,v. Dongen, Eind,hovenscheweg 42, Boxtel. 
Te ruil l paar nieuwe jongens,schoenen maat 38, tegen dames, schoenen maat 38. Te bevr. Mer,heimstr. 33, Boxtel.. 

Gevraagd voor zoo spoedig mo, Gevonden een groenen dames,gelijk R. K. dagmeisje. Hoofd want. Tegen betaling adv. terug St. Paulusschool, Nieuwstr. 128. te bekomen, Brabant's Centrum. 

Te koop een paar Gloria Brit schaatsen verchroomd met schoe, nen maat 38. Brieven onder No 83 van dit blad. 

Gevraagd in gezin van 2 pers.nette nienstbode voor halve ofheele dagen. Mevr. v. Beever "Se,liswoude, Bossche weg 227, Boxtel 

J'�Aqenda. 
·Parochie van den H. Petrus, te Boxtel.

ZONDAG 21 JAN. De H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 u. 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 u. Lof• met Rozenhoedje. Om 3 uur Congregatie bij de Zusters. Vandaag de 2e schaal voor de bijz. nooden van hetEpiscopaat. Donderdagavond om 7 u. Lof met .Rozenhoedje. Woensdag 24 Jan. begint de noveen ter voorbereidingvan het feest van 0. L. Vr. Lichtmis. Zaterdags b_iechthooren van half 3 tot 4 u. en van6 u. tot half 8. Doopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. MAANDAG. Om kwart v. 7 gez. jrgt. v. Hendrica v. d. Eerden-van Deursen; z. a. gel. H. Mis v. Hendxica v. d. Loo; H. Hart altaar gel. H. Mis v. JohannesFranciscus v. Kempen; om half 8 gel. H. Mis v. Mia van Elten; z. a. gel. H. Mis v. Catharina v. d. LindenGrüntjens; H. Hart altaar gel. H. Mis v. Johanna Maria v. d. Schoot; om half 9 gez. jrgt. v. Martinus Voets. DINSDAG. Om kwar"t-v. 7 gez. jrgt. v. Embertus v. Cuijk; z. a. gel. md. v. Willem Jonkers en Johanna Giezen; H. Hart altaar gel. H. Mis v. Eerw. Paterv. d. Meerendonk, v. w. neven en nichten; om half 8gel. jrgt. v. Tlieodorus Wilhelmus van Dongen; z. a:gel, md. v. Johanna Adriana v. d. Schoot; H. Hart altaar gel. md. v. Hendrica Petronella Bertens-Kouwenberg; om half 9 gez. d. v. over!. fam. Alphens v. d. Eerden-Bussing. WOENSDAG. Om kwart v. 7 gez. md. v. Henrica Maria Eetgerink geb. Havens; z. a. _gel. H. Mis v.Adriana Sterken-van Diessen; H. Hart altaar gel. H. Mis v. Hendrica v. Rooij-v. d, Laak, par. H. Hartover!. ; om half 8 gel. md. v. Adrianus Verhagen; z. a. gel. md. v. Matheüs v. d. Weijde en Drika v.d. Aker; H. Hart altaar gel. md. v. Johannes T roeien; om half 9 gez. md. v. Hendricus v. Dijk. DONDERDAG. Om kwart voor 7 gez. d. v. Corneliav. d. Ven-Kuijk, te Oirschot over!.; z. a. gel. md. v.Joseph Renders; H. Hart altaar gel. md. v. Cornelis v. ,Wèert; om half 8 gel. md. v. Wilhelmus v. d.Heuvel; z. a. gel. md. v. Andreas S'chuurmans; H. Hart altaar gel. md. v. Hendricus Man dos; om half 9 gez. md. v. Martinus Hubertus Giesbers. VRIJDAG. Om kwart v. 7 gez. md. v. Andreas v.Zeeland; z. a. gel. H. Mis v. Johannes v. d. Heuvel,Barbara v. d. Biggelaar de hsvr. en Hendrica dedochter; H. Hart altaar gel. H. Mis v. Anna Mariav, Zoghel, v. w. de Broederschap v. 0. L. Vr. v. d. Bosch; om half 8 gel. ·md. voor Everardus Selhorst; z. a. gel. md. v. Lambertus v. d. Brand; H. Hart altaar gel. md. v. Johannes v. d. Akker: om half 9 gez. md. v. Johannes v. d. Langenberg. ZATERDAG. Om kwart v. 7 gez. md. v. AndreasSchuurmans; z. a. gel. md. v. Adrianus en MarinusEijkemans; H. Hart altaar gel. md. v. Matheüs v. d. Weijde en Drieka v. d. Aker; om half 8 gel. md. v. F rancisca v. d. Loo-v. d. Langen berg; z. a. gel. md. v. Joanna v. Kasteren-v· Hal; H. H. altaar gel. md. v. Martinus Hubertus Giesbers; om half 9 gez. jrgt. v .. Maria Wilhelmina Hoek-Jansen. 
In het Liefdehuis zullen geschieden : 

Maandag gel. H. Mis v. Matheüs v. d. Weijde enDrieka v. d. Aker. Dinsdag gel. H. Mis v. Adriana van Rumund-Ketelaars. Woensdag gel. H. Mis v. Martinus Kuypers. Donderdag gel. H. Mis v. Johan de Visser. Vrijdag gel. H. Mis v. Wilhelmus v. d.Ven. Zaterdag gel. H. Mis v.· Gerard Vekemans, te Nijmegen QVerleden. 
Parochie van het H. Hart te Boxtel. 

3e ZONDAG NA DRIEKONINGEN, 21 JAN. 1945. 
. Onder de Missen van 7 en 8 u. gezamenlijke H. Communie v. d. leden v. d. H. Familie v. Moedersen geh. vrouwen. De 1 e schaal is voor de kerk; de 2e v. d. Bijz. Noden van het Hgw. Episcopaat. De Hoogmis is vandaag met volkszang; parochiebundel meebrengen en allen flink meezingen! Te 3 uur Lof. ZONDAG. 7 u. 1. d. v. het welzijn der parochianen. 8 u. 1. d. v. Cath. Baayens-van Strijthoven, als t lidder H. Familie. 91/4 u. 1. d. t. e. v. d. H. Geraraus,uit dankbaarheid. 101/2 u. Hoogmis voor behoudenterugkeer uit buitenland. 

MAANDAG. 7 u. z. d. v. Gerard Krekelberg, Maria Tissen z. e. en Maria de dochter. 7 u. 1. d. v. Johanna Verbunt-v. Mechelen. 73/4 u. 1. d. v. Agnes v. d.Heyden-v. d. Ven. 73/4 u. 1. d. v. Kees v. Schaaik. 81/2 u. -1. d. v Elis. Megens-v. Wees. DINSDAG. 7 u. z. j. v. Nicolaas v. Kerkoerle, AnnaTraa z. e. en Johanna de dochter. 7 u. l. md. v. MariaBeaard-Janssen. 73/4 u. 1. md. v. den Heer Jac. Pooten echtgenoolen. 73/4 u. 1. d. v. Catharina Baayens-v.Strijthoven. 81/2 u. z. d. v. Wilhelmina v. Oirschot-v.d. Sloot. 81/2 u. 1. d. v. Soeur Bernadette v. Hoorn.81/2 u 1. md. v. Cornelis v d. Sanden. WOENSDAG. 7 u. pl. z. d. voor Bijz. intentie. 7 u. 
1. j. v. Johannes C. Verhoeven. 73/4 u. 1. d. v. bijz. intentie. 73/-1 u. 1. md. v. Hubertus v. d. Broek 81/2 u. 1. d. v. bijz. intentie. 81/2 u. l. j. v. Frans Wagenaarsen 1. d. v. over!. familie Barten-Dicks. DONDERDAG. 7 u. pl. z: d. v. Weleerw. HeerKapelaan Verhagen. 7 u. 1. d. v. Wilhelmus v. Baastv. d. Bruggen, te Oisterwijk over!. 73/4 u. 1. d. v.Henrica Bertens-Kouwenberg, in de St. Petrus-par.overl. 73/4 u. 1. d. v. Theodorus Bijkens, als over!.lid Broederschap Rozenkrans. 81/2 u. z. d. v. Mej.La;.,,berdina Goossens. 81/2 u. 1. d. v. Marinus vanBreugel. 81/2 u. 1. d. v. Cornelis v. d. Plas. VRIJDAG. 7 u. Solemneel z.j. v. Z.E. Heer PastoorA. de Kort, zijn ouders en zuster. 7 u. 1. d. v. den Heer Jacobus Moonen. 73/4 u. 1. d. t. e. v d. H. Antonius. 73/4 u. 1. d. v. Frans v. Breugel. 81/2 pl. z, •d. v. Weled. Heer Jac. v. Buul. 81/2 u. 1. d. v. Maria v. Nuenen. 81/2 u. 1. d. v. Hendricus Huyberts-Gabriëls, te Olland overleden. ZATERDAG. 7 u. pl. z. d. v. An toon van Handel. 7 u. 1. d. v. Marinus van de Ven. 73/4 u. 1. d. uit dankbaarheid. 73/4 u. 1. d. '"· Cornelis Slijters. 81/2 u.z. j. v. Leonardus v. d. Langenberg. 81/2 u. 1. d. v.Johanna Verbunt-v. Mechelen. 81/2 u. 1. d. v. HelenaBergman. 

Parochie van de H. Theresia te Boxtel. 
3e ZONDAG NA DRIEKONINGEN,. 21 JAN. 1945. 

ZONDAG. 71/2 u. H Mis, waarbij de kerk met eenkaars wordt vereerd voor Arnoldus Jilesen. 9 u. H. Mis. I0l/2 u. de Hoogmis voor de parochianen. De'eerste schaal is voor onze eigen kerk, de tweede voorBijz. Nooden. 3 u. Lof met rozenhoedje, ter eere v. d. Koningin v. d. vrede, uit dankbaarheid voor deverkregen weldaden in de ooriogsJaren. Tien minutenvóór het Lof Litanie v. Alle Heiligen voor de bijz.nooden van deze week. 
MAANDAG. 71/2 u, md. voor den Heer MarinusManders. 81/2 u. gef. jrgt. voor familie Servaas v. d.Breekel. 
DINSDAG. 7 u. H. Mis v. Johanna Spooren-v. d. Loo en Maria Spooren de dochter. 7112 u. H. Mis,waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voorbehouden thuiskomst. 81/2 u. geen H. Mis. Om 91/2u. gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG. 71/2 u. H. Mis v. wed. Anna v. Beers-v. Geffen. 81/2 u. gez. jrgt. v. wed. Allegonda Kruissen-Rademakers. 
DONDERDAG. 71/2 u. H. Mis tot intentie v. d. leden der Godvruchtige vereeniging ter eere v. d. H.Theresia. 81/2 u. gez. md. v. wed. F rancyna den Ouden-de Kroon. 
VRIJDAG. 71/2 u. H. Mis, waarbij de kerk meteen kaars wordt veroerd, voor bijz. intentie uit dankbaarheid van geëvacueerden. 81/2 u. gez. md. v. JanJohannes v Kasteren. 
ZATERDAG. 71/2 u. H_. Mis v. Huberdina LeytenSchellekens. 81/2 u. gez. md. v. Anna Maria vanGrinsven-v. d. Loo. Biechten, Zaterdag van 21/2 tot 4 u. en van 5 tot6 u., ook vóór en na alle H. Diensten. 5 u. Lof ter eere v. d. Koningin v. d. vrede, voorde afwezige broeders. De gebeden worden 30 dagen verzocht voor Hendrika v. Dooren-Scheepens te Oirschot. Hendricus v.Esch te Tilburg. Wed. Francyna den Ouden-de Kroon alhier. Johannes v. Kasteren te Liempde. Johannes deCremer alhier en Theodorus v: Roosmalen-v. d. Lindente Vught overleden. Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen te ontvangen: Marinus Cornelis Renders uit deze parochie 

en Wilhelmina Maria v. Beers uit St. Petrus parochie te Oirschot, waarvan heden de Ze �fkondiging geschiedt. 
Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel. 

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

ZONDAG. 71/2 u. 1. mdst. Johanna van de Wiel. 81/2 u. 
1. mdst. Gerardus v. Ruremonde; de hoogmis z. m. tot welz. der parochie. MAANDAG. 7 u. z. mdst. Maria v. Kuringen. 71/2 u.7e Christs. v. Dijk. 8 u. 1. j. Jan Avendonks. DINSDAG. 7 u. z. m. tot bijz, intentie. 71/2 u. z. m. tot bijz. intentie. 8 u. 1. j. Maria Jan Avendonks. WOENSDAG. 7 u. z. mdst. Mevr. de Wed. Antonetta Johan Wouters. 7•/2 u. z. 7e Christ.s van Dijk. 8 u. 1. m. tot bijz. intentie. DONDERDAG. 7 u. 1. m. voor de bijzondere noodender parochianen. 71/2 u, z. mdst. Cornelis Quinten. 8 u. 1. j. Jan v. d.· Meerakker en Adriana hsvr. VRIJDAG. 7 u. z. mdst. Catharina Marinus Habraken.71/2 u. z. mdst. Marinus v. Weert. 8 u. 1. j. Johan v. Vlokhoven ZATERDAG. 7 u. z. mdst. Martinus Kelders. 71/2 u. z. mdst. Maria Frans v. d. Sande. 8 1. j. Wilhelmus Asveld ZONDAG. 71/2 u. 1. m. tot welz. der par.; 81/2 u. 
1. j. Johannes v. Zeeland. 10 u. z. mdst. Maria Hendrikus v. d. Langenberg. 

In de Kapel der Eerw. Zusters. 

Maandag 1. mdst. Jan Stool. Dinsdag 1. mdst. Wed.e Maria Cornelis v. Aarle. Woensdag 1. mdst. Wed.eWilhelmina Gerardus v. Erp. Daarenboven: Zondag 1. mdst. Martinus v. Oirschot. Maandag !. mdst. Cornelis v. Heerebeek. Dinsdag 1.mdst. Maria v, d Meer. Woensdag 1. mdst. Johannes v. Kasteren. Donderdag 1. mdst. Petrus v. Driel. Vrijdag 1. m Maria Frans v de Sande als t lid van St.Willibrord. Zaterdag 1. m. tot bijz. intentie. Zondag 1. m. Christ.s v. Dijk. als t lid van den Retraite-penning. 30e de Heer Cornelis Peters t te Heeze; Wilhelmus v. d. Heuvel t te Boxtel; Gertruda Mathijs v. d Tillaart t te Wijbosch; Anna Cornelis Bierkens t te Oirschot; Christ.s v. Dijk t te Liempde. Gedoopt: Henricus Wilhelmus Cornelis Martinus z.van Wilhelmus v. Aarle-v. Asveld. Bij uitvaart van Maria H. v. d. Langenberg f 20.-. Zaterdag· onder de H. Mis van 8 uur algemeene H. Communie der kinderen; de jongens komen biechten Donderdag-morgen 81/2 de meisjes Vrijdag-morgen 81/2. 
Parochie H. Lambertus, t-e Gemonde. 

3e ZONDAG NA DRIEKONINGEN, 21 JAN. 1945. 
ZONDAG. Om 8 u gel. H. Mis v. het welzijn derparochie. Om 10 u gez. jrgt. v. Gerardus Geerts en Adriana de hsvr. MAANDAG. Om half 8 gel. jrgt. v. Lambert v.Doremalen. Om 8 u. gel. H. Mis v. Marinus v. d.Schoot, Johanna de hsvr. en kinderen, allen te Boxtel overleden. DINSDAG. Om half 8 gel jrgt. voor Maria hsvr. v. Lambert v. Doremalen. Om 8 u. gel. H. Mis v.Marinus v. d. Schoot, Johanna de hsvr. en kinderen, allen te Boxtel overleden. WOENSDAG. Om half 8 gel. jrgt. v. Joannes v.Doremalen. Om 8 u. gel. H. Mis v. Joannes Kramer, te Den Dungen overleden. DONDERDAG. Om half 8 gel. jrgt. v. Eerw. Zuster Juliana v. Doremalen. Om 8 u. gel. H. Mis v. Elisabeth v. Loon te Oirschot overleden. VRIJDAG. Om half 8 gel. jrgt. v. Mej. ElisabethLoutermans. Om 8 u. gel. H. Mis v. Franciscus denOtter, te Best overleden. ZATERDAG. Om half 8 gel. H. Mis v. JohannaBeekmans. Om 8 u. gel. H. Mis v. Bernardus Endstravanwege de Kinderen. Nog zullen geschieden: Maandag Henrica Groenendaal, proc. Vught. Dinsdag Henrica Groenendaal proc.Roermond. Woensdag Henrica Groenendaal, H. Rochus. Donderdag Joannes den Otter, Geloovige Zielen. VrijdagJosephus v. d. Steen, vanwege broers en zusters.Zaterdag Josephus v d. Steen, vanwege vrienden. Zondag tot Woensdag 1. m. v. Petrus Vervoort, vanwege de buurt. Donderdag tot Zaterdag 1. m v. PetrusVervoort, vanwege zijn vrienden. 

Bij het ter per;e gaan van dit nummer waren dekerkberichten van de parochie van St. Willibrord teEsch, nog niet ontvangen. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Zoo ooit, dan kan het leven nu rechten 
op ons doen gelden. Want wie of wat het 
ook moge zijn, bevrijd of niet bevrijd, 1945 
zal een streng en veeleisend jaar voor ons 
worden. Daar boven den Moerdijk is het een 
worsteling van d�g tot dag om het hoofd 
boven water te houden, om ondanks voort
durend grooter wordende moeilijkheden, niet 
ten onder te gaan in den maalstroom der 
teutoonsche vernietigingsfurie. Zij, onze land
genooten aan den overkant, hebben slechts • 
één allesoverhechschende taak en plicht; n.l. 
er met uiterste krachtinspanning voor te 
waken. dat de vijand hem niet lichamelijk 
en geestelijk overmant. 
Maar des te groter ver�ntwoordelijkheid en 
des te zwaarder plichten rusten op de schou
ders van de bewoners van bevrijd, Nederland. 
Wij kunnen er ons niet mee af maken, noch 
jegens onze landgenooten, noch jegens het 
nageslacht dat wij alleen maar om het sim
pele voortbestaan zouden hebben gedacht. 
Van ons wordt heel wat meer gevergd. En 
terecht. Want als het niet van ons zou komen, 
het leggen van den grondslag voor het her
stel in Nederland, van wie zou het dan ,wel 
moeten komen? En, laten wij het maat in
eens openlijk erkennen: daar ontbreekt nog 
wel het een en ander aan. Ei- zijn nu een
maal dingen, die wij, als Nederlanders, moei-

\tijk kunnen afleeren. 
Het zou evenwel goed zijn, als we het eens 
probeerden. Als Gods onmisbare zegen op onze 
arbeid mag rusten, dan zal het verder van 
ons zelf afhangen, o.f het jaar van Neder
land' s bevrijding tevens het beginpunt zal 
zijn van Nederlands' herstel of dat de Duit
schers ons blijvende schade hebben weten 
toe te brenge�, - en dan niet zoo zeer ma
terieele schade, want dat zou zoo erg niet 
zijn, maar die andere schade, aan hoofd en 
hart. Willen wij, stoffelijk en geestelijk, weer 
de plaats hernemen, die wij zoo gaarne voor 
ons lantl zouden zien, dan kunnen wij er 
niet. komen langs slinksche en kronkelende. 
wegen, maar alleen rechtuit en het ·hoofd 
rechtop, zooals het waarlijk vrijen menschen 
betaamt. 

De Rotterdammer. 

Opnieuw hebben wij een week van ·sneeuw en felle 
kou achter ons liggen en doet het vr;iagstuk van de 
brandstoffenvoorziening zich opnieuw en terdege 
voelen. Aangezien de regelmatige aanvoer van kolen 
nog niet gewaarborgd is, is er van gemeentewege 
een plan tot distributie van brandhout opgezet. 
Iedere inwoner van Boxtel, die verstoken van brand, 
stof is, kan voorloopig een 1/2 M3 brandhout koopen 
tegen den wettelijk vastgestelden prijs of zelfs minder, 
indien men naar oordeel van de gemeente ook deze 
prijs niet betalen kan. Dit beteekent, dat niemand 
meer hout behoeft weg te halen en dat niemand 
zkh meer door al te begeerige kooplieden behoeft 
te laten afzetten. Natuurlijk kunnen niet alle ge, 
meentenaren op één dag geholpen worden. Het is 
daarom de bedoeling, dat uitsluitend diegenen komen, 
die over geen brandstof beschikken. Indien gemeente, 
naren, die, er nog "warm" bijzitten .naar voren 
dringen, lijden alle goede bedoelingen schipbreuk, 
en blijven de menschen, die wij willen helpen, toch 
nog koude lijden, dus uitsluitend zij melden zich, 
die in directe brandstoffennood verkeeren 

Een ander probleem is de gladheid van de weg. 
Hoevelen z\jn er in Boxtel, die trouw bij sneeuw 
en ijs voor hun, huis zand of asch strooien? Vol, 
gens de politieverordening is een ieder verplicht 

v o o r  z ij n h u i s het gedeelte van het trottoir vrij 
te houden van sneeuw en ijs of zand te strooien. 
Beteekent dit, dat bij niet nakoming de politie op 
groote schaal bonnetje� moet gaan uitdeden? Of 
hebben wij nu de bevrijding er is en wij weer di, 
reet voor onze eigen toekomst en onze eigen idealen 
leven zoo veel gemeenschapsvoel, dat wij hiervoor 
geen politie noodig hebben en bij een gemeentelijk 
belang zooals dit toch is gaarne en spontaan alle_, 
maal meedoen? Zoo moet het toch zijn en zo kan 
het ook zijn. Afgesproken? 

Mr. W. C. A. Francissen, 
wnd. Burgemeester. 

De omvang van het Russische offensief in Polen 
en Oots,Pruisen overtreft de stoutste verwachtingen. 
Over de geheele linie vonden ontzaglijke frontver, 
schuivingen plaats. Met Oost,Pruisen is het spoedig 
gedaan; kris kras trekken de Russische legers door 
dit gebied en indien de afsnijding gelukt, zijn hier 
een 30,tal Duitsche divisies reddeloos verloren. 

Zoowel in Oost als in West vallen de Duitschers 
nu terug op hun laatste verdedigingslinies; aan beide 
kanten moet de eerstvolgende stoot fataal worden. 
Hiermede komt de eindstrijd in zicht, ja het is zelfs 
mogelijk dat de Russen, als zij nog eenigen tijd 
de stootkracht van hun offensief kunnen volhouden 
op korten termijn de nazi's den genadeslag toebrengen. 

Ten Zuiden van Boedapest en ook in den Elzas 
blijven de Duitschers in den aanval, die hun hier 
en daar plaatselijke successen oplevert. Het Ardennen, 
avontuur is nagenoeg beëindigd. 

Ten N.O. van Sittard blijft het 2e Britsche leger 
gestadig vorderen; behalve eenige schermutselingen 
bij Zetten was er in ons land weinig activiteit te
melden. De_gebeurtenissen in het binnenland worden 
gekarakteriseerd door twee momenten: een her, 
nieuwde zuiveringsactie en een.meer concreet tasten 
naar nieuwe wegen voor onze na,oorlogsche binnen, 
landsche politieke. groepeeringen. Doch hierover een 
volgenden· keer, wanneer ons meer plaatsruimte ter 
beschikking staat. 

(Berichten: 8. 8. C. Herr. Ned. Radio,Oranje) 

:JlaatselqA 1ûeuws 
BRABANTSCH TOONEEL 

Voor een driemaal uitverkocht huis bracht "Bra , 
bantsch Tooneel" in het afgelopen weekend "Truusje 
Meijer" voor het voetlicht. 

"Truusje Meijer" is een blijspel naar het oude re, 
cept; veel huwelijkskrakeel, de noodige mystificaties 
en a happy end. 

De oude Peters, Mevrouw Meijer en haar zoon 
Wim gaven goed spel, terwijl we de partij van den 
Heer Meijer liever wat beheerscht hadden gezien. 
Truusje, die haar debuut maakte, had een weinig 
last van plankenkoorts; maar zonder twijfel is zij 
voor "Brabants Tooneel" een bruikbare kracht. Al 
met al heeft "Brabants Toneel" veel· menschen een 
avond van aangename afleiding bezorgd. Of stukken 
als "Truusje Meijer" zich ook leenen als schouwspel 
voor kinderen moet door ons sterk worden betwijfeld. 

NIEUWE BONNEN. 

Bon R 12 van de Tabaksaart Q 409 is aangewe, 
zen voor het koopen van een rantsoen tabak. 
Onder de aandacht van houders van Tabakskaarten 
wordt gebracht, dat het witte deel van de Tabaks, 
kaart het z. g. lichaam van de kaart, zorgvuldig 
dient te worden bewaard. 

Met ingang van heden, bestaat de mogelijkheid, 
berichten te verzenden via het Roode Kruis, naar 
bezet gebied en buitenland. De daarvoor aange, 
wezen formulieren, zijn te verkrijgen aan het 
bureau v. h. Roode Kruis, K.J.V.,huis, Prins Bern, 
hardstr. 5. Het kantoor is geopend van 's ochtends 
9-12 en 's middags van 2-5 uur.

In naam van alle evacué's, die tijdens de oorlogs,
dagen naar Boxtel vluchtten, dankt een evacué uit 
Liempde de inwoners van Boxtel, in het bijzonder 
den voedselcommissaris. zijn personeel en de Roode 
Kruis,afdeeling voor de betoonde hulp en vaderlands, 
liefde. 

In de afgeloopen week kwamen bij de politie 
enkele aangiften b.innen van diefstal van kippen. 
Heeren kippenhouders weest op. Uw hoede. 

Nog steeds blijkt dat aan de bepalingen betreffende 
het verkeer niet genoeg aandacht wordt geschonken. 
Door de Politie zijn reeds verschillenne personen 
bekeurd: Het is te verwachten dat, gezien het drin, 
gende beroep op de welwillende medewerking van 
het publiek, gedaan door de geallieerde strijdkrachten, 
den Kantonrechter met het uitdeelen der boete's niet 
mals zal zijn, dus nogmaals "Men zij gewaarschuwd." 

Het is reeds vaak bij meerdere gelegenheden ge, 
bleken dat de Politie bij het doen van huiszoekingen 
voorwerpen aantreft, welke zijdelings, dan wel recht, 
streeks, van Duitsche militairen waren betrokken. 
Dikwijls bevonden zich onder die goederen voor, 
werpen, welke door Duitsche militairen elders waren 
ontvreemd. Het is genoegzaam bekend dat eenieder 
die goederen onder zich heeft, welke van de Duitsche 
weermacht afkomstig zijn en door deze zijn achter, 
gelaten, hiervan melding moet doen ten politie, 
bureele. Nogmaals wordt het publiek op deze ver, 
plichting gewezen, onder mededeeling dat bij vrij, 
willige aanmelding geen strafvervolging wordt 
ingesteld. " 

KOLEN- EN PAPIERSCHAARSTE ... 

dwingen ons tot de uitgave van een kleiner 

blad. Wij vertrouwen dat onze abonné's 

begrip zullen toonen voor onze moeilijk

heden en korten tijd met deze beperkte 

uitgave welwillend genoegen zullen nemen. 

Directie Brabant's Centrum. 

Geubelings heeft zich tot voorzitter van de 
B.O.A.M. gekozen en zich het baantje van 
propaganda-leider aangemeten. Hij is een van 
de meest geraffineerde illegale elementen van 
den bond.· Hij heeft o.a. eens een pakje van 
een landwachter in de trein gevonden en dit 
ten eigen bate aangewend en ook drie anonieme 
brieven aan Seis lnqart geschreven. Thans neemt 
hij den strijd op voor de verstoelen minnaars. 
In verband met verscherpte zuiveringsactie ver
nemen Metro-correspondenten, dat binnenkort 
geheel het bevrijde gebied als concentratiekamp 
zal worden beschouwd. waarin alleen de oud
illegalen vrij kunnen rondloopen. 
In verschillende plaatsen van bevrijd Nederland 
heeft het Militair Gezag den burgerdienstplicht 
ingevoerd. 

Deze burgerdienstplicht heeft reeds een gun
stige invloed gehad op de oplossing van het 
arbeids vraagstuk. (Anep Aneta.) 
In Boxtel hebben we gelukkig geen arbeids· 
vraagstuk en de arbeidsdienstplicht voor burgers 
is er dus overbodig 1 

1{eits-lav01 1,d 
ZATERDAG 7 .30. Prijzen f 1 en f 1 ,50 

ZONDAG half vier middagvoorstelling·. 
Kinderen onder geleide halve prijzen. 
Avondvoorstelling half acht. 

Abonnementsprijs: f 0.10 per week of f. 1.30 
per kwartaal. 
Onder tijdelijk waarnemende redactie van 
J. v. SUSANTE Jzn. Adres : Breukelschestr. 32.
Directie en Administratie: M. v. AMELSFOORT 
Molenstraat 19. 
Advertentieprijs: 5 et. per milimeter over éên 
kolom - kleine advertenties 5 et. per woord 
met een minimum van 60 et. 



Paro_chie van den H. Petrus, te Boxtel. 
-ZONDAG, 28 Jan. De H.H. Missen om 6.30 u., 7.45 u.,
9 u. en om 10.30 u. de Hoogmis. Om 7.45 u. 1. m. 
voor het geestelijk en tijd. welz. der parochie. Om 
11 .45 u. kl. Congregatie. Na den middag om 3 u. Lof 
met Rozenhoedje. Om 3.30 u. H. Familie. 

Vandaag is de 2e schaal v. d. bijz. nooden van het 
Episcopaat. Donderdagavond om 7 u. Lof m. Rozenh. 
Na het Lof biechth. tot 8 u. Vrijdag eerste Vrijdag 
der maand tevens feestdag v. 0. L. Vr. Lichtmis. Om 
7.30 u. 1. m. t.e.v. het H. Hart waaronder algemeene 
H. Comm. v. d. leden v. d. Bond v. h. H. Hart. Voor 
de H: Mis v. 8. 30 u. worden de kaarsen gewijd ter 
eere van 0. L. Vr. Des avonds om 7 u. Lof met 
Rozenhoedje. Zaterdag eerste Zaterdag der maand en 
Priester-Zaterdag. Op Zaterdag 3 Febr. wordt na de 
H.H. Missen de Blasius-zegen gegeven. Zaterdags 
biechthooren van half 3 tot 4 uur en v. 6 u. tot 7.30. 
Doopen iederen dag van 2.30 tot 3 uur. 

MAANDAG. 6.45 u. z. j. v. Servatius v.d. Breekel 
en Johanna Maria Huyskens de hsvr.; z.a. 1. m. voor 
overl. fam. Verheiden Heiligers; H. H. a. 1. j. voor 
Adrianus Henricus v. d. Anker; 7.30 u. 1. j. voor 
Martinus v. Oers; z. a· 1. m. v. Adriana Sterken van 
Diessen; H. H. a. 1. m. v. Anna Maria v. Zochel v. w. 
Broederschap v. 0. L. Vr v. d. Bosch; 8.30 z. md. 
v. Andries Verhoeven. 

DINSDAG. 6.45 u. z. j. voor Lambertus v d. Meer
akker; z. a. 1. m. t. e. v. Maria uit dankbaarheid; H. 
H. a. 1. m. tot bijz. int.; 7.30 u. 1 j voor Maria van
Oers; z. a. 1. md. voor Christianus v. Roosmalen; H. 
H. a. I j. voor Johanna Renders Persoons; 8.30 z. j. 
voor Johannes v. Heesch en Wilhelmina v. d. Sande 
de hsvr. 
WOENSDAG. ,6.45 gef. z. j. voor Mgr. Gerard Wilmer; 
z. a. 1 m. voor Elisabeth Pelders; H. H. a. 1. m. voor
Gijsberta Bressers v. Gerwen te Best overl.; 7.30 1. j. 
voor Mari� Kruissen; z. a. 1. j. voor Johannes v. Door
malen en Adriana v, d. Broek de hsvr.; H. H. a. 1. j. 
voor Marinus Voets; 8.30 u. gef. z.j. voor Valentinus 
van Doesburg. 

DONDERDAG. 6.45 z. md. v. Barbara v. d. Heuvel-
v. d. Biggelaar; z.a. 1. m. v. overl. fam. Timmermans
v. d. Sloot; H. H. a. 1. md. voor Maria Geraads; om 
7.30 u. 1. j. voor overl. fam. v. Petrus v. Erp; z. a. 1. m. 
voor over!.· fam. Jacobs-v. Gaal; H. H. a. 1. md. voor 
Elisabeth v. d. Besselaar-v. d. Dungen; 8.30 z. md. 
voor Lambertus v. d. wiel; 10 u. pl. Huwelijksmis. 

VRIJDAG. 6.45 u. 1. m. voor Elisabeth v. Heesch-
v. d. Bosch; z. a. 1. j. voor Joes v. d. Sande; H. H. a. 
1. m. v. Wilhelmus v.d. Ven v. w. H. Theresia; 7.30 u.
1. m. t.e.v. het H. Hart; z. a. 1. m. voor Hendrica v.
·d. Plas-Dirks; H. H. a. 1. md. voor Elisabeth Pelders; 
8.30 u. gef. z. j. voor Lambertus Versteijnen. 

ZATERDAG. 6.45 u. gef. z. j. voor Mechthildis 
•Versteijnen-Veroude; z. a. 1. md. voor Martinus Ha
braken; H. H. a. 1. m. voor Anna Maria v. Zogchel 
v. w. het H. Bloed; 7.30 u. 1. j. voor Allegonda van
Breugel-van Nistelrooij; z. a. 1. m. tot bijz. int.; H. H. 
a. 1. md. voor Johannes Louwhoff. 8.30 u. gef. z. j.
voor overl. fam. de Jong-v. Beugen. 

In het Liefdehuis zullen geschieden : 
Maandag 1. m. voor Gerard Vekemans te Nijmegen 

ove;I. Dinsdag 1. m. voor Adriana v. Rumund-Kete
laars. Woensdag 1. m. voor Martinus Kuijpers. Donder
dag 1. m. voor Matheus v. d. Weide en Drieka v. d. 
Aker. Vrijdag 1. m. voor Johan de Visser. Zaterdag 
1. m. voor Wilhelmus v. d. Ven,

Het H. Sacr. d. Huw. wenschen te ontvangen:
Mar. Kampert geb. en won. te Boxtel en Adriana

Cremers geb. en won. te Mil ( 1 e afkondiging). Edouard 
Bevers uit deze par. en Joanna van Meurs uit de par. 
v. h. H. Hart (2e afkondiging). Johannes Timmermans
geb. en won. te Boxtel en Cornelia v. d. Sloot, geb. 
en won. te Boxtel (3e afkondiging). 

Parochie van het H. Hart te Boxtel. 
ZONDAG SEPTUAGESIMA, 28 JAN. '45 

De Ie schaal is v.d. Kerk, de 2e v.d. B.N. v. 't Hgw. 
Episcopaat. Te kw. vóór 12 H. Fam. v. jongens. Te 
2 u. ,.Santa Teresa" en congregatie der H. Fam. voor 
meisjes. Te drie u. Lof; daarna vergadering der H. 
Fam. v. mannen; na afloop vergadering der prefecten 
en onder-prefecten in de sacristie. 

De voorbereidende lessen op de herni,;uwing der 
Doopbeloften beginnen morgen te 8 u. in de zaal van 
café Adelaars. Maandag en Woensdag worden de 
jongens; Dinsdag en Donderdag de meisjes verwacht. 
Donderdag gelegenheid tot biechten van 6-7 u. n.m. 
Vrij dag, eerste Vrijdag van Februari, feestdag van 
Maria Lichtmis; vóór de Mis van kwart vóór zeven 
worden kaarsen gewijd. Des avonds te 7uur Lof. 
Zaterdag Priester-Zaterdag feestdag v d H Blasius 

patroon tegen keelziekten; na ieder H. Misoffer wordt 
de Blasius-zegen gegeven. Zond. a.s. coli. v.o. arme kerken 

ZONDAG. 7 u. 1. d. v. •1 welz. der parochianen. 
8 u. 1. d. uit dankbaarheid. 9.15 u. 1. d. v. behouden 
terugk. uit buitenland. 10.30 Hoogmis z.d. bijz. intentie. 

MAANDAG. 7 u. gef. 1. j. Wilhelmus v. Brunschot. 
1. j. over!. fam. Verbeten 7.45 u. 1. d. Z.E. Pater Heer
kens. 1. d. Maria v. Ruremonde. 8.30 u. 1. d. Ida Mou
riks-v. d. Heijden. 1. d. Wilha. v. Uden-v. d. Bruggen. 
1. j. Joes. v. d. Braak, Martina v. Schijndel, z. e. en 
Wilhelmus de zoon. 

DINSDAG. 7 u. pl.. z. d. Helena Bergman. 1. d. An
tonia Mulders. 7.45 u. 1. d. Catha. Baayens-v. Strijt
hoven. 1. d. Jan Hazenberg. 8.30 u. z. d. Mej. Alle

gonda Spierings-v. d. Boer. 1. d. t. e. v. H. Antonius. 1. d. Adrianus Potters. 
WOENSDAG. 7 u. z. d. Maria v. Handel-v. d. Oete

laar. 1. j. Maria v. d. Lievenoogen-Hurkmans. 7.45 u. 
1. j. Martina v. Meurs-v. d. Besselaar. 1. d. Helena 
Bergman. 8.30 u. z. d. Heer Henricus Bekkers. 1. j. 
Petrus v. d. Hurk en Cornelia Heiblom, z. e., 1. d. 
Adriana Wagenaars en Adr. en Fr. de zonen. 

DONDERDAG. 7 u. z. d. Anna v. Laarhoven-van 
Zandvoort. l.d. Maria va11 Arthoven. 7.45 u· 1. j. Hen
dricus Wagenaars 1. j. Hendrica Wagenaars v. d.- Lan
genberg. 8.30 u. z. j. Cornelis van Krieken en Hendrina 
Dieden, z. e. 1. d. Cornelia de Jong-v. Haaren, te Ois
terwijk t- 1. d. Helena Bergman. 

VRJIDAG. 6.45 u. pl. z. d. v. d. leden v. d. Broe
derschap v. h. H. Hart. 7 u. 1. md. Maria Verhoeven
v. d. Sanden. 7.45 u. 1. md. Maria van Handel-v. d. 
Oetelaar. 1. md. Maria v. Nuenen. 8.30 u. 1. md. HelenaBergman. 1. d. uit dankbaarh. t.e.v. H. Hart en O.L.Vr. 
1. md. Hendrica v. Rooij-v. d. Laak. 

ZATERDAG. 7 u. z. md. W.E.H. Kapelaan C. Ver
hagen. 1. md. Cornelia v. d. Linden-de Bie. 7.45 u. 
1. d. over!. fam. v. Drunen-v. Atticum. 1. md. Adriana 
Voets. 8 30 u. z. d. Antoon v Handel. 1. d. v. behouden 
terugkeer uit buitenland. 9.30 u. pl. z. d. bijz. intentie. 
Parochie van de H. Theresia te Boxtel. 

ZONDAG SEPTUAGESIMA 1945 
ZONDAG 7.30 u. H. Mis, Waarbij de kerk met 'n 
kaars wordt vereerd tot behouden terugkeer van 
een afwezigen zoon; 9. u. H Mis; 10.30 de Hoogm. 
voor het welz" der parochianen. De eerste schaal is 
vooor onze eigen kerk, de tweede voor de Bisschop, 
pclijke Nooden. 3. u. Lof met Rozenhoedje t.e.v.d. 
Konigin v.d. Vrede uit dankbaarheid v.d verkregen 
weldaden in de oorlogsjaren. 1 0  min. vóór het Lof 
Litanie v. Alle Heiligen voor de Bijz. Noden van 
deze week. 
MAANDAG 7.30 u.m. tot bijz. int 8.30 u.m. waar, 
bij de kerk met een kaars wordt vereerd voor afwe, 
zigen broeder en zoon. 
DINSDAG 7.30u.m. voor de zegeningen v.h. huwe,lijk 8.30 u.m.voor Maria Antonia van Beers. WOENSDAG 7.30u. m. voor Gerard Vekemans te
Nijmegen over!.; 8.30 u.z.m. t e.v.d. H. Jozef. 
DONDERDAG 7.30 u.m. tot int. vd. Godsvruch, 
tige vereeniging t.e.v.d. H.Theresia. 8.30 z. md. v. 
Johannes v.d. Pas. 1 

VRIJDAG 7.30 u.j. waarbij de kerk met 'n kaars 
wordt vereerd voor Nobertus v.d. Wal, Mechelina 
Goossens en Maria Veraa hsvren. 8.30 u.m. tot het 
welz. der parochianen wegens het feest van O L. Vr. 
Lichtmis. Op dezen dag is eerste Vrijdag der maand 
toegewijd aan de vereering v.h. H.H. v. Jezus. 
ZATERDAG 7.30 u.m. waarbij de kerk met 'n kaars 
wordt vereerd tot bijz. int. 8.30 u.z.md. voor wed. 
Anna Antonius v. Beers v. Geffen. 
Biechturen v. 2.30 tot 4 u. en v. 5 tot 6 u. ook 
voor en na de H. Diensten. 5 u. Lof t.e.v.d. Konin, 
gin v.d. Vrede voor de afwezige broeders. 
De gebeden worden 30 dagen verzocht voor Joh. 
v. Kasteren te Liempde, Joh. de Cremer alhier en
Theodorus van Roosmalen, v.d. Linden te Vught t 
Het H, Sacrament des Huwelijks wensehen te ont, 
vangen: Marinus Cornelis Renders uit deze parochie 
en Wilhelmina Maria van Beers uit St. Petrus pa, 
rochie te Oirschot, (derde afkondiging) 

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

ZONDAG. 7.30 u i. m. tot welz. der par. 8.30 u. 
1, j. Johs v. Zeeland. 10 u. z. md. Maria Hendrs v. d. 
Langen berg 

MAANDAG. 7 u. z. m. Christs v. Dijk als t wel
doener v. Kerk en Liefdegest. 7.30 u. z. md. Maria 
Adrs. v.d. Laar. 8 u. 1. j. Joh. Maria Johs. v. Zeeland. 

DINSDAG. 7 u. z.m. Christ v. Dijk als t overleden 
weld'oener v. Kerk en Liefdegesticht. 7.30 u. z.j. Francis 
v.d. Biggelaar. 8 u. 1. j. Johs. van Zeeland. 

WOENSDAG. 7 u. z.m. Christ. v. Dijk als t lid der

broederschap der H. Theresia. 7.30 u. z. j. Joh. Francis 
v.d. Biggelaar. 8 u. 1. j. Adrs. van Zeeland. 

DONDERDAG. 7 u. I.m. bijz. nooden der parochi
anen. 7.30 u. z. j. Ants. van de Biggelaar. 8 u. 1. m. 
Hendrs. Huyskens t te Oirschot. 
VRIJDAG feestdag v. 0. L. Vrouw Lichtmis en tevens 
eerste Vrijdag der maand daarom ook Donderdag biecht
hooren als op Zaterdag d,i. na den middag van 2 - 3 
en 4.30 tot 5.30. 

7 u. l.j. Theods 'Prinsen en Maria hsvr. 7.30 u. I.m. 
den Heer Nico!.. Fleskens t te Vught. 8 _u. z.m. voor 
de Ie.den der proc. v. Kevelaer. Vóór de H. Mis van 
7 u. wijding der kaarsen en na de H. Mis van 8 u. 
Acte v. Eereboete a. h Godd. Hart. 

ZATERDAG. 7 u. z.j. Laurs v. d. Biggelaar. 7.30 u. 
z.md. t fam. v. Boeckel-v. Rumpt. 8 u. I.m. tot bijz. int.

ZONDAG. 7.30 u. 1.j. Corns. Smulders. 10 u. z.m. 
Petrus v. Driel v.w. de Harmonie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters. 
Maand. I.m. Christs v. Di;k als t lid der Br.schap 

H. Moeder Anna. Dinsd. I.m. Christs. v. Dijk als t lid 
der Br.schap M. v. Goede R. Woensd. I.m. Chr. v. Dijk 
als t lid der Br.schap H. Cunera. Daarenboven: Zondag 
I.m. Christs v. Dijk als t lid v. d. Retraite-penning. 
Maand. als t lid proc. v. Kevelaer. Dinsd. als t lid 
v. d. proc. v. Bokhoven. Woensd. als t lid v. H. Wil!.
Donderd. I.m. Maria Adrs. v. d. Laar als t lid van 
O.L.Vr. v. Mariahout. Vrijd. als t lid v. O.L.Vr. v.d.
H. Eik. Zaterd. 1.j. Gers. v. Erp. Zond. 1.j. Michiel de

Laat en Maria hsvr. 30e Christs v. Dijkt te Liempde. 
de Heer Nico!. Fleskens t te Vught. Gertruda Mathijs 
v. d. Tillaart t te Wijbosch. Anna Corns Bierkens t·
te Oirschot. Hendrs. Huyskens t te Oirschot. 

Gedoopt: Margaretha Joha Wil ha, d. v. Adrs. Ver
donk-V oets. 

Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 
ZONDAG SEPTUAGESIMA. 

ZONDAG. Om 8 u. 1. m. voor welz. der parochie. 
10 u. z. j. voor Jan v. Rooij. 

MAANDAG. Om 7.30 u. 1. j. voor Francina hsvr. 
van Jan v. Rooy. 9 u. z. m. bijz. intentie. 

DINSDAG. Om 7.30 u. 1. m voor Antoon v. Grins
ven. 8 u. 1. m. voor Willem Jonkers te Boxtel over!. 

WOENSDAG. Om 7.30 u. 1. m. voor Joa Maria 
hsvr. van Antoon v. Grinsven. 8 u. 1. m. v. gesneuv. 

DONDERDAG. Om 7.30 u. 1. m. voor Adrianus van 
Griensven. 8 u. 1. m. Christiaan van Dijk te Liempde 
overleden. 

VRIJDAG. Om 7.30 u. 1. m. v. welzijn d. parochie. 
8 u. 1. m. Johannes Kreemer van wege de familie. 

ZATERDAG. 7.30 u. 1. m. Theresia v. Griensven. 
8 u. 1. m. Joannes Kreemer v.w. de fam. 

Zondag tot Woensdag 1. m Josephus v. d. Steen 
van wege de familie. Donderdag, Vrijdag, Zaterdag 
Joannes Kreemer van wege broers en zusters. 

Nog zullen geschieden: Zondag tot Zaterdag 1. m.Josephus v. d. Steen van wege de buurt. 
Parochie van de H. Willibrordus te Escl-i. 
ZONDAG SEPTUAGESIMA. H.H. Missen om 7 uur 
8.30 uur en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 2e 
schaalcollecte voor Bijz. Nooden Episcopaat. 3 uur lof 
met rozenhoedje voor den vrede. Na het Lof een lied. 
Donderdag gelegenheid om te biechten van 3 - 4 uur 
en van 5 • 6 uur. Om 6 u. oefening van het H. Uur. 
Vrijdag feestdag v. 0. L. Vr. Lichtmis. Tevens eerste 
Vrijdag der maand toegewijd aan het H. Hart v. Jezus. 
Om 6½ uur uitstelling v.h. Allerheiligste en Communie 
uitreiken. \'óor de H. Mis van 71/2 u. zullen de kaarsen 
gewijd worden. Om 7.30 u. Pl. Gez. H. Mis met uit
stelling, waarna Lit. v.h. H. Hart en oefening van eer
herstel. 's-Avonds om 6 uur lof. Na het lof een lied. 
Zaterdag Priester-Zaterdag, tevens feestdag v d. H. Bla
sius. Voor en na de H.H. Missen zal de Blasius-zegen 
gegeven worden. Zondag a.s. 2e schaalcollecte voor 
onze arme kerken. 

ZONDAG 7 u. H. Mis Francisca Vissers-Schoonus 
te Vught overleden. 8.30 u. H. Mis. 10 u. Hoogmis 
voor de Parochie. 

MAANDAG 7.30 u. Jgt. Helena Maria den Ouden
Hermus. 8 u. H. Mis Wilh. v. d. Heuvel te Boxtel over!. 

DINSDAG 7 u. H. Mis bijz. intentie. 8 u. Jgt. Anna 
den Ouden-van Uitert. 10 u. Pl. Gez. Huwelijksmis. 

WOENSDAG 7.30 u: H. Mis Hendricus v. Hemert 
te Ammerzoden overleden. 8 u. H. Mis Gerardus Bagen 
te Eindhoven overleden. 

DONDERDAG 7.30 u. H. Mis voor de jongens die 
in het buitenland werken. 8 u. Jgt. Wilh. van Dongen 

VRIJDAG 7.30 u. Gez. H. Mis Maria van Rulo-van 
Dongen. 8 u. H. Mis voor de Parochie. 

ZATERDAG 7.30 u. H. Mis Bijz. intentie. 
8 u. Jgt. Cornelis van Dongen-de Boer. 

Hiermede geven wij U kennis van 
de geboorte van ons dochtertje 
en zusje 

PETRONELLA JOHANNA 
CATHARINA MARIA 

A.C. v. Esch,
C. v. Esch,Pijnenburg

���W'®®<W>��®'®'<!>®-W>®-®<!> ���� 

i 
d d 3 F b · :te i, Op Zaterdag 3 Februari zal ;, Op Zater ag ag e ruanf 1 de Heer J. M. VAN RURE, f hopen onze geliefde Ouders® • MONDE d d h d k � • ® en ag er en en �! H. VAN DRUNEN ! waarop hij vóór 25 jaar bij de 1: en � Neder!. Spoorwegen in dienst f A. J.v.DRUNEN,ATTIKUMi kwam. Dat deze dag voor een, f hunne 25,jarige Echtvereen. te i ' plichtgetrouwe beambte niet � 

ï herdenken. Dat God hen nog ï il ongemerkt voorbij gaat is de 1® lang moge sparen is de wensch ;§; � wensch van zijne dierbare 

Heden overleed tot onze diepe 
dro.efheid na een kortstondige 
ziekte, zacht en kalm, voorz. 
v. d. H.H. Sacramenten der
stervenden. in den ou,derdom 
van 57 jaar onze geliefde Echt,
genoote en Moeder 

Voor de vele blijken van belang• 
stelling bij mijn terugkeer uit het 
buitenland en ons huwelijk 
ondervonden, betuigen wij, ook 
namens wederzijdsche familie, 
onzen Hartelijken Dank. 

M. Chr. v. Gurp,
Corry, Riekie, Bartje.

Boxtel, 19 Januari 1945. 
Korte v. Osch en v. Leeuwenstr. 8 
Tijd. adr. Groot Zieken,Gasthuis 
Den Bosch. Kamer 35. 

Verloren 'n Eogelsch mes. Terug, 
bezorgen bij G. Vlot. van Horn, 
straat 4A, Boxtel. 

J van hunne dankb. kinderen. f ! Echtgenoote en Kinderen.
f Toos, Corry, Jean, i � Boxtel, Munsel 21. ® Christ, Anny, Joke� ===-s"..=::a."'!'.l= 
! en Tini. ff Boxtel, Parallelwc:g N. 6. f 
ï Eene H. Mis v. dankbaarheid f 
� zal worden opgedragen in de ;r J parochiekerk van het H. Hart i
f om half tien. f 
����M-4�� 

POSTZEGELHUIS 
Stationstraat 12. 

In, en verkoop van Postzegels. 
Nieuwste uitgaven. Billijke prij, 
zen. Z'ie etalage. 

ANNA VOETS geb. v. Esch 
Chr Voets-, 
Kinderen en 

Kleinkinderen. 
Boxtel, 24 Januari 1945. 

Gevraagd een nette R.K. Dienst, 
bode voor dag en nacht niet be, 
neden de 20 jaar. Mevr. v. Susan te, 
v. Oerle. Nw. Kerkstr. 35, Boxtel.

M. W. v. Gurp,v. Zeeland.
,,Henjoma", Best. 

Verzameling Postzegels v. Neder, 
land en Koloniën te koop gevr. 

POSTZEGELHUIS 

Stationstraat 12. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Zeker is het dat de macht van het geld 
een deel van de menscheid tot verbittering 
toe geprikkeld heeft, zóó zelfs, dat er niet 
veel meer behoeft te gebeuren, of het mensche
lijk geluk wordt voor langen tijd tot puin 
geslagen. 

De eenige redding, die nog mogelijk is, 
is de beleving, niet alleen de verkondiging, 
van Christus leer. De kapitalistische mensch 
is de slaaf van zijn geld en een ongeluk
kige verdoolde geest. Zijn tegenstander, de 
communist, is geen haar beter; want ook 
bij hem gaat het ideaal niet buiten de zucht 
naar het bezit van aardsche goederen. 
Een redelijk mensch, die in evenwicht wil 
blijven met zichzelf en de maatschappiJ 
ni�t wil ontwrichten door excessen, mag 
nóch kapitalist, nóch communist zijn. 

Een redelijk mensch maakt van het bezit 
geen doel; voor hem is bezit alleen middel 
om er zijn einddoel mee te bereiken. 

Dit einddoel der menschheid is gaande
weg meer miskend. Daardoor is de massa 
in opstand gekomen. Hebzuchtigen hebben 
naar de macht gegrepen en de ontreddering 
nog verergerd. 

In deze verwarring is velen de schrik om 
het hart geslagen. Was het maar niet beter 
afstand te doen van alle bezit en zijn rech
ten prijs te geven? Zouden wij niet terug 
gaan tot het gemeenschappelijk leven der 
eerste christenen om den communisten den 
pas af te snijden? 

Het is allemaal niet noodig. Het eenige 
wat wij weer leeren moeten is: de tijdelijke 
goederen op hun juiste waarde te achten 
en ze te verachten, voor zoover. zij ons het 
bereiken van ons einddoel beletten of ons 
daarin hinderen. 

Reeds 700 jaren geleden heeft St. Thomas 
van Aquino deze gedachte ontwikkeld. Zij 
berust op de uitspraken van Christus zelf, 
Die h�t overdreven bezit van rijkdommen ver
oordeelde, en den rijken een slechts geringen 
kans gaf eenmaal gelukkig te zijn in den 
hemel, terwijl voor de rijkaards het eeuwig 
geluk bijna uitgesloten schijnt. 

• Het christendom, zooals C h r i s t u s  dat
predikte is radicaal en positief genoeg! Men
behoeft heusch niet te z o e k e n  naar de op
lossing van schrijnende, ten hemel om wraak
roepende mis- en wantoestanden.

De tijden zijn te hachelijk, dan dat men 
zou kunnen volstaan met een beleving van 
Christus' leer, zooals wij die de laatste tien
tallen jaren gewend waren. 

Nieuwe wegen? 

"Ik weet en hoop, dat on+e huismoeders de hulp 
hebben van onze landbouwers, die ik zou willen 
toeroepen: Helpt voor zooveel gij kunt, voort, 
durend en met al Uw vermogen, en helpt opnieuw! 
Dat ieder van U doordrongen zij, dat onze kracht 
om de.ze grote benauwenis en beproeving te boven 
te komen is in ónze wil, in onze saamhoorigheid 
en in onze samenwerking": 

{H.M. Koningin Wilhelmina in de 
radio repe van 28 November 1944.) 

Met deze woorden heeft H.M. de Koningin de 
bereidwilligheid der boeren ingeroepen. Met grooten 
aandrang .en nadruk brerigen wij deze woorden onder 
Uwe aandacht, landbouwers van Boxtel en omgeving. 

Gij behoort tot de weinigen die thans metterdaad 
helpen kunnen; uw landgenooten verwachten die 
hulp van U. 

Zeker, er zijn moeilijkheden; de slechte gewoonten, 
aangeleerd in den bezettingstijd, zijn winstgevend 
en moeilijk af te leggen; bovendien wordt gij lastig 
gevallen door vele burgers, die te zeer op zichzelf 
bedacht zijn. 'Maar het móét. Voldoet aan uw Ie, 
veringsplicht. Speciaal: levert melk. Niet meer boteren, 
geen kaas maken, geen melk onderhandsch verkoopen, 
maar leveren: in het belang van de zieken, de kin, 
deren, de aanstaande en jonge moeders. 

De Bisschoppen vroegen het, de Koningin drong 
er op aan, alle welmeenende burgers verwachten het: 
het is de wensch van het Vaderland. 

En staat er niet geschreven: gij zult uw naasten 
liefhebben als U zelf? 

Commissie voor Maatschappelijke wederopbouw. 

:JlaatsdijA 11!,euw.s 
WIJ KWAMEN TE SAMEN. 

Tot besluit van den Kersttijd werd Zaterdag en 
Zondag j.l. in de Ark een oorspronkelijk Kerstspel 
opgevoerd, onder den titel "Wij komen te samen". 
De voorzitter van • Herlevend Boxtel, de Heer P. 
Dorenbosch, heeft de drie opvoeringen, welke zich 
in een stijgend succes mochten verheugen, met een 
korte begroeting en verantwoording ingeleid. De 
cultureele commissie van Herlevend Boxtel, die graag 
het goede op kunstgebied wil stimuleeren, had de 
beschikking kunnen krijgen over een verdienstelijk 
manuscript voor een Kerstspel, geschreven door een 
van onze medeburgers. Boxtel's Toonecl en het Box, 
tcls madrigaalkoor, werden bereid gevonden het spel 
op te voeren. Het spel "Wij komen te samen" staat 
naar inhoud en trant dicht aan de wieg van het 
tooneel in onze landen. Het geestelijk drama. dat 
zich in de Middeleeuwen geleidelijk heeft ontwikkeld 
uit de dramatiseering van het Evangelieverhaal in 
onze kerken op hoogtijdagen, vond hier een ver, 
blijdende eigentijdscbe vernieuwing. In dit spel 
vonden we een neerslag van de wijding, be bekoor, 
lijke naïviteit, de roerende eenvoud van de oude 
mysteriespelen. 

De gezellen van den spele, zoowel de oudere als 
de zeer jonge, beleefden hun rol met toewijding en 
vreugde, op alleszins te loven wijze. 

Boxtel's Madrigaalkoor, dat bij deze gelegenheid 
voor 't eerst in het openbaar optrad, heeft op voor, 
treffelijke wijze en in volkomen harmonie met de 
gang van het spel, schoone liederen en motetten 
gezongen. De inzet met "Resmet in laudibus" was al 
bijzonder fraai, de vertolking van Vondel's "0 Kerst, 
nacht schooner dan de dagen" indrukwekkend. 

Pater Marius. die de decors verzorgde, maakte het 
spel ook schoon om naar te kijken; de Engelsche 
soldaten, die telkens in de zaal aanwezig waren en 
wien de tekst toch wel ontgaan zal zijn, hebben 
niettemin de uitvoering om den zang en het schouw, 
spel met zichtbaar interesse gevolgd. 

H.A.R.K. 1944. 
Op Zaterdag 3 en Zondag 4 Febr. zal er in de 

ARK t.b.v. de H.A.R.K. een groote muziek,en,toneeL 
uitvoering plaatsvinden. D<! opbrengst is bestemd 
voor de Boxtelsche oorlogsgerroffenen. 

Op dezelfde dagen vindt er in het bevrijde Bra, 
bant een straatcollecte plaats onder het motto "Nog 
nooit was de nood zoo groot". De gelden zijn 
buitengewoon hard noodig om de oorlogsnooden 
eenigszins te lenigen. In Brabant alleen zijn tien, 
duizenden en tienduizenden dakloozen ! 

Verder willen wij U in overweging geven, een 
gedeelte van Uw inkwartieringsgelden af te staan 
aan de H.A.R.K. U hoeft niets anders te doen dan 
op het inkwartieringsbiljet in te vullen dat U dit 
geld afstaat aan bovengenoemd doel. W ij kunnen 
dan het geld van U innen op het gemeentehuis. 
U stelt hiermede een prachtige daad van naasten, 
liefde l H.A.R.K. BOXTEL. 

VRIJWILLIGERS. 
Gij hebt gehoor gegeven aan de roep van het 

Vaderland. Prachtig! Gij zult spoedig worden op, 
geroepen; sommigen zijn al vertrokken. Zorgt, dat 
ge ook geestelijk paraat zijt. Daarom: 

GEESTELIJKE BEZINNING 1 
In de komende week en wel van Donderdag 

8 Febr. tot Zaterdag 10 Febr. zal onder leidi1'g van 
de Paters Redemptoristen voor Boxtel en omgeving 
een retraite gehouden worden voor onze Katholieke 

vrijwilligers. De oefeningen zijn van 9-12 en van 
2 tot 5 uur; derde dag 's morgens sluiting. Geeft 
U ::oo spoedig mogelijk op aan het meldingsadres 
van Uw Parochie dat U vindt achter in Uw 
parochiekerk. 

Meldt U met hetzelfde enthousiasme aan, als ge 
gedaan hebt voor de zaak van Uw Vaderland. 

Een bijzonder beroep wordt gedaan op de mede, 
werking van de Ouders in het belang van Uw jongens 
en op de werkgevers en andere instanties om even, 
tueel hiervoor het nodige verlof te geven. 

Voor God en Vaderland 1 
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1le Átetro. 
Uit de openingsrede van Geubelings, de nieuwe voor
zitter van de B. 0. A.M.: ,,Indien onze meisjes alleen 
maar ontrouw waren, hadden wij niet voldoende recht 
van spreken. Maar nu zij goed vinden, dat zij als 
amusements gevalletje . . . . beschouwd worden ; dat 
er om hen geloot wordt; dat zij in groeten getale 
"geleverd" worden aan de danslustige soldaten, nu 
wenden wij ons niet alleen van hen af. doch wij zul
len niet rusten vooraleer wij, desnoods met geweld, 
het zedelijk peil van onze dames weer hersteld hebben." 
Wegens financieele moeilijkheden zullen wij in de 
Metro een advertentie-rubriek openen. Prijs· per regel 
f. 5,- met een versje van de redactie f. 10,- per regel.
Kijk maar: HUWELIJK: Jongeman, 35 jaar te lui· om
te werken, zou gaarne kennis maken met een schat�
rijke jonge dochter. Brieven onder no. 13 Metro. •
Wij vinden het ook jammer, maar van die fijne ge
meene schandaaltjes zijn er momenteel geen ·tot onze 
beschikking. 
Uit de inzendingen over deze rubriek: ,. Alles wat ik 
tot nu toe in de Metro las vond ik raak en degenen 
wie het betrof kon het zich aantrekken en . . . . zijn 
leven beteren."' 
., . . . .  mag het ooit zijn, dat je met een eigen blad 
uitkomt hou ik mij aanbevolen voor een abonnement." 
,.Moge dit er toe bijdragen de Metro minder onver� 
antwoord te doen hekelen."" 
,. U zult zien, dat Boxtel"s ingezetenen niet zÓÓ "onzalig" 
zijn, dat er niet ontzettend veel bereikt kan worden ... :. 
maar niet door schuilevinkje spelen, schelden en lachen." 
"enz., enz., enz., enz. 

De Metro-redactie heeft goeden raad ter harte genomen 
en over het algemeen uit de inzendingen geconcludeerd, 
dat, behoudens uitzonderingsgevallen, de hekeling in 
deze rubriek een gezonde uitwerking heeft. 
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Commissie LJOOC

J{e,�aq.stuldun. 
Op 16 Januari 1945 werd door den Voorzitter 

van Herlevend Boxtel een commissie voor recon, 
structievraagstukken geinstalleerd. Deze commissie 
heeft een overeenkomstige taak als die, welke prof. 
Cobbenhagen heeft toebedacht aan het door hem 
opgerichte Comité voor Maatschappelijke Wederop, 
bouw te Tilburg. Om coördinatie der beschikbare 
krachten te waarborgen is de Commissie in Her, 
levend Boxtel ingebouwd. Daar Herlevend Boxtel 
reeds commissies heeft voor onderwijsaangelegenhe, 
den en voor cultureele zaken zal de werkzaamheid 
der commissie voor reconstructievraagstukken zich 
in hoofdzaak bepalen tot sociaal en economisch terrein. 

In de commissie hebben de volgende heeren zit, 
ting: Ir. E. Hazelhoff (voorzitter), Dr. J. Janssens 
(secretaris), E. Bevers (adjunct-secretaris), Ir. D. van 
Diepen {penningmeester), A. J. M. van Erp, P. H. van 
Griensven, R. de Laat, notaris P. Mertens, Pafus 
van der Meijden, H. J. M. Roeffen, Ir. H. J. C. van 

Abonnementsprijs: f 0.10 per week of f. 1.30 
per kwartaal. 
Onder tijdelijk waarnemende redactie van 
J. v. SUSANTE Jzn. Adres: Breukelschestr. 32.
Directie en Administr.: W. L. v. AMELSFOORT 
Molenstraat 19. 
Advertentieprijs: 5 et. per milimeter over éên 
kolom - kleine advertenties 5 et. per woord 
met een minimum van 60 et. 
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·santen, Ir. J. A. M. Teppema en M. J. Timmermans. 
De commissie, welke vol ijver aan den arbeid is 

getogen, heeft reeds een drietal bijeenkomsten ge, 
houden, waarin een programma van actie voor de 
naaste toekomst werd opgesteld en waarin verschil,
lende actueele reconstructie,problemen aan de orde
zijn gesteld.

ScaSies lsdutc#J 6.estciidûu,. 
Het komt, vooral als gevolg van de tijdsomstan, 

digheden, meer dan vroeger voor, dat in gezinnen 
een of ander lid opmerkelijk veel last heeft van jeuk. 

Het is dan geheel nie!, uitgesloten dat deze jeuk 
het gevolg is van een huidziekte. welke men met 
een deftige naam "scabies" noemt doch wat beter 
verstaan wordt als men spreekt over "schurft". 

Schrik nu niet en denk ook niet dat alleen in 
bepaalde gezinnen in dezen tijd schurft kan voor, 
komen. Schurft kan zich, in dezen tijd, in alle ge, 
zinnen voordoen. Het is daarom van het allergrootste 
belang dat de lijders aan schurft in behandeling 
wo_rden genomen. 

De geallieerde autoriteiten bieden bij de bestrij, 
ding van dit euvel in Boxtel de helpende hand en 
wij kunnen hen daarvoor niet dankbaar genoeg zijn. 

Maandag a.s. 5 Februari, wordt om 11 uur, in 
den voormiddag, in het St. Lidwinaziekenhuis (Dui, 
nendaal te Boxtel een aanvang gemaakt met de be, 
handeling van alle in Boxtel voorkomende scabies, 
gevallen, zulks in overleg en op aandringen van 
de Geallieerde autoriteiten. 

Drie verpleegsters van de Geallieerden zullen de 
patienten die zich aandienen in behandeling nemen. 

Laat daarom iedereen die veel last van jeuk heeft 
zich. melden aan het ziekenhuis. Ook gevallen van 
hoofd, en kleerluis worden behandeld. Indien in een 
ge.zin een geval van scabies voorkomt, moeten alle 
gezinsleden meekomen. 

Gewenscht is dat men van te voren nog even den 
huisarts raadpleegt. Bespreek met hem het geval. 
Hij zal zeker graag de behulpzame hand bieden en 
U, zoo noodig of gewenscht, verwijzen naar het 
ziekenhuis. 

Eén gang naar _het ziekenhuis is afdoende om U 
en Uw- heele gezin, van de kwaal af te helpen. 

U dient er U zelf, Uw gezin en ook de gemeen, 
schap mede. Weg daarom met elk valsch schaamte, 
gevoel. De behandeling in het ziekenhuis is gratis. 

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

Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

ZONDAG, 4 Febr. De H. H. Misen 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 drie uur Lof met Rozen
hoedje. Om drie uur Congregatie bij de zusters. Van
daag collecte voor de arme kerken De Ze schaal voor 
de bijz. nooden van het Episcopaat welke bijz. in de 
milddadigheid der gelovigen wordt aanbevolen, Van
daag na de H. H. Missen vereering van den H. Bloed
doek Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje 
Zaterdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje en 
Veni Creator tot opening van het 40-urengebed Zater
dags biechthooren van half 3 tot 4 uur en van 6 uur 
tot half 8. Doopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 

MAANDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor 
Aloysius v. d. Eerden; z.a. gel. H. Mis voor Petrus v. 
d. Ven; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Johannes de 
Kort v. w. de oud-leerlingen; om half 8 gel mndst.
voor Adriana Snellaars van Hal; z.a. gel. H. Mis tot
bijz. intentie; H. Hart altaar gel. jrgt voor F rancisca 
v. d. Pasch; om half 9 gez. jrgt. voor Everdina van
Mensvoort van Oirschot. 

DINSDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor 
Henricus v. d. Eerden; z.a. gel H. Mis v.oor de 3 ge
sneuvelden uit de Nieuwstraat; H. Hart altaar gel. H. 
Mis voor Adriana Sterken van Diessen; om half 8 gel. 
jrgt voor Martinus van Oers; z.a. gel. mndst voor 
Everdina van Heesch; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Johannes de Kort; om half 9 gez. Dienst voor F ran
ciscus Servatius van Elten en Mia de dochter. 

WOENSDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Jo
hannes Santelloets; z.a. gel. H. Mis voor Anna Maria 
van Zoghel; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Catharina 
v.d. Sande van Gemert; om half 8 gel. jrgt. voor 
Marie van Oers; z.a. gel. mndst. voor Henricus de 
Wild; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Johannes Cor
nelia T roeien; om half 9 gez. mndst voor Andries
Verhoeven.

DONDERDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor 
Petrus v.d. Vliert en Jacobina van Hoogstraten de hsvr. 
z.a. gel. H. Mis voor over!. familie van Duren; H.
Hart altaar gel. jrgt. voor Johannes van Houtum en
Mechelina v.d. Eerd de hsvr.; om half 8 gel. jrgt.
voor overl. fam. v. Petrus van Erp v. Rumund; z.a.
gel. mndst voor Adriana Sterken van Diessen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Gerard Vekemans v.w. een
vriend; om half 9 gez. mndst. voor Mia van Elten

VRIJDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor 

BRABANT'S CENTRUM 

Catharina v. d Breekel; z.a. gel. H. Mis voor F rancisca 
van Vucht; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Martinus 
Michielsen v.w. de H. Fam. om half 8 gel. jrgt voor 
Marinus van Erp; z.a. gel. mndst. voor Lambertus van 
Nunen; H. Hart allaar gel. H. Mis voor over!. fam. 
Tits; om half 9 gsz. jrgt. voor August v.d. Ven. 

ZA TERDAG,om kwart voor 7 gez. jrgt. voor Jo
hanna v. d. Meerakker van Oekel; z.a. gel. H. Mis 
voor Wilhelmus v. d. Ven v.w. de H. Fam.; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Johannes Strik; om half 8 gel. 
jrgt. voor overl. fam. van Petrus v. Erp v. Rumund; 
z.a. gel. mndst, voor Adriana van Rumund Ketelaars
H. Hart altaar gel. mndst. voor Godefrieda Driessen 

Willems; om half 9 gez. mndst. voor Anna Maria v. 
Beek Oliemeulen.

In het Liefdehuis zullen geachieden: 
Maandag : gel. H. Mis voor Adriana van Rumund

Ketelaars; Dinsdag: gel. H. Mis voor Martinus Kuypers 
Woensdag llel. H. Mis voor Matheus v. d. Weide en 
Drika v. d. Aker; Donderdag: gel. H. Mis voor Wil
helmus v. d. Ven; Vrijdag gel. H. Mis voor Gerard 
Vekemans te Nijmegen over!.; Zaterdag; gel. H. Mis 
voor Johrnnes de Visser. 

Het H. Sacrrament des Huwelijks wenschen te ont
vangen: Jan Franciscus Hosewol uit de parochie v.d. 
H. Lambertus te Gemonde en Petronella v.d. Wal wed.
van Wilh. Hosewol uit deze parochie met disp. in aan
verwantschap Ze graad zijlinie; Henricus Theodorus
Voets en Maria Johanna Dollevoet beiden uit deze
parochie; Marinus Wilhelmus Kampert uit deze pa
rochie en Adriana Antonia Cremers uit de parochie van 
de H. Willihrordus te Mill, waarvan heden de Ze af
kondiging geschiedt; Edouard Bevers uit deze parochie
en Johanna van Meurs uit de parochie van het H.
Hart waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. De
geloovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijks
beletselen waarin niet is gedipenseerd ten spoedigste
aan den pastoor bekend te maken.

Parochie van het H. Hart te Boxtel. 

ZONDAG SEXAGESIMA, 4 FEBR. 1945. 
De 1 e schaal-collecte is voor het liefdewerk van 

ONZE ARME KERKEN ; de 2e open schaal voor de 
B.N. v. h. Hgw. Episcopaat. Te 3 u. Lof; te half 5 
vergad. der H. Fam. v. Moeders en gehuwde vrouwen. 

ZONDAG. 7 u. 1. d v.h. welz. der parochianen. 
8 u. 1. d. v. beh. terugkeer uit Wupperthal. 10.30 u. 
Hoogmis m. volksz. z.d. W,E.H. Kap. Verhagen, als 
t Directeur v. d. H. Fam. voor jongens. 

MAANDAG. 7 u; gef. l.j. Adriana v. Brunschot. 
l.d. Helena Bergman. 7.45 u. l.md. Gerardina Bekkers.
Ld. Joannes de Bever. 8.30 u. z.d. Joannes Cremers
en Francisca v. d. Steen z. e.; 1.j. Heer Eduard van
Helmond. l.j. Henricus Teulings, echtgenoote en dochter. 

DINSDAG. 7 u. z.d. bijz. int. l.d. Wilha v. Oirschot-
v. d. Sloot. 7.45 u. l.md. Heer Jac. Poot. l.d. voor de 
gesneuvelde soldaten. 8.30 u. z.d. v. 't gezin v. Mar.. 
v. Grinsven. l.md. Antonius v. Handel. l.èl. Helena
Bergman.

WOENSDAG. 7 u. z.md. Anna v. Laarhoven-van 
Zandvoort. l.md. Gerardus Rovers-v. Rooij. 7.45 u. Ld. 
Joha Verbunt-v. Mechelen. l.j. Hendrica Steenbakkers. 
8.30 u. l.j. Martinus v. Pinksteren en Cornelia v.d. Akker 
z.e ; Ld. Bijz. int.

DONDERDAG. 7 u. gef. z.j. Johanna Maas. l.md. 
Gijsbertha Nooren-Verdonk. 7.45 u. l.d. Maria v. Roos
malen-Verhagen. Ld. t fam. Bevers en fam. v. Meurs. 
8 30 u. pl. z.d. Weled. Heer Jac. v. Buul. l.md. Joha 
Nouwens-v. Houtum. 9.30 u. pl. Huw. mis. 

VRIJDAG: 7 u. gef. 1.j. Henricus van Roosmalen. 
l.md. Cornelia Timmermans-v. Orthen. 7.45 Ld. Helena 
Bergman. Ld. Kees van Schaaik. 8.30 u. pl. z.j. Mevr. 
Elisabeth v. Haeren-Spierings. l.md. Catharina Baayens
v. Strijthoven. 9.30 u. pl. z.d. bijz. int. en Ld. Mevr. 
v. Gülick-v. Dieten en Ld. Heer Frans Verhees.

ZATERDAG. 7 u .z.d. Heer Joannes Baayens. l.md.
F rancisca Donkers-v. Krieken. 7.45 u. l.md. Petrus 
Swinkels. l.md. Philomena v. Berkel-Verkuilen. 8.30 u. 
z.d. Adrianus v. d. Horst, te Tilburg t. Ld. Francisca 
de Bie-Pijnenburg. Ld. Albertha v. Breugel-Cornelissen.

Parochie van de H. Theresia te Boxtel. 
ZONDAG SEXAGESIMA 

ZONDAG 7.30 u. m. voor Johannes Quinten; 9 u. 
m.; 10.30 de Hoogmis voor de parochianen. De 
eerste schaal is voor de arme kerken van ons Bis, 
dom; de tweede voor de Bissch. Noden. 3 u. Lof 
met rozenhoedje t.e.v.d. Koningin v.d. Vrede uit 
dankbaarheid voor de verkregen weld.iden geduren, 
de den oorlog. 10 minuten voor het Lof Litanie v. 
Alle Heiligen voor de bijz. Noden v. deze week. 
MAANDAG 7.30 u. m. voor behouden terugkeer 
v. dochters. 8.30 u.m. voor Marinus Manders. 
DINSDAG 7.30 j. voor Franciscus Baaijens, Joha.
v. Kempen, Willem Venmans en Hendrika Derkin,
deren. 8.30 z.m. voor de afwezige broeders. 
WOENSDAG 7.30 u.m. voor Petrus Vervoort te 
Gemonde over!. 8.30 u.z.m. voor Geerdina Goossens 
in de par. v. h. H. Hart overleden.
DONDERDAG 7.30 u.m. tot int. v. d. leden der 
Godsvr. vereeniging t.e.v.d. H. Theresia; 8.30 z.m.
voor Arnoldus Renders t
VRIJDAG 7.30 u.m. voor Hendrika v. Dooren, 
Scheepens te Oirschot t 8.30 u.m. voor Henricus 
v. Esch te Tilburg t
ZATERDAG 7.30 u.m. voor Cato Lammers. 8 30 u. 
m. v. w. Gebedsactie 0. L. Vr. in 't Zand te Roer,
mond voor spoedige bevrijding.
ZONDAG 7.30 u.m.v.w. spaarvereeniging v. Hen, 
ricus Schut te Oisterwijk t Biechturen 2.30 tot 4 u.
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en 5 tot 6 u. ook voor en na alle H. Diensten. 
In het bijzonder voor het Ie en 2e leerjaar. 5 uur 
Lof t.e.v.d. Koningin v. d. Vrede voor de afwezige· 
broeders en tot voorbereididg van het Triduum ter 
Aanbidding voor de vrede. 

30 dagen voor Theodorus v. Roosmalen,v. d. Lin, 
den te Vught t en Adrianus v. Grinsven te Mill t. 

Aanbevolen: noveen voor afw. broeders, en noveen 
t.e.v. O.L.Vr. in 't Zand te Roermond voor spoedige
bevrijding. Het H. Sacrament des huwelijks wenschen 
te ontvangen: Henricus Cornelis de Bresser uit par. 
H. Petrus te Oirschot en Johanna Maria v. d. Loo 
uit deze par., waarvan heden de 2e afk. geschiedt. 

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

ZONDAG. 7.30 u. 1.j. Corns Smulders. 8.30 u. I.m. 
tot welz. der par. 10 u. z.m. Petrus v. Driel v.w. de 
Harmonie. In alle H. Missen de 1 e schaal voor de 
noodlijdende Kerken in ons Bisdom. 

MAANDAG. 7 u. l.j. Petronella Corns Smulders. 
7.30 u. Corns Henrs v. Aarle. 8 u. z.m. tot bijz. int. 

DINSDAG. 7 u. z.j. Adra v. d. Biggelaar. 7.30 u. 
z j. Johs Oerlemans en Wilha hsvr. 8 u. 1 m. bijz. int. 

WOENSDAG. 7 u. z.j. Theods Oerlemans en Helena 
hsvr. 7.30 u. z.m. Mevr. Catha Herman Coppers f te
Well. 8 u. 1.j. Lambs Smulders. 

DONDERDAG. 7 u. I.m. bijz. nooden der parochi
anen. 7.30 u. Z.J. Marts. v. d. Tillaart. 8 u. 1.j. Johs 
van Rooy. 

VRllDAG. 7 u. z.j. Elisabeth Marts v. d. Tillaart. 
7.30 z.j. Joha Maria Arnoldus v. d. Wiel. 8 u. I.m. 
Anna Christs Voets t te Boxtel. 

ZATERDAG. 7 u. z.m. leden proc. Kevelaer. 7.30 u. 
z.m. Coma v. d. Laa·r. 8 u. I.m. Hendrs Schalkx t te
Boxtel.

ZONDAG. 7 u. 1.j. Gers Krol en Antonetta hsvr. 
8.30 u. l.j. Johs v. Houtum. 10 u. de Hoogmis tot 
'welzijn der parochie. 

Zaterdag n.m. biecht-hooren van 2-4 en van 4 1/2-7. 
Zondagmorgen uitstelling van het Allerheiligste om 6.30. 

In de Kapel der Eerw. Zusters. 
Maandag l.j. Petrus v. d. Dungen. Dinsdag l.j. Barb. 

Petrus v. d. Dungen. Woensdag l.j. Jan v, Dijk en 
Elisabeth hsvr. Daarenboven: Zondag l.j, Michiel de 
Laat en Maria hsvr. Maandag l.j. Ants v. Houtum-de 
Laat. Dinsdag l.j. Hendrs v. Hal. Woensdag 1.j. Petrona 
Hendrs v. Hal. Donderdag 1.j. Theods. v. Hal. 

30e Mevr. Catha Herman Coppers t te Well. Anna 
Christs Voets en Hendrik Schalkx t te Boxtel. Christs 
v. Dijk f te Liempde. Hendrs Huyskens t te Oirschot. 
De Heer Nico!. Fleskens t te Vught. Gedoopt: Wilha
Maria Coma d. van Petrus van de Ven-Quinten. Henrs
Gers Johs z. van Wilhs van Erp-van Remunt.

Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 
ZONDAG SEXAGESIMA. 

ZONDAG 8 uur I.m. voor Welzijn der parochie. Om 
1 0 u. Hoogmis jaarg. Theodorus van Giersbergen. 
MAANDAG 7.30 u. I.m. j.g. fam. v. Griensven de Bever 
8 u. md. Josephus v. Dinter. 

DINSDAG 7.30 u. l.j. voor Hendrika v.d. Schoot. 
8 u. md. Wilh. Schellekens. 

WOENSDAG 7.30 u. l.j. voor Marinus v.d. Schoot. 
8 u. md. Theodorus van Grinsven. 

DONDERDAG 7.30 u. 1.j. Lambertus v.d. Schoot. 
8 u. I.m. Josephus Stoetzer. 

VRIJDAG 7.30 u. l.j. Petrus v. Houtum. 8 u. l. md. 
Willem Bergman 

ZATERDAG 7.30 u. 1.j. Ardina hvr. v. Petrus v. 
Houtum 8 u. I.m. Cornelia Kemps. 
Nog zullen geschieden : Maandag I.m. Jos. v.d. Steen 
vanwege de buurt. Dinsdag I.m. Bern. Endstra van
wege de fam. uit Gemonde. Woensdag Bern. Endstra 
vanwege een goeden vriend. Donderdag, Vrijdag, Za• 
terdag I.m. Bern. Endstra. 
Daarenboven: Maandag I.m. Joan. Kramer. Dinsdag 
I.m. Corn. Troeijen. Woensdag 1. m. Corn. Troeijen.
Donderdag 1. m. Overleden Ouders. Vrijdag en Za
terdag I.m. Maria Henrica Schellekens.

Parochie van de H. Willibrordus te Esch. 

ZONDAG SEXAGESIMA. 
H.H. Missen om 7 uur 8.30 u. en 10 u, Hoogmis voor 
de Parochie. Vandaag Ze schaalcollecte v. o. arme ker
ken welke door Z.H. Exc. ten zeerste in de mildàdig
heid der gelovigen wordt aanbevolen. De 3e voor Bijz. 
Nooden Episcopaat. Na den middag om 3 u. Lof met 
rozenhoedje voor den vrede. Na het Lof een lied. 
Zaterdagaavond om 6 u. pi Lof tot opening v.h. 40-
urengebed. Zondagmorgen om 6.30 u. zal het Allerh. 
ter aanbidding worden uitgesteld. De lijst der aanbid
dingsuren zal achter in de kerk worden opgehangen. 

ZONDAG 7 u. H. Mis Mevr. Hetty Henket-Win2-
stosser. 8.30 u. H. Mis. 10 u. Hoogmis v. d. Parochie. 

MAANDAG 7.30 u. H. Mis Anna Voets-v. Esch te 
Boxtel overleden. 8 u. H. Mis Ger. Bagen te Eind
hoven overleden. 

DINSDAG 7.30 u. Gez. H. Mis uit dankbaarheid. 
8 u. H. Mis Lamb. v.d. Wiel te Boxtel overleden. 
WOENSDAG 7.30 u. H. Mis Willibrordus v.d. Braak. 
8 u. Jgt. Anna Maria van Dongen. 

DONDERDAG 7.30 u. Jgt. Cornelis van Dongen. 
8 u. H. Mis Overleden Ouders. (P) 

VRIJDAG 7.30 u. H. Mis overleden Ouders. 
8 u. Mdst. Petronella van Schijndel-Sleutjes. 
ZATERDAG 7.30 u. H. Mis Petronella Paulina Mau
riks te Den Dungen overl. 8 u. H. Mis v.d. gesneuvelden. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

'llûu� weq,en? 
Il. 

De vrede is niet ver meer van ons af. 
Ondanks de bezinnende werking van den 
oorlog zullen wij weer spoedig inslapen 
zonder aan de jeugd en goedwillende men
schen het positieve idealisme gescho�ken 
te hebben, dat opgewassen is tegen de ver
lammende werking van een verzadigde 
democratie en anderzijds tegen de aantrek
kingskracht van absoluut gerichte stelsels 
als communisme en fascisme. 

De eenige mogelijkheid om een zuiver 
ideaal te stellen, dat alle -ismen op den 

, duur overwinnen kan, is gelegen in een 
jong en levend Christendom, dat slechts te
vreden mag zijn na al het mogelijke gedaan 
te· hebben, om Christus' Leer in dé ·praktijk 
te brengen. 

Als wij rustig opnieuw beginnen, den 
draad opnemen waar wij hem voor den 
oorlog lieten vallen, zullen wij weldra ont
dekken, dat er toch iets veranderd is. De 
volkeren

1 
zijn geschokt en ontredderd en al

leen een groot en waarachtig ideaal kan 
een dreigende ondergang van het avondland 
verhoeden. 

Als wij het Christendom en zijn sociale 
consequenties als richtsnoer aanvaarden, zal 
het niet voldoende zijn ons alleen bezig te 
houden met sociale studie en verbeterings
pogingen, wier welslagen van politieke 
machtsverhoudingen· afhankelijk zijn. 

Allerwegen dringt men aan op uitbanning 
van het egoisme, op een betere beleving van 
het Christendom. Doch meestal blijft het bij 
woorden; ieder van ons afzonderlijk is slechts 
schoorvoetend en dikwijls heelemaal niet 

, bereid de Christelijke naastenliefde zelf m 
praktijk te brengen. 
• Nu is het de tijd om te komen tot de
d a a d. Straks zijn we door de materieele
verbetering en de zorgen voor het herstel
de bezinning, die het razend oorlogsgeweld
ons schonk, vergeten.

Daarom een simpel maar serieus voorstel: 
Waarom zouden wij niet vrijwillig afstand 
doen van een groot deel onzer aardsche 
goederen, zoolang het proletariaat nog onder 
omstandigheden leeft, die wij voor onszelf 
zouden verafschuwen? 

Duidelijker: Waarom zouden wij niet een 
belangrijk deèl of alles van wat wij boven 
een behoorlijk burger bestaan verdienen 
afstaan voor de verbetering van de maat
schappelijke positie van hen, die nog in 
nooddruftige omstandigheden verkeeren? Er 
is een practisch verwezenlijkbare norm te 
vinden. 

Dit is g e e n  armoede; het is minder dan 
de vraag, die Christus stelde aan den rijken 
jongeling. Het is een daad, waardoor wij met 
een rustig hart en opgeheven hoofd de eischen 
van Communist of wie ook tegemoet kunnen 
treden, waardoor wij zonder bravour kunnen 

• zeggen, dat wij tenminste iets geprobeerd
hebben. Zijn er liefhebbers? "

'lUet met de !lWaU Aat. 
Er zijn van die zware wagens, die botsend 

en vierkantig over de stra.ten schokken en 
het paard dat er voor staat vormt geen op
wekkend gezicht: het !�at • den kop ·hangen 

en trekt langzaam. en moeilijk over • s Hee ren 
wegen. Daarom zeggen we: mensch, rijd niet 
met de zware kar. 

Laat het hoofd niet hangen, wees geen 
bedrukte zwartkijker. Zeker, op vele sombere 
vragen moeten we bevestigend antwoorden: 
vragen over verdrukte landgenooten, over de 
toekomst van ons arme land, over maat
schappelijke en economische vooruitzichten. 
Op veel schoone verwachtingen zijn onver
wachte dompers gezet. De bevrijding is geen 
paradijs gebleken. Er zijn nog toestanden 
genoeg, die verbeterd moeten worden. Er zijn 
nog menschen genoeg, die in den weg loopen. 
Er zijn nog wenschen genoeg, die voorloopig 
geen kans krijgen vervuld te worden. 

Niettemin, houdt het hoofd rechtop. De 
meesten onzer zijn nog jong genoeg om een
maal een betere tijd mee te maken: houd 
daar uw oogen op gericht. Het heerlijke 
genoegen, dat er verborgen zit in het over
winnen van groote moeilijkheden, laat U 
dat niet ontgaan. De loomheid en lusteloos
heid, die thans allerwegen heerschen zijn een 
gevolg van dat gebrek-aan-vertrouwen. 

Alles zal terecht komen volgens de heer
lijke plannen die God met ons voor heeft; 
op voorwaarde dat wij aanpakken en werken, 
hoopvol, met een blijden opgeruimden kijk 
op de toekomst; met een optimisme dat niet 
afhangt van de ups en downs van den 
oorlog, maar dat gebaseerd is op het echte 
christelijke vertrouwen, dat God de ijverige 
dienaars beloonen zal. 

We� in !Bo.xtd. 
Op 2 November 1944 werd door den Burgemees, 

ter van Boxtel voor onze gemeente het bureau 
,, Wederopbouw" in het leven geroepen. 

De eerste werkzaamheden die het bureau te ver, 
richten kreeg, was na te gaan welke bouwmaterialen 
in Boxtel aanwezig waren en deze te blokkeeren. 
Daarna moest met de in zoo geringe hoeveelheid 
aanwezig materiaal een zoo groot mogelijk aantal 
panden die door het oorlogsgeweld beschadigd 
waren weer in een eenigszins bewoonbaren toestand 
gebracht worden. 

Gezien de uiterst geringe hoeveelheid materiaal 
werd allé_én in de meest urgente gevallen materiaal 
beschikbaar gesteld, en dan alleen nog maar voor 
het treffen van noodvoorzieningen. 

Onder toezicht van en op aanwijzingen van dit 
bureau werden diverse panden die voor bewoning 
gevaar opleverden gesloopt. Voor anderen werden 
aanwijzingen gegeven op welke wijze gestut en ge, 
schrankt moest worden om instortingen te voor, 
komen, om daken tijdelijk af te dekken, of de meest 
noodzakelijke reparaties te verrichten. Allengs wer• 
den de werkzaamheden meer uitgebreid, en werden 
herstellingen aan panden die minder schade hadden 
definitief afgewerkt. 

Het tekort aan bouwmaterialen, vooral cement, 
glas en dakpannen is echter van dien aard, dat nog 
lang niet in alle gevallen de behulpzame hand ge• 
boden kon worden. 

Het bureau streeft er echter naar, nu met de 
weinige materialen die nog ter beschikking staan 
en nog komen, deze op de meest rechtvaardige 
wijze te verdeelen, zoodat binnenkort ieder in zijn 
woning toch minstens één vertrek ter zijner beschik, 
king heeft dat geheel glas, en waterdicht is. 
• De volgende phase is nu, om voor diegenen, die
door het oorlogsgeweld geheel dakloos geworden 
zijn aan een behoorlijke behuizing te helpen door 
het bouwen van enkele noodwoningen, of het in, 
richten van beschikbare ruimten daarvoor. 

Een zeer urgente zorg is om ook de boeren, die 
have en goed gedeeltelijk verloren, onderdak te 
verschaffen voor hun gezin en voor hun vee. 

Voor deze laatste categorie zullen noodboerde, 
rijtjes gebouwd worden. Deze boerderijtjes zullen 
op de meest primitieve wijze worden opgetrokken 
van oude steenen, rondhout, en met stroo worden 
afgedekt. • ' • 

Diverse plannen voor deze boerderijtjes zijn ge; 
reed, en zo spoedig het weer het toelaat ;:al met 
den bouw hiervan begonnen worden. 

Om eenig denkbeeld te geven van de uitgebreide 
werkzaamheden die hieraan verbonden zijn, zij 
vermeld, dat in het rayon Boxtel alleen 5J van 
deze noodboerderijtjcs zullen moeten verrijzen. 

Laten we hopen, dat spoedig de tijd aanbreekt, 
dat de meest noodzakelijke bouwmaterialen weer op 
vlotte wijze aangevoerd kunnen worden. Er zal 
dan heel gauw veel leed vergeten zijn. 

Ir. H. van Santen. 
Arch. F. Maas. 
' 
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Op de jongste vergadering van de B.O.A.M. werd 
besloten, dat de bond, evenals de bond van oud-Illegale
werkers, zich geheel buiten alle politiek zal houden. 
Daarna werd er een uurtje gezellig gekankerd en· 
gingen de aanwezigen tevreden huiswaarts. 

De Commissie voor kunstaangelegenheden van Her
levend Boxtel zal b innenkort alsnog probeeren ·prof. 
Molkenboer voor zijn• lezing naar Boxtel te vervoeren. 
Zij zullen van de Engelsche autoriteiten thans de be
schikking krijgen over eenige amphibie-tanks, e'en 
bulldozer en een vlammenwerper om er de moed in 
te houden. 

Op Maandag 12 Februari hoopt de Metro-redacteur 
den dag te herdenken dat hij voor 121/2 week zijn. 
werkzaamheden aanving. Dat het hem .dezen dag niet, 
aan belangstelling (sigaretten, whiskey) moge ontbreken, 
is de wensch van zijn echtgenoote en kindeten. 

Onze burgemeester we,et heusch wel, wanne.er er 
weer gas komt, maar hij vertelt het lekker niet verder. 

Advertentie: 
Wil Ruilen: een gouden ring van een Enge)s·chen 
soldaat, tegen • een vinger van een Neperlandschen 
jongenman. 

Noot van de redactie: Men vervoege zich bij de 
B.0.A.M. Misschien weet die er raad op? 
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!Jlaatsdijlt 'llû™
DE NIEUWE KERSTMIS. 

Kerstmis werd dit jaar, al was het laat, in B'oxtel 
tot tweemaal toe op ·het tooneel herdacht, in zeer 
uiteenloopende stijl. .. 

De vorige week zagen wij een fijn, geestelijk en 
geestig spel rond de Openbaring des Heeren • aan 
de Wijzen; deze week was de zaal van het concert, 
gebouw gevuld met menschen die de werkelijkheid 
van het harde leven wilden zien. Br. Gummaris 
schreef een realistisch stuk, waarin een moderne 
Franciscus van Assisië eigentijdsche woonwagen
menschen, die vele bittere en barsche dingen zeggen, 
den honger naar geluk stilt, door ze te brengen 
bij het Kind in de Kribbe. : , : ·r.' 

De medewerkers hebben zich best. van hun taak 
gekweten, al was ieders spel niet altijd even goed 
en sterk. De "Steile" had zijn stijl te pakken en 
de kleine Giel niet minder. 

De opbrengst van deze opvoering en het eerstè. 
concert van de R. K. Gildebonds-harmonie, dat er, 
aan vooraf ging, was ten bate van de H.A.R.K. 

BETAALBAARSTELLING PENSIOENEN. 
De wnd. Burgemeester der gemeente Boxtel 

maakt bekend: 
dat gepensioneerden, voor zoover zij pensioen ge, 
nieten uit het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
het Gemeentelijk Pensioenfonds Amsterdam, de 
Spoorwegpensioenfondsen of de Indische Pensioen, 
fondsen zich voor ui_tbetaling van deze pensioenen 
kunnen wenden tot de gemeentesecretarie, afdeeling 
financiën en wel: zij, wier geslachtsnaam begint 
met de letters ' • 
A t/m G op Maandag 12 Febr., tusschen 9.en 12 uur. 
H t/m O op Dinsdag 13 Febr., tusschen 9 en 12 uur. 
P t/m Z op Woensdag 14 _Febr., tusschen 9 en 12 uur. 

Belanghebbenden, die zoo mogelijk persoonlijk_ 
moeten komen, dienen hun pensioenakte mede· te. 
brengen. 

Boxtel, 7 Februari 1945. 
De wnd. Burgemeester voomcieµid;_ 

Mr. W. C. A. FRANCISSEN." 

' ' 



Op 26 Jan. j.l. werd alhier de heroprichtingsvm 
gadering gehouden van de Ned. R. K. Bond van 
Handels,, Kantoor, en Winkelbedienden "St. Fran, 
ciscus van Assisie". De belangstelling voor deze 
vergadering was bevredigend en het aantal toege, 
treden leden ging alle verwachtingen te boven. 

Als bestuursleden werden gekozen: F. v. d. Bogaert, 
Nieuwe Kerkstraat, Voorzitter. Th. Pastoor, tijdelijk 
K J.V.,Huis, Secretaris. W. Weyers, Nieuwe Kerk, 
straat, 2e secretaris. Mart. Verleg, tijdelijk Pr. Hen, 
drikstr. 52, Penningmeester en Paul Hendriks, Com, 
mbsaris. Geestelijk adviseur de Weleerw. Zeergel. 
Heer Dr. J. Janssens. 

Inmiddels werd wederom een nieuwe vergadering 
belegd, doch hiervoor verwijzen wij naar de des, 
beteffende advertentie in dit blad. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 

BON AANWIJZING. 
Voor het tijdvak van 11 tot 17 Februari 1945 zijn 
aangewezen de volgende bonnen voor de artikelen 
Brood, Melk en Taptemelk: 
BROOD 8A 8B gemerkt "brood" 400 gram per bon. 
BROOD 8 gemerkt "beschuit" 100 gram per bon. 

(Uitsluitend brood.) 
MELK Dl2 El2 (gemerkt "Reserve") tezamen met 
3 bonnen "Melk" 8 geven in totaal recht op 51/4 
L. gestandaardiseerde melk. (1 L. gest. melk is 1
blikje gecondenseerde volle melk.) 
TAPTEMELK. bon 8 gemerkt "taptemelk" en 

bon 8 gemerkt "melk".
Elke bon geeft recht op 13/4 L. taptemelk. 
(13/4 L. taptemelk is 1 blikje gecondens. volle melk.) 

TOEWIJZING TABAK. 
Teneinde de kleinhaJ_1delaren in Tabak en Tabaks, 
producten in de gele�enheid te stellen, hun huidige 
voorraden sigaren en sigaretten te verkoopen, al, 
vorens zich opnieuw te bevoorraden, wordt hierbij 
bepaald, dat de geldigheidsduur der toewijzingen 
voor tabak, voorzien van een vervaldatum, gelegen 
in het tijdvak van 15 Januari 1945 tot 15 Februari 
1945, met één maand is verlengd. 

HARil')JG. 
Op 9, 10, 12 en 13 Februari 1945 kunnen op de 
plaatselijke Distributiekantoren, behorende tot den 
Distributiekring Boxtel, bonnen worden afgehaald 
voor I/2 K.G. HARING (per persoon). Te Esch en 
Liempde zal de uitreiking plaats hebben op 10 Fe, 
bruari 1945. Te Esch in café van Schijndel en te 
Liempde in café van Vlokhoven. Tweede Distri, 
buüe stamkaarten of noodstamkaarten van de ge' 
zinsleden dienen te worden meegebracht. 
Ná 13 Februari 1945 heeft geen uitreiking meer plaats. 

De Directeur, J. A. SMIT. 

BEKENDMAKINGEN. 
INKWARTIERING. 

1 . Ter voorkoming van administratieven omslag
is het noodzakelijk gebleken een termijn te 
bepalen, binnen welken inlevering der inkwar, 
tieringsbiljetten en afrekening der toegekende
vergoeding dient plaats te hebben. Inlevering
der biljetten moet in het vervolg plaats hebben 
uiterlijk den zevenden dag na ontvangst; de toe,
gekende vergoedingen moeten uiterlijk den zeven, 
den dag na ontvangst der kennisgeving worden 
afgehaald.
Bij overschrijding van deze termijnen vervalt
het recht op vergoeding.

2. Inlevering der inkwartieringsbiljetten kan plaats
hebben door deze in de bus in den hoofdingang 
van het gemeentehuis te deponeeren. 

3. Ingevolge nieuwe richtlijnen kan vergoeding voor
verlichting worden toegekend. Deze vergoeding
kan alleen worden uitbetaald, indien de voorge, 
schreven aanteekening betreffende het aantal ge, 
bruikte lichtpunten door den kwartiernemer op 
het biljet is gesteld.
Gelieve bij ontvangst der kwartierbiljetten toe
te zien, dat de invulling ook in dit opzicht vol, 
ledig heeft plaats gehad.

Boxtel, 1 Februari 1945. 
De waarnemend burgemeester van Boxtel, 

Mr. W. C. A. Francissen. 
Aan verwanten van Zeevarenden. 

Verwanten van die zeevarende kostwinners, die 
tijdens den oorlog dienst hebben gedaan op koop• 
vaardij• en visschersschepen ten behoeve van de 
geallieerde oorlogvoering, gelieven zich onverwijld 
te melden bij de gemeente secretarie, alwaar hun 
inlichtingenformulieren ter invulling zullen worden 
verstrekt. Gemeente secretarie Boxtel. 
WORDT GEVRAAGD: 
Voor zoo spoedig mogelijk 
in dienst te treden,juffrouw 
bekend aan de boekhou, 
ding, voor het verrichten 
van administratie en kan, 
toorbezigheden. Salaris en 
werktijd nader overeen te 
komen. Aanmelding uit, 
sluitend schriftelijk te rich, 
ten aan de firma J. v. Elk 
6. Zn. Lederhandel Boxtel.
's Zaterdags van 2-5 uur 
verkoop van Petroleum 
op de aangewezen bonnen. 
H. v. Brunschot, Verkoop,
lokaal Bosscheweg 111. 

R. K. Echtpaar, zonder 
kinderen, zoekt voor tijde, 
lijk kamer(s) met of zon, 
der pension. Brieven onder 
no. 85 bureau v. d. blad. 
r:rvrv::u::r,,49-4y-4yAYIVXx.rv::J� 

Voor de vele blijken van 
belangstelling bij ons hu• 
welijk ondervonden betui, 
gen wij onzen hartelijken 
dank. 

J. TIMMERMANS
COR TIMMERMANS,

v. D. SLOOT
Onrooische str. 25. 
� 

Magazijn "DE BIJENKORF
" Belangrijke Vergadering

v.d. Ned. R. K. Bond van Handels•, Kantoor• en
A. VAN KOL Winkelbedienden "St. Franciscus van Assisie" 

Stationstraat 55 B O X T E L Afdeeling BOXTEL 

Oorlogsgetroffenen!!! te houden Woensdag 14 Februari
om half acht in het Vereenigingsgebouw 1 Wij ontvingen voor U een partij Aardewerk. 

k O.a.diepe, platte en ontbijtbordjes, koppen op den Burga ker 
en schotels, aardappelschalen, brood• Tot het bijwonen dezer Vergadering worden 
schalen, botervloten, melkkannen, melk• dringend uitgenodigd alle leden en verder alle 
bekers, theepotten, dekschalen, soep- Boxtelse Handels•, Kantoor, en Winkel, terrienen, sauskommen. 

bedienden. Wij verwachten ook U I 
Stroomatten 

■ Keukenmat 140 X 90 cM. . . ll. 18.50 
Deurmat diverse maten ll. 5.50, ll. 4.90 

Boodschaptassen 

■ Strootasien flinke maat
eveneens in luxe uitvoering

Houtwaren 

. ll. 6.50 

. tl. 8.75 

1 
Hierin kunnen wij U nog brengen: lepel·
en vorkenbakken, handdoekrekjes, droog• 
rekjes, hakborden, enz. 

Kindertrekwagen 
- Beukenhout, prima kwaliteit. . fl. 12.50 

Binnenkort verwachten wij diverse 
artikelen voor oor l ogsgetroffenen 

Het Bestuur. 

Wij kunnen U helpen aan een 

NIEUW KARPET 
90 X 150 cm - Gld. 18.50 
Vrij van distributie. 

Vier tegen elkaar 
Uw karpet pasklaar 

F. J. WITTEVEEN'S 
COMPLETE MEUBILEERING 

Sluit Uwe 
RECHTERSTRAAT 22 - BOXTEL 

Automobiel- en ::::::::::::::::::=:

Motorverzekering Sdtewnesi,es..
bij het 

ALG EM. ASSURANTIE- KANTOOR 

Seh. E.P.R. CLERCX 
Bosscheweg 51 - Boxtel. 

Concurreerende premiën. 
Eerste ldasse Nederlandsche Maatschappijen. 

Voor de oorlogsgetroffenen 
hebben wij ontvangen : 

Overalls 
Heerenonderbroeken 
Damescamisoles 
Jongenshemden 
Jongens Combinations 
Jongens Overhemden 
Jongensbovenbroeken 

D amesschorten 
Kinderschortjes 
Sokken 
Zakdoeken 
Handdoeken 

Babyhemdjes 

Babyborstrokjes 

F. J .. Witteveen's
Manufacturen en Confectiebedrijf 

Er zijn scheermesjes verkrijgbaar op de door 
U ingeleverde bon Tabak R 09. 
Wij kunnen U helpen aan 5 scheer
mesjes per bon, echter alleen tegen 
inlevering van het in Uw bezit 
zijnde ontvangstbewijs. 

Bazar C. Steinmann-Pechtold 
Rechterstraat 6 - Boxtel. 

MILITAIR GEZAG. 
Centraal Transport Bureau, Heuvel 95, Tilburg. 

De Gemachtigde van het Wegverkeer roept sollicitanten 
op voor de betrekking van 

TECHNISCH CONTROLEUR. 

Deze personen worden gemilitarriseerd met den rang 
van sergeant. Uitvoerige schriftetijke sollicitaties 
waarin dient te worden vermeld naam, voornaam, 
woonplaats, geboortedatum, opleiding, laatste werk, 
gever enz. dienen te worden ingezonden aan boven, 
genoemd adres. Bezoek uitsluitend na oproep. 

De gemachtigde voor het wegverkeer, 
Mr. G. M. J. HENKET. 

Rechterstraat 18 Boxtel
_ Wegens 

MEUBELMAKERIJ 
achterstand 

VolsJagen C. NO UWE NSSmidsknecht Breukelschestraat 59

en Hàlfwas Meubel-

kunnen wij geen reparaties 
van Uurwerk e n  aannemen 

gevraagd. fa A.v. Vlerken, Boxtel
reparatie Uurweken - Goud en Zilver - Optiek

P.v.d.Brandt Ook het adres voor allerlei
Nieuwe Kerkstraat No. 48 Huishoudelijke

Artikelen 
Algemeene vergadering Religieuze Beelden, enz.

van de 

Veeverzekering N. C. B, 1
.e 

Joop .fµocaaqd
op Woensdag 14 Febr. ALLE SOORTEN 's middags 2 uur bij H. v. 
Rooy. Café Nieuwe Kerk, 
straat 

Algemeene Vergadering 
van de 

HUIDEN EN 

VELLEN 

Voorradig bij: 

Kunstartikelen 
Modern meubilair 
Sier- en serveerschalen 
Religieuze en luxe beeldjes 
Boudoirgerief 
Colliers en Broches 
in groote sorteering 

Kunsthandel Steenbakkers 
STATlONSTRAAT 58 - BOXTEL Bunzings, Katten, 

Geiten, enz. 
Paardenverzekering N. C. B. 

w·· d Tegen de hoogste prijzen Y oen steeds ons best
op Woensdag 14 Febr. 

's middags 3.15 uur bij H. 
v. Rooij, Café, Nieuwe
Kerkstraat. 
Gevraagd geheel of gedeel, 
tel ijken Baby•uitzet, ook te 
ruil tegen kolen. Nieuwe 
Kerkstr. 101, Boxtel. 

Gevraagd R. K. Boeren, 
knecht. J. v. d. Kerkhof, 
Tongeren 60, Boxtel. 

C. VERBEEK
Zandvliet 38 - Boxtel

Verloren, damesparapluie 
om ± 7 uur, tusschen over, 
weg Kleinder Liempde en 
Crols' Wasscherij, op Zater, 
dagavond 3 Febr. j.l. Tegen 
beloning terug te bezorgen 
bij: Bekkers Tongeren 30 
Boxtel. 

Drukkerij J. I_>. Ti«;.le!1 - Boxtel. 
J " 

U zooveel mogelijk te helpen. 

Uw vergunning kunt U

nergens heter besteden 
dan bij 

Het Manufacturenhuis. 
DE MAGMEET 

Breukelschestraat 95. 



1 e JAARGANG No. 12 VRIJDAG .16 FEBRUARI 1945 

, 

s 
1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

� Wee/Mad -000e :J3o.xtet at 0� 

1li.eu� weq,en? 
lil. 

Wij hebben allen ingezien, dat het egoïsme 
de hoofdzaak is van de ellende, waarin wij 
door de oorlog zijn gestort. Alleen door 
Christus kunnen wij de juiste houding in 
dezen vinden, maar dan ook door Christus• 
Leer in de praktijk ten uitvoer te leggen. 
De naastenliefde wordt in dezen tijd op 
bewonderenswaardige wijze beoefend; critiek 
uitoefenen ligt dan ook niet in onze bedoeling. 
Juist van deze geesteshouding zouden wij 
willen profiteeren om deze door bijzondere 
omstandigheden uitgelokte daden van Christe
lijke liefde te maken tot een voor Christenen 
normale praktijk. 

Daarom stelden wij aan . het slot van ons 
vorig artikel de vraag: Kunnen wij niet een 
belangrijk deel of alles van hetgeen wij boven 
een behoorlijk burgerlijk bestaan verdienen, 
vrijwillig afstaan. zoolang nog zoovelen in 
maatschappelijke omstandigheden verkeeren, 
die wij voor ons zelf zouden verafschuwen? 

Is dit voorstel· in de praktijk uitvoerbaar? 
leder voor zich zou het natuurlijk zonder 
meer kunnen doen. Misschien is het echter 
beter in een soort gemeenschap dit plan ten 
uitvoer te leggen. Een gemeenschap van 
menschen, die zich verplichten b.v. tenminste 
de helft van hun luxe (zoodra er weer luxe 
is) af te staan voor sociale en religieuze 
verbetering. Kunnen wij niet komen tot een 
groep Katholieken, die in principe bereid 
zijn in normaler tijdsomstandigheden, qus 
spoedig na de vrede, zulk een wezelijk 
Christelijke gedachte waar te maken? 

Er zijn practische bezwaren: er zijn clau
sules noodig voor kindertal, representatie, 
pensioen, kapitaalsinvesteering. e.d., nadat 
er een inkomensgrens is vastgesteld, die wij 
een behoorlijk burgerbestaan noemen ( wij 
denken b.v. aan 50 °/o boven het inkomen 
van de geschoolde arbeider als basis). Nog 
eens, wij prediken geen armoede, maar welk 
een heerlijke geloofsgetuigenis zouden wij 
afleggen, als wij nadat een fatsoenlijk be
staan, op redelijke wijze is gewaarborgd, 
• door ons grootmoedig gebaar toonden de
woorden van Christus in hun volle zwaarte
te willen beleven.

Nog leven tallooze gezinnen en personen
tengevolge van de oorlog in bescheiden om
standigheden. Voor hun is het luxebestaan
nog geen gewoonte geworden en het zal
hun minder moeite kosten van de overbo
dige luxe geheel of gedeeltelijk afstand te 
doen. Nu is het de tijd om de dragers van
het Christus-ideaal een daad te. vragen, waar
door het "Ziet, hoe zij elkander liefhebben"
weer bij benadering waarheid wordt.
Wij mogen niets eischen. Velen zullen hun
jarenlange levensstijl niet in een oogwenk
kunnen veranderen;· wij mogen dit ook niet
als een alleenzaligmakend ideaal stellen.
Maar bij de velen, die thans hunkeren naar
een betere wereld, hopen wij weerklank te
vinden en samen met dezen in Christus'
Naam de leer van het Evangelie weer een
kleine stap dichter bij z1Jn verwezenlijking
te mogen brengen.
Wie voelt er iets voor zich op te geven als
vrijwilliger voor deze Militia Christi of hier
. over met ons eens van gedachte te wisselen?

:Jlaatselijk � 
"H.A.R.K." BOXTEL 

De Boxtelsche bevolking heeft weer eens getoond, 
dat 'zij de zwaar getroffen Nederlanders kán en 
wil steunen in deze eerste moeilijke tijden. Bij de 
huis ,en straatcollecte werd ongeveer f 2000,- bijeen, 
gebracht, terwijl de uitvoering ongeveer f 1700,
opbracht, tezamen een batig saldo van f 3700,-. 

Onzen hartelijken dank aan den Weleerwaarde 
-Pater Antonius, andere Paters en �pelers, aan de
Bondsharmonie met hun dirigent, die toonden hun
ouden glans en glorie nog lang niet verloren te
hebben. Namens de getroffenen en evacué's ook
onzen dank aan de heele Boxtelsche bevolking. \JÇ ij
hopen, dat ook in de toekomst deze mildheid zal
blijven groeien. Kans zullen wij U geven, zooveel
wij kunnen.

TERUGGAVE RADIO,ONTVANGTOESTELLEN.

Vaak wordt de vraag gesteld: Wanneer krijg ik
mijn radio,ontvangtoestel terug?

Welnu, de wnd. Burgemeester heeft vanuit Breda
bericht ontvangen, dat met het sorteeren der radio,
ontvangtoestellen goede vordering wordt gemaakt.
Er werden reeds eenige duizenden toestellen aan de
rechthebbenden uitgereikt.

Het is wel te verwachten, dat voor Boxtel binnen;
kort toestellen voor den dag zullen komen, aangezien
voor het rayon den Bosch, waarbij ook de gemeente
Boxtel behoort, reeds vele toestellen werden aan,
getroffen.

Zoodra toestellen afkomstig uit Boxtel worden
gevonden, zal de wnd. Burgemeester nader bericht
ontvangen. Hoop doet leven 1

INKWARTIERINGSGELDEN. 

Het komt meermalen voor, dat, ondanks herhaald 
verzoek om inkwartieringsgelden bij den gemeente, 
ontvanger te innen, de rechthebbenden zich niet 
bij den gemeente,ontvanger vervoegen om de gelden 
in ontvangst te nemen. 

Wellicht spruit dit voort uit het verlangen om 
de gelden ter beschikking te stellen van de H.A.R.K. 
(Hulpactie Roode Kruis). 

Teneinde nu de bedoeling van den gever te ver, 
wezenlijken, zal voortaan, indien de gelden binnen 
de aangegeven data niet bij den gemrente,ontvanger 
worden geïnd, een man van de H.A.R.K. zich in 
verbinding stellen met den schenker teneinde de 
gelden voor en namens de H.A.R K. te innen. 
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Ve .At.etro. 
De B.O.A.M. (Bond van door Oorlogshandelingen 

afgewezen minnaars) wijst er op dat hij als eerste de 
actie tegen de ontrouwe meisjes is begonnen. Zulks 
ter voorkoming van misverstand, daar momentueel vele 
bladen zich met dit problsem bezig houden. De argu
menten, die worden aangehaald zijn door de B.O,A.M. 
reeds tot in der treure vermeld. De propaganda-afdee
ling stelt gaarne artikelen, brochures enz. ter beschikking, 
doch eischt dan bronvermelding bij opname in een 
ander blad. 

Degenen, die hun inzendingen voor de Metro al dan 
niet duidelijk doorspekken met politeke listigheidjes, 
dienen te weten dat de Metro-redactie een uiterst fijne 
neus voor dergelijke zaken heeft en niet van zins is 
zich hoe dan ook met een en ander in te laten. 

Overtuigd als wij zijn van de groote waarde van de 
onkreukbaarheid der ambtenaren op openbare kantoren 
werden wij teleurgesteld toen wij dezer dagen ver
namen, dat een moeder, die schoenen vroeg voor haar 
kindje te hooren kreeg: ,.Ge moet maar naar den 
-Duitscher gaan."

Er zijn teekenen, die er op wijzen, dat buiten Box
telsche ingezetenen bq,ig zijn binnen-Boxtelsche aan
gelegenheden te zien door een buiten-Boxtelsche bril.
Dat kan heel goed zijn, want de binnen-Boxtelsche bril
is danig bestoft door modder en stof, dat in vroegere
politieke perioden is opgewaaid. Wat wij noodig•hebben?
Beide brillen, goed schoongemaakt met democratische
benzine.
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BOXTELSCH TOONEEL 

Vrij spoedig na het bovenduiken van dit tooneel, 
gezelschap kwam het ons vergasten op een tweetal 
kluchten. die stampvolle zalen drie avonden lang 
geamuseerd hebben. De eerste kennismaking na de 
bevrijding met het herboren gezelschap houdt goede 
beloften in voor de toekomst. Dat wij ons zoo 
uitdrukken vindt zijn oorzaak in het feit, dat de 
spelers, voor het meerendeel nieuwe sterren, hoe, 
wel zij hier en daar goede dingen lieten zien, over 
het algemeen nog te weinig ingespeeld zijn om al 
homogeen spel te vertoonen. 

"De Huistyran" is een gezellige klucht, die echter 
een volledige rolbeheersching en sterk "stil" spel 
verlangt en in beide opzichten mankeerde er nog 
al eens wat aan. De andere klucht "Het laatste 
Nieuws" is wat stuk betreft minder geslaagd, maar 
hiervan hebben de spelers werkelijk iets gemaakt. 
Over het alge meen zaten de rollen vaster en waren 
de spelers in �Het laatste Nieuws", tenminste in de 
voorstelling die wij bezochten, er beter in; zij 
hadden het dan ook heel wat gemakkelijker dan 
hun collega's uit "de Huistyran". 
Nagenoeg alle spelers en speelsters gaven individueel 
goed spel te zien, wij willen ons derhalve· onthouden 
van speciale vermeldingen omdat opvallende pres, 
taties hoofdzakelijk te danken waren aan de aard 
van de rol. Wij zien met belangstelling de verdere 
verrichtingen van dit gezelschap tegemoet in het 
besef dat hier voor Boxtel t.z.t. naast ontspanning 
ook kunstgenot te behalen valt. 

GOUDEN HUW ELIJKSFEEST 
IN DE STATIONSTRAAT. 

Lang zijn openbare feestelijkheden verboden ge, 
weest of althans dermate "gemaszregelt", dat er alle 
aardigheid af was. Als er dan weer eens oude roem, 
ruchte muziekgezelschappen ten tooneele verschijnen, 
voelt men pas, wat men al dien tijd gemist heeft. 
Terecht meende de Stationstraat dat het gouden 
huwelijksfeest in hun midden weer eens ouderwetsch 
gevierd moest worden. En al leggen de tijdsomstan, 
digheden nog eenige beperkingen op, als we een 
fraaie versiering, een stevige feestcommissie, muziek 
en nog wat laatste restjes geestrijk vocht bij elkaar 
voegen, dan is er in een vrij land ondanks alles 
toch nog een geslaagd feest te organiseeren. Dat het 
inderdaad een geslaagd feest genoemd mag worden 
zal ook het jubileerend echtpaar van Dieten,Vreugde 
wel volmondig beamen. Ondanks het slechte weer 
's morgens bij de H. Mis, waardoor de precieuse 
kleedjes van de bruidjes in gevaar kwamen. De aan, 
bieding van de cadeaux door de bruidjes en de 
voorzitter van het feestcomité, die in warme be, 
woordingen de gelukwenschen van de buurt ver
tolkte, de drukbezochte receptie waar o.a. Deken 
Broekman en de burgemeester aanwezig waren en 
vooral ook de muzikale hulde door de beide har, 
monies en het zangkoor zullen allen prettige her, 
inneringen blijven voor het bruidspaar, dat in een 
vredige levensavond nog vele jaren dezen dag moge 
vieren. 

� ,(Uffl, ,de �-
Als wij deze week onze aandacht beperken tot 

het binnenland, lijkt het ons gewenscht in kort be, 
stek eenige opmerkingen te geven over de politieke 
ontwikkeling in bevrijd gebied. Want leek het 
aanvankelijk, dat de politieke questies zouden 
blijven rusten tot na Nederland's algeheele bevrij, 
ding, sommigen schijnen hierop niet te kunnen 
wachten. 

Daar zijn allereerst de Communisten, die hun 
partij weer opgericht hebben. Vervolgens komen de 
Sociaal,Democraten - voorzichtiger - met een 
voorloopige organisatie voor den dag in afwachting 
van hetgeen er t.z.t. door de bevoegde partij-instan• 
ties zal worden beslist. Aan R.K. zijde beperkt men 
zich tot een meestal ernstige gedachtenwisseling in 
de pers, voornamelijk gestimuleerd door de brochure 

Abonnementsprijs f 0.10 per week off 1.30 per kwartaal. 
Onder tijdelijk waarnemende redactie van: 
J. VAN SUSAN TE Jzn. Adres: Breukelschestraat 32. 
Directie en Administr.: W. L. v. Amelsfoort Molenstr.19. 
Advertentieprijs: 5 Cent per milimeter over één kolom . 



van Prof. Kors ten gunste van een Katholieke po,litieke partij. • 
De o.a. door Je Maintiendrai onofficieel vertegen,woordigde "volkseenheidsbeweging" heeft voor dezeterugkeer der oude partijen weinig waardeering; deCommunisten worden ernstig onderhanden genomen vanwege hun misleidende "eenheids",lèuze, de soci,aatdemocraten worden welwillend behandeld, terwijlProf. Kors en vooral zijn aanhangers in Herstel, hetTilburgsche R.K. Arbeidersblad ook een veeg uitde pan krijgen om hun voorbarige conclusies. Ons inziens heeft men van Katholieke zijde totheden de verstandigste houding aangenomen; zonderde politiek dood te zwijgen is men bezig met eenover het algemeen serieuze gedachtenwisseling overdit onderwerp, waarbij men niet vooruitloopt op deontwikkeling der zaken. Het is duidelijk, dat inhet Katholieke kamp de meeningen nog verdeeld zijn, doch de meerderheid is, naar het ons wil voor• komen, een ruimere basis dan alleen de religieuze gunstig gezind. Of deze gezindheid zich in de toe,komst zal kunnen manifesteeren, zal in hoofdzaakafhankelijk zijn van dt: hou.ding der andere oudepolitieke partijen en van de basis, waarvan event. vernieuwde partijvorm zal uitgaan. 
TOONEEL VEREENIGING "VRIENDSCHAP 

ONDER ONS'', TE ESCH. 
Na eenige jaren van gedwongen rust, heeft onzeplaatselijke Tooneelver. ,,Vriendschap Onder Ons" haar werkzaamheden hervat. Na eenige voorbereidende vergaderingen werdbesloten, ondanks het feit dat door oorlogshandeling bijna alle tooneelbedoodigdheden verloren gingen, een nieuw stuk in te studeeren. De keuze is gevallen op ,.De Roman van een Krantenjongen". Tooneelspel bewerkt naar Bernhard Schaw's Pygmalion. Met algemeene goedkeuring werd op de laatst gehouden vergadering besloten, dit stuk half April op te voeren ten bate van de H.A.R.K. 

1Jistci&ttiehi.nq, !P,cwel,. 
Bonaanwijzing. Voor het tijdvak van 18 • 
24 F ebrtiari 1945 zijn de volgende bonnen 
aangewezen van de bonkaarten 3e periode 
1945 voor het koopen van de daarnaast ver-
melde artikelen: 
BROOD. 9A en 9B gemerkt "brood'' per · 
bon 400 gram. 9 gemerkt "beschuit" per 
bon l 00 gram. 
MELK. D 13 en E 13 tezamen met 3 bon-
Voorde vele blijken van be,langstelling, ondervondenbij mijn 25,jarig Dienst,jubileum betuig ik langsde::en weg mede namensVrouw en Kinderen aan allen mijn hartelijken dank. 

Gevraagd een nette R.K. 
dienstbode boven de 20 jaar, zelfstandig kunnende werken. Adres Mevr. van Beek. Kerkstraat 9, Boxtel.

BRABANTS CENTRUM 

nen "melk" 9 geven in totaal recht op 5 ¼ 
liter gestandaardiseerde melk. (1 blikje ge
condenseerde volle melk is I L. gestandaar
diseerde melk). 
TAPTEMELK. 9 gemerkt "taptemelk" 1 ¾L.
9 gemerkt "melk" 13/4 L. 1 ¾ L. taptemelk 
is 1 blikje gecondenseerde volle melk. De 
bonnen voor de overige artikelen worden 
eerst Maandag a.s. per raambiljetten (Bon
aanwijzing No. 15) bekend gemaakt. 
Schoenen. (Verlenging bonnen). Schoenen
bonnen uitgegeven nà 30 Juni 1944 waar
op geen schoenen konden worden betrok
ken, dienen voor 24 Februari 1945 op het 
plaatselijk distributiekantoor tegen ontvangst
bewijs MD 204 te worden ingeleverd. De 
eerste en tweede distributiestamkaart dienen 
bij de inlevering te worden medegebracht. 
Voor het afhalen van een nieuwe bon wordt 
eenieder persoonlijk opgeroepen. 
Aanvrage nieuwe schoenenbonnen. Wan
neer het aanvragen van een schoenenbon voor 
gewone- werk- of beroepsschoenen weer wordt 
opengesteld wordt nog nader bekend ge• 
maakt. Zij, die na de bevrijding een schoen
bon hebben ontvangen komen voorloopig 
daarvoor niet in aamerking, ook al zou hun 
reeds vroeger ingeleverde aanvrage thans 
voor toewijzing in aanmerking moeten komen. 
Huispantofiels. Maandag 19 en Dinsdag 
20 Februari 1945 kunnen op de plaatselijke 
Distributiekantoren aanvraagformulieren voor 
huispantoffels worden afgehaald. Deze aan
vragen moeten volledig ingevuld Woensdag 
2 l, Donderdag 22 en Vrijdag 23 Februari 
1945 weer worden ingeleverd. Voorloopig 
komen voor huispantoffels alleen in aan
merking kinderen tot en met 14 jaar en 
mannen boven de 60 jaar en de vrouwen. 
Brandstoffen. Vanaf 9 Februari zijn de 
volgende bonnen en toewijzingen ongeldig 
verklaard: 
a. alle genummerde KF-bonnen van de

brandstoffenkaart U 405. 

GEVRAAGD 

'!lette Sdûldeuteednq 
-AANMELDEN:

2 

b. de periode-bonnen van de brandstoffen
kaart W 406. 

c. de bonnen BV 29 t/m BV 32 van de 
brandstoffenkaart T 405 

d. alle rantsoenbonnen "een eenheid brand
stoffen" met uitzondering van de hier
onder omschreven rantsoenbon. 

e. alle aanvullings- en verzamel toewijzingen
met een vervaldatum gelegen vóór 11 
Juni 1945. 

Hierbij wordt opgemerkt, dat overwogen zal 
worden of te zijner tijd alsnog tot· aflevering 
van het tegoed aan brandstoffen op de 
bonnen BV 29 t/m BV 32 kan worden 
overgegaan. 
De brandstoffenhandelaren dienen boven
genoemde bonnen vóór 21 Februari 1945 
bij den Distributiedienst in te leveren. Zij 
ontvangen daarvoor aanvullingstoewij zigingen 
met afgeknipte linkerbovenhoek. Deze toe
wijzigingen moeten door hen ter controle 
bewaard worden. 
Met ingang van 12 F ebrueri 1945 wordt 
bon 41 van da brandstoffenkaart T 405 
13angewezen voor een eenheid brandstoffen. 
De brandstoffenhandelaren dienen deze 
bonnen zoo spoedig mogelijk bij den dis
tributiedienst tegen aanvullingstoewijzigingen 
in te leveren. Deze aanvullingstoewijzigingeri 
worden aan de voorzijde voorzien van een 
kringstempel. De brandstoffenhandelaren 
dienen deze toe�ijzigingen bij de Brand
stoffencommissie waaronder zij resorteeren 
in te leveren. De bonnen behoeven voor• 
loopig niet meer in een veelvoud van 65 
met een minimum van 130 eenheden te 
worden ingeleverd. 
Met ingang van 12 Februari 1945 zijn alle 
bijzondere machtigingen in welken vorm of 
voor welke doeleinden ook door den dis
tributiedienst uitgegeven niet meer van 
kracht. Thans zijn alleen nog geldig de 
rantsoenbonnen met het opschrift: ,,45 Brand
stoffen 1 eenheid" op rooden ondergrond. 
met een BNG motief. 
R. K. Arbeidersbeweging ,., • Boxtel

Oproep sollicitanten voor de functie van 

BODE 
J.M.v.RUREMONDE.

Boxtel, Munsel 21 .
Gevraagd net dagmeisjeboven 16 jaar. Aan zelfde adres te ruil 1 paar bruine 
meisjesschoenen maat 32 z.g.a.n. tegen bruine meis• 
jessportschoenen maat 3 7. Zich vervoegen na 7 uur,Prins Hendrikstraat 14. 

Te ruil z.g. a.n. Blauwe .overall voor goede buiten• band28 X ll/2, twee schep• pannen N. 2 en dubbele nul voor kippenvoer. Nieuwe Kerkstraat 19. 

Sdûldeukdcij/, :Jl. c,.. Vudtt &. Zn. = é.sdt Gegadigden moeten lid zijn van een der 
vakorganen. Voorloopig zeer beperkte  
werkzaamheden. 

Salonameublement be, staande uit zes stoelen,groote ronde tafel en ca,napé, met roode pluchebekleeding. Alles vervaar,digd van nootenhout. Zoogoed als nieuw, prima on•derhouden, voor den prijsvan fl. 575.-. Goossens,Hermssens , Breukelsche straat, Boxtel. 
Te ruil 3 .30 m. nieuwe co•cosloper 70 cm. tegen kin•stoeltje of 2 paar kinder• schoentjes maat 22 of goede fietsband. L. Ger, rets. Brugstraat 16, Boxtel. 

Postzegelverzameling te 
koop gevraagd. Postzegel, huis Stationstraat 12. In<en Verkoop van postzegelsvoor Verzamelaars. 
Mevrouw Ninaber van Eij,ben p/a Van Hoogerwou, Bosscheweg 30. vraagt een net dagmeisje of werkster.
Voor direct gevraagd eennet R.K. dienstmeisje ofwerkster. Adres: Tielen,van Scherpenzeel, Rechter,straat 36, Boxtel. 
Met ingang v. Maandag 
19 Febr. houdt tandarts 
M.HOYNG

alleen 's morgens spreek
uur van 9-11 uur. 

Hierna uitsluitend volgens afspr. 

Aan de. k!utteu c,.an padun en 
taüten te P,oxlel, en Omqwinq. 
Indien U plannen hebt om Uw park, tuin of 
tuintje te laten veranderen of geheel te ver
nieuwen, laat ons dan'� ontwerp voor U maken. 

Wij zijn op de hoogte van de moderne 
tuin-architectuur, alsmede van den aan
leg van fruit- en·, groententuinen. 

Ook belasten wij ons met het onderhouden 
van bovengenoemde tuinen. U wordt door ons 
keurig en vlug bed:end, terwijl ons geen werk 
te groot en geen werk te klein is. 
Beleefd aanbevelend, 

ALOIS BARTEN 
•

.,Villa Lindenlust" • Bosscheweg 203 • Boxtel 

Gevraagd zit• en slaap• J. NAVARRQ Jr.kamer met volledig pen• Dr. A. ST ALLAERT sion. Brieven met opgaaf ACCOUNTANT van prijs onder nr. 66,Molenstraat 19. 
ECONOOM 

Gevraagd2arbeideravoor REORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIEspitwerk. Goed loon. Aloïs 
:�:��ï;e!�t2i������1_er, 

VERBETERDE BE LA s T I N GA A N G I F T E N 

Brieven te richten aan Stationstraat 2. 

BOXTELSCHE TAFELTENNIS

KAMPIOENSCHAPPEN 1945 

Het ligt In de bedoeling van T.T,V. Advance 

op Zondag 25 Febr. 
bij voldoende deelname de Boxtelsche tafel
tenniskampioenschappen 1 945 te organi
�eeren. Men kan zich opgeven voor de eerste 
en tweede klasse voor a.s. Dinsd. 20 Febr. bij 

F. LEERMAKERS, Nieuwe Kerkstraat en
TH. DE VISSER, Molenstraat 52, Boxtel 

Inschrijfgeld, 1 ste kl. 1 1.-, 2e kl. 1 0.50 
dubbel 1 ste kl. f 1.50, d"bbel 2e kl. 1 1.00 

ZOO JUIST ONTVANGEN 

HOUTEN SANDALEN 1 
VANAF MAAT 24 TOT 35 

ZONDER BON 

J. A. GEMEN - BOXTEL 

Stationstraat 14

Ook voor Oorlogsgetroffenen ruime keuze in Heb witte wollen baby,cape en meisjes zomer,mantel, 1 1  jaar, wil ruilenvoor flanel of wollen ga• 
ren. Aanbied. Molenstr. 19. 

BOXTEL, Bosscheweg 48 - TILBURG, Stationstraat 47 
EINDHOVEN, Dommelstraat 4 - AMSTERDAM, R. Visscherstraat 18 Beroeps- en Werkschoenen 

Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel. 
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

� Wedäad � :J3oxtd a,,, 0� 

'nieuwe we,q,en? 
(slot) 

Velen verzochten ons een nadere uitwer
king van de voorstellen, die in ons vorig 
artikel ten aanzien van een z.g. ,,Militia Chris
ti" door ons werden gedaan. 

Veronderstel dat na den oorlog een be
hoorlijk burger-bestaan f 3000.- vergt. Uit
gaande van deze norm, en hem voor vrijge
zellen en kinderrijke gezinnen naar evenredig
heid wijzigend, ligt het in onze bedoeling een 
gemeenschap te vormen van katholieken, die 
in principe bereid zijn tenminste de helft van 
\vat zij méér verdienen dan f 3000.- af te 
staan aan verbetering van het sociaal en gods
dienstig levenspeil der massa. Een centrale 
instantie kan zorg dragen voor een juiste en 
doelmatige verdeeling der binnengekomen 
gelden. Op het eerste gezicht lijkt dit voorstel 
dwaas-idealistisch. Inderdaad, idealistisch is 
het; maar dwaas? Dan toch de dwaashèid van 
het christendom, en zijn Stichter, Die van zijn 
leerlingen vroeg alles te verkopen en het aan 
de armen te geven en Hem te volgen. 

• Als wij nu van de leeken-apostelen vragen
gedééltelijk afstand te doen van de 1 u x e van 
het leven, vragen we dan teveel? 

Toen de tijke jongeling weigerde en weg
ging, was Christus bedroefd. 

De teleurstelling van Christus over ons is 
wellicht grooter, daar wij steeds meer erop 
uit zijn rijker te worden en een steeds betere 
en luxueuzer levenspositie in te nemen. 

Het ken beeld der eerste christenen was: 
,,Ziet hoe zij elkander liefhebben." 

Heden ten dage kan men dit van de massa 
der Christus-volgers niet meer zeggen. Daar
om is het allesbehalve overbodig dat alvast 
een kleine groep leeken-apostelen een groot 
geloofsgetuigenis aflegt en als bovenom
schreven handelt. Wij zijn er van bewust dat 
de practische doorvoering op moeilijkheden 
stuiten zal, maar tevens dat in onderling over
leg deze gemakkelijk te overwinnen zullen 
zijn. Nogmaals: vrijwilligers voor de Militia 
Christi, meldt U ! ! 

'llieuure we<µn? 
(ingezonden) 

Er zijn eenige honderden millioenen katholieken 
op de wereld. Aldus zeggen de statistieken. Maar 
hoeveel waaráchtige katholieken er zijn, kan geen 
statistiek aanwijzen. Zeker is dat er een massa, een 
massa, menschen zijn, die in de stastistieken fun
geeren als katholiek en het in werkelijkheid niet zijn. 
Het zijn menschen, voor wie hun geloof in Christus 
blijkbaar niet véel bet_eekent, laat staan alles. Toch
moet het alles beteekenen, wil het waarlijk geloof 
en godsdienst zijn. Ware godsdienst is veel-eischend 
alles-eischend. Geloof kan men niet behandelen al� 
iets ondergeschikts of' als een middel; want dan houdt 
het op geloof te zijn en wordt het uiterlijke schijn. 

Dezer dagen sprak ik een katholiek, die ik in. ieder 
geval niet wil rekenen bij de bovengenoemde massa, 
maar tot een der besten onder ons; deze verbaasde 
zich over plannen van de "Militia Christi"; maar mijn 
verbazing was zoo mogelijk nog grooter dan de zijne. 
Staan onze beste christenen heden reeds zóóver van 
Christus en Zijn ideaal af, dat zij niet alleen Zijn 
opvattingen omtrent aardsche goederen en naasten
liefde niet meer kennen, maar ook, dat zij zich ver
wonderen als hun op een consequentie van de christe
lijke beginselen wordt gewezen? Zijn er dan reeds 
zoo weinig katholieken, die in groote zekerheid ervan 

. overtuigd zijn dat alleen de daadwerkelijke beleving 
van het christendom het heil der wereld kan verzeke
ren, en dat iedere poging het te doen buiten de door 
Christus aangewezen weg tot mislukking gedoemd is? 
Als het reeds zoover is, dan is een keurbende van 
vrijwilligers des te noodzakelijker. Dat zij dan alle 
middelen te baat nemen om de wereld te toonen Wie 
het_ licht der wereld is en dat wie Hem volgt niet 
wandelt in de duisternis. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Blozend vleide zij haar blonde hoofdje tegen zijn 
krachtige schouder. . 

,,Annie ...... " fluisterde hij (met zijn typische En
gelsche tongval) ,,1 love you". Toen kuste hij haar 
teeder. Dan met een ruk kwam zij tot bezinning. 

"Johnny, have you waif, sjilderen ?" kwam met 
moeite over haar lippen. Hij sloeg zijn oogen neer. 
,,Yes, I'm married ...... three children ...... " 

,,0 Johnny, no good, ...... no_ good Johnny." 
,,No good, Annie, no good" zuchtte Johnny. 
(Dit is een fragment uit de nieuwe roman "De 

tragedie van Johnny en Annie" door de heer Dolbuik, 
die binnenkort onder auspiciën van de B.O.A.M. 
(Bond van door oorlogshandelingen afgewezen min
naars) 'zal worden uitgegeven. 

,,Verbeter je zelf, begin met de wereld." 
Een dagorder van maarschalk Montgomery maakt 

bekend dat op alle voertuigen van het geallieerde 
leger de volgende woorden moeten worden aange
bracht: ,,No cigarettes for papa." 

De Metro-redactie stelt voor om, indien de be
voegde instanties niet ingrijpen, voortaan alle kinderen 
beneden ·14 jaar die op straat rooken, zonder iets te 
zeggen een oorvijg te geven. Het zou best helpen. 
Nagekomen bericht van de B.O.A.M.-Persdienst. 

Midlands, England. ' 
Heard on the train in 1943. 

"Going back from leave" 
Cpl. JONES: "You've been home Jack? Have you 
had a good leave?" 
Pte. SMITH: "lt was nice to be home of course, hut 
all the girls are walking out with chaps stationed here! 
My best girl (was!) is in love with a soldier in the 
Princess Irene brigade, who is probably married al
ready, and my sister is walking out with an american 
airman ! There is nothing left tor me except my glass 
of beer! 
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VIOOL- EN PIANO-RECITAL. 

JUDA - ABBING. 
Boxtel heeft verleden week Donderdag in de Ark 

een heusch concert kunnen beluisteren; een concert 
in grooten stijl van eerste klas musici. Eer komt toe 
aan het Gemeente-bestuur, die dit door Jo Juda en 
Mr. J. Abbing gegeven recital aanbood aan de mede
werkers van de viering der bevrijding, alsmede aan 
de geallieerde soldaten. Het is ongetwijfeld aan den 
oorlog te danken, dat Boxtel in staat i-s geweest een 
groot violist als Jo Juda ter plaatse te doen optreden. 

Het programma begon met Bach en Händel. Tijdens 
zijn leven heeft Bach telkens weer opnieuw Händel 
willen ontmoeten, hetgeen hem nooit gelukt is. Na 
zijn dood zullen beider namen al ontelbare malen op 
het programma hebben geprijkt; zoo ook hier. In 
Bach en Händel culmineert de muziek uit den Barok
tijd. De voorrang werd gegeven aan Händel, misschien 
uit attentie voor onze Engelsche bevrijders; Händel 
n.l. was vaak in Londen en is in Engeland begraven.
Misschien ook was het de voorkeur van den begeleider 
aan de piano, Mr. Abbing, advocaat en rechter, die 
den voorrang heeft willen geven aan den student in 
de rechten, Händel. 

Het doet er ook weinig toe, wie er. voorop mocht 
staan; beiden hooren bijeen, wat niet wegneemt dat 
zij in de meeste opzichten in hun scheppingen in 
tegenstelling tegenover elkaar staan. De Sonate in D 
van Händel weerspiegelde in het geheèl niet de hef
tigheid waarmee haar schepper bezeten was; zij 
klonk rustig en men zou eerder verwacht hebb(!n dat 
Bach haar maker was, die een rustig ambtelijk burger 
was. Van hem vertolkte Juda op meesterlijke wijze 
een der 3 sonate's voor viool, zonder eenige begelei
ding; in dit juweeltje, dat Juda uit zijn viool ontlokte, 
werd de eindelooze melodie omspeeld door een dui
zelingwekkende figuratie, behandeld met een technisch 
kunnen en met sterke acrobatische grepen, zooals wij 
nog nooit hebben gezien. 

Als no. 3 werd een sonate van de classicus Mozart 
gespeeld. Mozart zelf was violist met een verbazing
wekkend geheugen en gehoor; hij bezat een vrucht
baarheid van de hoogste kwaliteit en een ongeëven
aard gemak om de muzikale vormen te behandelen. 
Zijn muziek is vol bekoring en uitdrukking; altijd ver
zorgd van lijn en van een gracieuze beheersching; 
voornaam van stijl en lieflijk. En zóó hebben wij deze 
sonate ook van Juda en Abbing gehoord. 

ZUID HELPT NOORD 
OOK BOXTEL DOET MEE 11 

Als overgang naar de modernen kwam de roman
ticus Tschaikowsky aan de beurt met Serenade Mé
lancholique, die eigenlijk geschreven is voor viool en 
orkest. Kon deze componist een zoo'n schoon melan
cholisch muziekstuk maken, omdat hij zoo schuw was? 

De vioolvirtuoos de Sarasate met zijn Romanze 
Andaluza was no. 5 en de romanticus Paganini, de 
meest _phenomenal: _violist uit de muziekgeschiedenis, 
met Zijn 17e Capnc10

1 
vormde een waardig sluitstuk. 

Paganini is uit den tijd der brillante virtuozen, toen 
het publiek van verbazende virtuositeit hield, en soms 
half waanzinnig was van geestdrift. Zoover is het met 
het Boxtelsche publiek niet gekomen, maar het lang
durige en krachtige applaus. getuigde toch wel van 
groote bewondering, niet alleen voor Paganini's virtu
ositeit, maar ook voor die van Juda, die de eigen
schappen van den virtuoos benadert: onberispelijke 
intonatie, fabelachtige techniek en meesleepende 
toonvorming. 
WND. BURGEMEESTER Mr. W.C.A. FRANCISSEN. 

De Commissaris der Koningin heeft den wnd. Bur
gemeester van Boxtel tevens belast met de waarneming 
van het burgemeesterambt der gemeente Esch. 

Naar vernomen werd zou de Commissaris der Ko
ningin Mr. Francissen persoonlijk zijn komen vragen 
om het burgemeesterambt der gemeente Esch tevens 
op zich te willen nemen. 

Mr. Francissen zij vanaf deze plaats van harte 
gelukgewenscht. 

SPREEKUUR BURGEMEESTER. 
In verband met zijne benoeming tot wnd. burge

meester der gemeente Esch, zal de wnd. burgemeester 
van Boxtel zijn spreekuren moeten herzien. 

De wnd. burgemeester zal deze nog nader mede
deelen. Hij verzoekt evenwel reeds thans elk onder
houd, tijdens het spreekuur, zooveel doenlijk te willen 
bekorten. 

SCABIES. 
As Maandag 26 F.ebruari komt er een nabehandeling 

van scabiesgevallen. 
Na al hetgeen hierover reeds in dit blad is mede

gedeeld, heeft het geen zin hierover nogmaals in den 
breede uit te weiden. 

De nabehandeling zal weer geschieden op Duinen
daal. Ieder, die meent door deze ziekte geplaagd te 
wo_rden, st_elle zich onmiddellijk in verbinding met zijn 
hutsarts die dan vanzelf verder adviseert. 

Men grijpe de gelegenheid om, kosteloos, van deze 
ziekte genezen te worden met beide handen aan. 

BOXTELSCHE 
TAFEL-TENNIS-KAMPIOENSCHAPPEN. 

Spo_rtliefhebbers maken wij er op attent, dat de 
Kampioenschappen Tafel-tennis a.s. Zondag gehouden 
worden in de "Ark" aanvang 1.30 uur n.m. Toegang 
vrij. Spannende wedstrijden verwacht. 

Donderdagavond 1 Maart te kwart over 7 
,,Herrijzend Nederland roept de Jeugd" 

Deze uitzendingen voor de jeugd zullen 
iedere Donderdagavond worden herhaald. 

� ,O(llt de ,we,&,. 
Zoowel aan het Oostelijk als aan het Westelijk 

front waren deze week geen grootsche gebeurtenissen 
te vermelden. Aan beide kanten blijven de geallieerden 
successen b9eken, doch het is duidelijk dat het wachten 
nu is op een groote stoot in het Westen nadat de • 
moeizame tocht door de Siegfriedlinie ee� overtocht 
van de Rijn zal hebben mogelijk gemaakt. Is de lang
zame penetratie in de Siegfriedlinie geen éclatant 
schouwspel, toch is het militair een belangrijk feit. 
Inmiddels beukt de geallieerde luchtmacht onbarm
hartig op de Duitsche industrie en verkeersdoelen. 
Dit massaal bombardeeren schijnt wel een voorname 
factor in d�. moderne oorlogvoering te zijn, want ook
op Japan zijn de Amerikanen ermee begonnen. Ook 
hier gaan duizenden vliegtuigen naar Tokio en andere 
doelen en dit geschiedt nog wel vanaf de vloot die 

Abonnementsprijs f 0.10 per week off 1.30 per kwartaal. 
Onder tijdelijk waarnemende redactie van: J. VAN SUSAN TE Jzn. Adres: Breukelschestraat 32. 
Directie en Adminiatr.: W. L. v. Amelsfoort Molenstr. 19. 
Advertentieprijs: 5 cent per mili.meter over één kolom. 



naar Japan is opgestoomd. Wegen we daarbij de 
Amerikaansche successen op Luzon in de Philippijnen 
en de landing op het belangrijke eiland Iwosjima, 
slechts 1200 km van Japan gelegen, dan zien we hoe 
Japan evenals zijn Europeesche partner militair abso
luut de mindere van zijn tegenstander is geworden 
en sneller ·dan wij verwachtten zijn ondergang tege
moet gaat 

_ In Nederland. heeft de bevrijde pers zich uitvoerig 
beziggehouden met de kabinetscrisis. De zaken zijn 
zoo ongeveer niemand naar den zin. De duur van de 
crisis teekent de moeilijkheden, waarmee Prof. Ger
brandy heeft te kampen bij de vorming van een nieuw 
kabinet. Terwijl te voren aangedrongen werd op re
constructie van het ministerie met vooraanstaande 
figuren uit bevrijd gebied, schijnen dezen er weinig 
voor te voelen in een tijd, waarin niemand het naar 
de zin kan maken, zich beschikbaar te stellen. Wel
licht zou ene andere ministerpresident meer kans 
hebben. 

VAKGROEP SLAGERIJ. 
De Vakgroep "Slagerij" maakt hiermede bekend, 

doordat de regeering het besluit 206/ 1940, tot opbouw 
van een zelfstandige organisatie geplaatst heeft op 
lijst C, bedoeld in het besluit Bezettingsmaatregelen, 
is de wettelijke organisatie van het bedrijfsleven, (de 
Vakgroepen) met voorbehoud van enkele kleine be
perkingen van kracht gebleven. 

De Vakgroep Slagerij zal dus op de gebruikelijke 
wijze doorgaan met het zoo goed mogelijk behartigen 
van de belangen van dezen bedrijfstak. 

}1:eroprichting Boerenbond Afdeeling Boxtel. 
Op Donderdag 22 Februari had de heroprichting 

plaats van den Noord,Brabantschen Christelijken 
Boerenbond afdeling Boxtel. 

In het bestuur werden gekozen: Paulus van der 
Meijden, L. Kurstjens, J. van Hal, P. v. d. Zande, 
M. de Groot, H. Dollevoet, J. Meulendijk.

Een nader verslag dezer vergadering geven wij
volgende week. 

Voor.het tijdvak van 25 Februari t/m 3 Maart 1945 
zijn de volgende bonnen geldig verklaard: 
BROOD. 10A en 10B gemerkt "brood" per bon 400 g. 

10 gemerkt "beschuit" per bon 100 gram. 
MELK. D14 en E_14 tesamen met 3 bonnen "melk" 10 

geven in totaal recht op 5 ¾ L. gest. melk. 
TAPTEMELK. 10 "melk", 10 "taptemelk" 1¾ L. 

1¾ L. taptemelk is 1 blikje gecond. volle melk). 
De bonnen voor de overige artikelen worden eerst 

pas a.s. Maandag per raambiljet (Bonaanwijzing No. 
15A) bekend gemaakt. 

Groente en Fruit. 
• In verband met het per 26 Februari 1945 in werking

treden van een klantenbinding voor groenten en fruit, 
voor het geheele bevrijde gebied, moeten vóór 28 
Februari 1945 de bonnen 83 en 84 "Algemeen" bij 
den groentenhandelaar worden ïngeleverd. 

Op 1 eh 2 Maart a.s. moeten de handelaren deze 
bonnen bij den Distributiedienst inleveren tegen ont-

• vangstbewijs.
Brandstoffen. 

Kamer- en pensionbewoners. Evacué's. 
In de week van 26 Februari - 3 Maart kunnen 

kamer en pensionbewoners aanvragen indenen voor 
het verkrijgen van brandstoffen. De aanvraag moet 
geschieden door den Hoofdbewoner en wel op een 
formulier MD 33313. In aanmerking komen uitsluitend 
zij die 3 of meer kamerbewoners in het zelfde pand 
hebben. 

Geëvacueerden,· niet als zelfstandig gezin onder
gebracht, vallen eveneens onder deze regeling. 

Brandstoffen -voor groote gezinnen. 
In de week van 26 Februari tot 3 Maart a.s. worden 

formulieren verstrekt voor het aanvragen van extra 
brandstoffen voor groote gezinnen. De aanvraag dient 
te geschieden door het "Hoofd" van het gezin. In 
aanmerking komen uitsluitend gezinnen van 7 en/of 
meer personen. 

Uitreiking nieuwe bonkaarten. 
In het tijdvak van 26 Februari tot en met 17 Maart 

a.s. zullen in alle tot. den Distributiekring Boxtel be
hoorende gemeenten, de nieuwe bonkaarten voor voe
dingsmiddelen voor de 4e periode 1945 worden uit
gereikt. Tegelijkertijd zullen worden uitgereikt tabaks
kaarten Q A 503 voor mannelijke personen geboren
in 1926 en vroeger alsmede Versnaperingskaarten
Q B 503 aan vrouwelijke personen geboren in 1926
en vroeger en Versnaperingskaarten Q C 503 voor
kinderen geboren in 1927 of later.

Ter verkrijging van een Bonkaart moet worden 
medegebracht bon 72 "Algemeen" van de thans gel
dige bonkaart. 

Voor de uitreikingsdata wordt voor de verschillende 
plaatsen verwezen naar de raambiljetten. 

Opening loketten Kantoor Boxtel. 
De loketten op het Distributiekantoor te Boxtel 

(Burgakker 3) zullen ingaande Maandag 26 Februari 
1945 voortaan geopend zijn van: 

9.15 uur tot 12.00 uur v.m. 
en van 14.15 uur tot 15.30 uur n.m. 

Vóór 9.15 en vóór 14.15 wordt het publiek niet tot 
het kantoor· toegelaten. 

De Directeur J. A. SMIT. 

Te _koop of ruilen Wasch
machlne, handgebruik, niet 
duur. A. G. Vermeer. 

Liempde A t 30. 

Net meisje gevraagd voor 
de ochtenduren van 9- t 2. 
D. van Diepen, Kerkstraat
3a, Boxtel.

Man kanaries te koop te 
bevr. Rechterstr. 20, Boxtel. 

Gevraagd een degelijk R.K. BIBLIOTHEEK DE STER" meisje zelfstandig kunnen- U 

Droge pakhuisruimte te 
de werken. Flink loon en gevestigd bij J, Y, d. STEEN, Merhelmslr. 6, Boxtel, 
goede kost. Mevr. Schal-

huur gevraagd. Brieven ken-Vekemans. Hoofdstraat Deze bibliotheek is geopend vanaf Zaterdag 24 

196, Kaatsheuvel of aan- rebruari van 1-8 uur, Zondags van 11-1 uur.
bieding: Bosscheweg 12a, s Woensdags voor kinderboeken van 1-5 uur. Boxtelsche Courant. 

Verloren Zilveren Schakel
armbandje op weg naar St. 
Petruskerk. Tegen beloo
ning terugbezorgen Stein
mann-Pechtold, Rechter
straat 6. 

Bol-tel. Leeegeld 10 cent per week per boek. 
Kinderen 5 cent per wee_k per boek. 

Gevraagd een flinke werk
ster voor de schoonmaak. 
Vekemans- van Lieshout. 
Bosscheweg 12a, Boxtel. 
Ruilen nieuwe ,bruine vilten 
dameshoed (herenmodel) 
voor z.g.a.n. glacé zomer 
dameshandschoenen. Bevr. 
Molenstraat 19. 

Te koop eikenhouten uit
trektafel f 40. - 2 groote 
stoelen, lederen zitting, à 
t 20.-, 1 bloemtafeltje f 4.50, 
1 kinderledikantje f 25.-, 
1 kinderstoeltje f 10.-, 1 
modern hobbelpaard f 20.-. 
alles z.g.a.n. Bevragen Mo
lenstraat 19. 

RUILEN 
t paar nieuwe jongens

schoenen, maat 35 tegen t 
paar nieuwe meisjesschoe
nen maat 37 of zoo goed 
als nieuw. Adres Ons Doel
straat no. 2, Boxtel. 

Heden vertrouwde God 
aan onze zorgen toe een 
zoon, die wij noemen 

FRANS 
Bij het H. Doopsel stelden 
wij hem onder bescher, 
ming van de H.H. 

Franciscus, Joseph, 
Laurens, Maria 

A. Witteveen
C. Witteveen,Hendriks

Boxtel, 21 Febr. 1945. 
Rechterstraat 22. 

H. H. Landbouwers! 
Te koop gevraagd ge, 

bruikte in goeden staat 
zijnde 

Pootaardappelzakken 
papier geweven. 

Spoed, want ze moeten 
worden opgezonden voor 
het verzenden der poot, 
aardappelen wegens gebrek 
aan zakken. 

P. P. v. Zogchel 
Zaadhandel Boxtel 

BEKENDMAKINGEN 
De wnd. Burgemeester der gemeente Boxtel 

MAAKT BEKEND: 
dat degenen die behooren tot het Overheidspersoneel 
van Rijk, Provincie of Gemeente en wier salarissen of 
wachtgelden tengevolge van den stand der krijgsver
richtingen niet op de vastgestelde wijze kunnen mede 
worden uitbetaald, zich ten spoedigste moeten melden 
ter secretarie dezer gemeente, afdeeling Financiën en 
wel des voormiddags tusschen 9 - 12 uur. Alle be
scheiden, waaruit het recht op salaris enz. kan blijken, 
behooren te worden medegebracht. 

De wnd. Burgemeester voornoemd, 
Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 

Inkwartiering. 
De navolgende tarieven zijn thans vastgesteld voor 

het gebruik door de Geallieerde legers van vertrekken, 
welke niet doorloopend gevorderd zijn, doch waar
voor inkwartieringsbiljetten worden uitgereikt. Voor 
een vertrek, gebruikt als: 

keuken, voorraadkamer enz. f 0.30 per nacht. 
Onderofficierenmess f 0.50 per nacht . 
Bureau of Officierenmess f 0.80 per nacht. 
Eetkamers voor 10 personen f 0.30 • per nacht. 

voor 20 personen f 0.50 per nacht. 
voor 30 personen f 0.80 per nacht. 

Indien deze tarieven In verband met b ij z o n d e r e 
o m  s t a n d  i g h e  d e n  niet billijk 2:ijn te achten, kan
door den kwartiergever gelijktijdig met het inleveren
van het inkwartieringsbiljet een aanvraag om ver
hoogde vergoeding worden gedaan. Bij gebleken ge
grondheid kan van de normale tarieven worden af
geweken.
BOXTEL, 22 Februari 1945.

De wnd. Burgemeester van Boxtel, 
Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 

Wie helpt het Onderwijs? 
U kunt dat doen door beschikbaar stelling van 

flinke kamer, fabrieksruimte, . 
directiekeet, garage, loods e.d. 

wie ons helpt, dient het belang van de 
Boxtelsche Jeugd en van de cursisten van 
de Middenstands,Handelsavondschool. 
Aanbiedingen bij het Hoofd der School 
J. C. van Etten, Bosscheweg 16

Voor Oorlogsgetroffenen 
hebben wij: Bedkruiken, Etenstampers, 
Sauslepes, Zeepbakjes, Vergieten, Zout• 
vaatjes, Bezemstelen, Trappen, Matten
kloppers en nog vele an.dere artikelen. 
De zending Aardewerk bestaande uit borden, 
koppen, theepotten, melkkannen, botervlootjes, 
enz., enz. is bijna uitverkocht, maar w.lJ verwachten 
binnenkort nieuwe voorraad. 

Bazar Steinmann-Pechtold 
Rechterstraat 6 - Boxtel 

Drukkerij J .. P. Tielen - Boxtel 

Die hun boeken aan huis bezorgd wensen te hebben 
kunnen zich bij bovenstaand adres opgeven. 

Zeer belangrijke Vergadering· 
der Katholieke Arbeidersbeweging 

Afdeeling Boxtel. 
te houden op Vrijdag 2 Maart a.s. om 
7.30 n.m. (de zaal waar de vergadering ge
houden wordt zal nader per omroeper worden 
bekend gemaakt). Mede met het oog op de 
Bestuursverkiezing verwachten wij minstens 
alle leden van alle vàkbonden. 

Het Bestuur. 

Voor de beste Film 

Nieuwe Bioscoop 
Plaatsbespreken op den dag der Voorstelling 
van 6 tot half 8. Zondags van 11 tot 1 uur. 

Voor reclame op het doek zich te ver• 
voegen hij de Directie, 

Aanstaande week de sensatiefilm 

,,Klaar voor onderwater'' 
met ERIE PORTMANN.

H.H. ROCKERS 1
Ontvangen een partijtje 

prima g�gomd 
sigarettenpapier 
18 et. per 100 vel. 

G. J. VAN DEN BRAAK 
Kapper Sigarenhandel 

Nieuwe Kerkstraat 73 Boxtel 

R. K. J. B. 

Algemeene Heroprichtings-Yergadering 
van den R.K.J.B. 

op Donderdag 1 Maart, in café H. v. Rooij, 

waartoe alle jonge boeren worden uitge
noodigd. Jonge Boeren van Boxtel, geeft U 
op als lid bij de U passende organisatie. 

Voor de Plechtige H. Communie 
Gouden kruisjes 

Gouden oorbelletjes 
Gouden ringen 

Zilveren kruisjes 
Zilveren monogramriogen 

Firma A. van Vlerken 
Uurwerken Goud en Zilver Optiek 

Oorlogsgetroffénen .I 
Hebt U nog vergunningen 
komt dan bij ons eens kijken 

Nog voorradig: 
Dekens, Truien, Slobbroekjes, 
Onderleggers, Handdoeken, Zakdoeken, 
Kousen, Sokken, Werkbroeken, 
Dames Costuumrokken, Dameshemdjes, 
Jongenshemdjes en Combinaties. 

Manufacturenhuis 

,,Ve 1/laq,neet'' 
Breukelschestraat 95 i:: Boxtel 
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

� Wedäad � !Boxtel ,en 0 �

Wij gelooven niet dat wij opstandige taal
uitspreken, wanneer wij zeggen dat wij he
den leven in een tijd van revolutie. Dit bewe
ren is het nuchter vaststellen van een feit.
Wij leven midden in een revolutie, d.w.z. in
een tijd van een snellen omkeer in den stand
van zaken, waarin strijd is om de macht, met
de onzekerheid, wie of wat ons binnenkort
zal beheerschen. 

Wij hopen en geloven dat het met de bloe
digheid dezer revolutie in ons dierbaar Va
derland nogal los zal loopen, dat de tegen
stellingen niet al te zeer zullen worden toe
gespitst en dat wij onderling tot een voor
eenieder aanvaardbaar vergelijk komen. 

Vier jaar hebben wij geleefd in slavernij,
gekromd onder den knoet van het nationaal
socialisme, dat zich tot taak had gesteld een
andere dictatuur - die van het proletariaat,
van Gods aardbodem weg te vagen. Den he
mel zij dank, dat wij nu onderhand zoover
zijn, dat definitief met de onzalige levens
en wereldbeschouwing der nazi's zal worden
afgerekend. Daarmede zal de rust nog niet
zijn wedergekeerd. 

De mensch worstelt verder, haast wanho
pig om zijn vrijheid, die hem nu nog betwist
wordt door twee vijanden, die nog over zijn:
het communisme en het machtige kapitalisme,
dat in West-Europa op politiek, economisch
en cultureel terrein diep wortel heeft gescho
ten. Vaak wordt het ons zóó voorgesteld,
alsof wij slechts te kiezen hebben tusschen
deze twee stelsels, en dat wij na de overwin
ning van het eene en de nederlaag van het
andere, gedwongen zullen zijn de partij van
• den winnaar te kiezen, of dat voor ons aan
vaardbaar is of niet. 

Wij geloven niet dat wij noodzakelijk te
kiezen of te deelen zullen hebben tusschen
deze twee. Er is nog 'n derde, een zeer groote
mogelijkheid, n.l. een corporatieve maat
schappij-ordening, zooals die o.a. in de Pau
selijke Encycliek "Quadragesimo Anno"
naar voren is gebracht. 
. Wij leven op het oogenblik midden in de

crisis de strijd is boeiend en van de grootste
beteekenis voor ons allen. Wij hebben te
zorgen dat het niet zonder ons, over onze
arme hoofden heen geschiedt. 

In het bijzonder hebben wij, katholieken,
ons deze crisis aan te trekken. Het gaat im
mers bovenal om groote waarden, die het
christendom ons in den loop der eeuwen ge
schonken heeft. 

Het gaat om de vrijheid der persoonlijk
heid. Het gaat om de ongerepte schoonheid
van huweHjk en gezin. 

Het gaat om den godsdienst en om het
herstel der orde van menschelijke en godde-
lijke instellingen. 

Wij hebben onze aandacht gespannen te
houden en onze handen gereed om in te grij
pen waar het noodig is, zelfs ten koste van
ons leven of levenspositie. 

Van ons juiste inzicht in den toestand en
vooral van ons juiste optreden kan de eind
uitslag der worsteling afhangen. 

Het is nu geen tijd om een gereserveerde
houding aan te nemen. 

Wij moeten precies weten, wat wij willen
en dat met alle kracht volbrengen. Ons moe
ten de beginselen klaar en helder voor den

geest staan, om onmiddellijk, als de gelegen
heid zich voordoet, de kans waar te nemen
en onzen slag te slaan. 

Een wachtwoord moet onze houding be
heerschen boven alle anderen: Weest paraat.

Het Duitsche front aan deze kant van de Rijn, de 
beruchte Siegfriedlinie, bevindt zich in snelle afbraak. 
Het Noordelijk deel ervan, tusschen Nijmegen en 
Aken is bijna geluiquideerd. Maar ook in het Zuide
lijk gedeelte, tegenover de Luxemburgsche grens, 
maken de Amerikanen zeer goede vorderingen, die 
alleen minder onze aandacht trekken, omdat het nu 
eenmaal verder van huis ligt; Generaal Patton is hier 
sedert het begin van zijn lente-offensief ongeveer 
25 km opgerukt. 

Wanneer de radio begint te spreken over het lucht
front, verslapt gewoonlijk de aandacht van de luister
aars en leeft het onderbroken gesprek weer op. ·Toch 
is de luchtactiviteit van niet te onderschatten betee
kenis voor het verloop en de spoedige afloop van deze 
oorlog. Dat geldt niet alleen van de tactische lucht
macht, die de strijd in de onmiddellijke nabijheid van 
het front voorbereidt en er direct aan deelneemt, 
maar ook voor de strategische luchtmacht, die een 
meer verwijderd verband heeft met de strijd op den 
grond door het bombardeeren van steden, fabrieken, 
verkeersknooppunten enz. De geweldige strategische 
bombardementen van deze week hebben vooral ten 
doel gehad het militair verkeer in Duitschland lam 
te leggen en zoodoende aan de verdediging haar 
bewegelijkheid te ontnemen. Door het leggen van 
enorme "bomtapijten" dwars over Duitschland heen, 
is men erin geslaagd het verdedigingssysteem uiteen 
te snijden in stukken, die geen contact meer met 
elkaar. hebben. Het resultaat komt tot uiting in de 
legerberichten, die dagelijks melden dat de Duitsche 
tegenstand plaatselijk hevig, maar ongeorganiseerd is. 

Aan het Oostfront staat alles in het teeken van 
concentratie der krachten voor de laatste stormloop; 
in dat licht is het opruimen van de sterke Duitsche 
weerstandsnesten achter het front van beteekenis. 

In het Verre Oosten verloopt de strijd uitstekend, 
dank zij de doortastendheid en onverschrokkenheid 
der Geallieerde strategie, die telkens gewaagder ope
raties onderneemt dan de Japanners en ook wij ver
wachtten en daardoor de vijand schaakmat zet. Terwijl 
eerst iedereen meende, dat de oorlog in Azië zou 
moeten uitgevochten worden na die in Europa, be
ginnen wij nu te gelooven in de mogelijkheid dat 
Japan zeer spoedig na Duitschland zal ineenstorten. 
Voor Nederland is dit van groot belang, omdat wij 
dan onze krachten onmiddellijk weer kunnen con
centreeren op de opbouw. 

Eûµn :/(,aad,_ 
De oorlogstijd, die ons zooveele dingen

heeft leeren waardeeren door het gedwongen
gemis ervan, heeft vele menschen ertoe ge
bracht, weer hoogachting te hebben voor een
eigen huis. Er zijn veel woningen tekort; ge
volg: er wonen veel huisgezinnen bij elkaar.
Geëvacueerden, jonggetrouwden, onderdui
kers uit het Noorden, oorlogsslachtoffers,
wier huis verwoest is deelen in vele gevallen
de woonruimte met de eigenlijke bewoners
van het huis; dat geeft soms strubbelingen,
die niet alleen het gevolg zijn van kwade wil
of verschil in karakter, maar dit tot oorzaak
hebben: de bijkomers raken niet "thuis" in
deze woning, en de eigenlijke bewoners zijn 
het volle bezit van "eigen haard" kwijt. Want.
in Brabant heerscht gelukkig nog het idee, dat
in één huis één gezin thuis hoort. 

Als we praten over "bij ons", dan bedoelen
we even goed: in ons huis, als: in onze fami
liekring die twee zijn hetzelfde voor ons.
Wij beschouwen ons huis als een besloten
gebied, waarin we liever geen indringers dul
den. Juist in dezen tijd is ons op d;;tt gebied
wel eens ongastvrijheid verweten, omdat
velen zich zoo afwijzend gedragen tegenover

het opnemen van vreemde kinderen, oorlogs
slachtoffers en dergelijke. Inderdaad is dat
verkeerd, maar toch ook weer voor een groot
deel het gevolg van het feit, dat wij graag
,,op ons eigen" zitten. 

Een eigen haard is een heilig, besloten ge
bied daarbinnen spelen zich dagelijksche ge
beurtenissen af, feestjes en krakelen, ziekten,
geboorten, toekomstplannen, eten en slapen;
het groeien der kinderen en het verslijten der
ouders en vele andere dingen, die tesamen
de geschiedenis vormen van een huisgezin;
al die dingen smeden, mét de onderlinge
liefde, de familie-leden aan elkaar tot een
éénheid van menschen, die weten bij elkaar
te hooren. 

En een der ergste verschijnselen van den
oorlog is juist, dat hij dikwijls deze eenheid
verstoort, de familie's ontreddert; heel velen
zijn er dan ook die huisgenooten in 't buiten
land hebben of als vrijwilliger in dienst, of
boven de rivieren; en het zaligste wat die
allen van den vrede verwachten is. dat ze dan
weer allen bij elkaar zullen zijn, samen rond
de tafel in een eigen huis. Inderdaad, daar
wordt de vrede op zijn mooist gevierd. 

In dezen tijd van woningnood moeten wij
te groote kieskeurigheid; als de tijden weer
zeker de gastvrijheid laten gelden boven al
beter zijn zullen wij allemaal de eigen sfeer
van ons huisgezin weer hoog kunnen houden,
de uithuizigheid beperken, de huiselijkheid
verhoogen. Nu reeds kunnen we allemaal
beginnen, ondanks de vele moeilijkheden,
ons eigen huisgezin te maken tot een eenheid,
tot een goede kern van een christelijke maat
schappij.

De Persdienst van de B.O.A.M. deelt ons 
mede: Wekelijks vallen er nieuwe slachtoffers 
tengevolge van de ontrouw der dames. Steeds 
meer nieuwe leden melden zich dan ook voor 
onze bond aan. Op de laatste vergadering werd 
met algemeene stemmen besloten, dat de on
trouwe meisjes ook na den oorlog in geen geval 
meer voor B.O.A.M.-leden in aanmerking-Zullen 
komen. Boamieten zullen zich met jongere on
bedorven jaarklassen bezighouden. Reeds thans 
worden. plannen gemaakt voor t.z.t. te houden 
bals en kennismakingsavonden. 

De Metro-redactie roept sollicitanten op voor 
de binnenkort vacante betrekkingen van redac
teur: binnenland- buitenland, schandalen en 
binnenpretjes. Vereischten: ten hoogste L.O. 
en 'n dikke huid. 

De waarheid dient niet altijd de waarheid. 
Advertentie: 

Dienstbode vraagt 10 à 12 gld. loon plus 
kost en inwoning; indien evenwel de bonnen 
behouden mogen worden, kan het loon minder 
zijn, want de bonkaart levert haar f . . . . . . op. 

j� 'nieUUM 
RADIO-ONTVANGTOESTELLEN. 

Als de teekenen zich niet bedriegen, zullen binnen 
zeer afzienbaren tijd eenige radiotoestellen terug
gegeven kunnen worden. Een 50-tal toestellen zouden 
voor teruggave in Breda reeds gereed staan. Laten 
wij hopen dat dit slechts het begin is van algeheele 
teruggave. De toestellen zullen door tusschenkomst 
van den Heer Directeur van het postkantoo·r te Boxtel 
zoo spoedig mogelijk aan rechthebbenden worden 
teruggegeven. 

Abonnementsprijs_ f 0.10 per week of f 1.30 per kwartaal. 

Onder tijdelijk waarnemende redactie van: 
J. VAN SUSANTE Jzn. Adres: Breukelschestraat 32. 

Directie en Administr.: W. L. v. Amelsfoort Molenstr.19. 

Advertentieprijs: 5 cent per milimeter over één kolom. 



Voedselinzameling "ZUID helpt NOORD'' 
• Afdeeling Boxtel.

Op Dinsdag;en Woensdag a.s. (6 en 7 Maart) zal 
de eerste collecte van levensmiddelen, bonnen en geld 
gehouden worden. Een ieder !egge reeds tevoren dat
gene opzij, wat hij of zij kan missen voor onze thans 
200 zwaar getroffen landgenooten boven de rivieren, 
zoodat onze/ menschen niet te vergeefs bij U aan
kloppen. V o-;;ral bonnen zijn zeer welkom en dan 
natuurlijk ook het noodige geld om dezen weer in 
levensmiddelen om te zetten. 
HELPT ALLEN DEZE ACTIE TE DOEN SLAGEN 1 

Onze leuze zij: 
MET GOD"S HULP DOOR EIGEN VOLK 1 

SPREEKUUR WND. BURGEMEESTER. 
De wnd. Burgemeester van Boxtel stelt zich voor, 

zoo eenigszins mogelijk, spreekuur te houden: 
te Boxtel: elke Maandag en Donderdag van 10 uur 
tot 12 uur. Te Esch: elke Dinsdag en Vrijdag van 
10.30 uur tot 11.30 uur. 

N. C. BOERENBOND, AFD. BOXTEL
Op 22 Februari hield bovengenoemde afdeeling 

haar eerste vergadering sinds 1941 ter heroprichting 
van den N.C.B. De voorzitter sprak een woord van 
welkom tot allen, in 't bijzonder tot Dr. Kirch. Hierna 
volgde voorlezing van de notulen van de laatst ge
houden vergadering in 1941. 

De geestelijke adviseur vroeg hierna het woord en 
gaf een uiteenzetting over de circulaire van het 
Hoofdbestuur aangaande de te houden bestuurs-ver
kiezing. Spreker hoopte verder, dat alle boeren lid 
zouden worden van hun Standsorganisatie. Hierna 
stelde de voorzitter de bestuursverkiezing aan de 
orde, waarbij werd uitgegaan van een algeheele vrije 
stemming. Tot bestuursleden werden gekozen: P. J. 
v. d. Meijden, J. v. Hal, L. Kurstjens, P. v. d. Sande, 
M. de Groot, H. Dollevoet en J. Meulendijk.

Dr. Kirch hield een lezing over den toestand van
den Boerenstand en de Boerenorganisaties in de af
geloopen vier jaren. Spreker schetste hierin hoe de 
bezittingen van den N.C.B. dreigden verloren te gaan 
doch door de in overleg met de Bisschoppen destijds 
opgerichte C.H.V. nog voor den boerenstand zijn 
behouden. Het contact echter was verbroken en er was 
een scheiding ontstaan tusschen de standsorganisatie 
en de instellingen. 

Spreker hoopte dat een sterke standsorganisatie zou 
worden gevormd, welke macht heeft en leiding kan 
geven in moeilijkheden in den strijd van den boer 
tegen het groot kapitaal. Nog gaf Dr. Kirch een uit
eenzetting over de Brabantsche Veecentrale. 

Hierna volgde nog eenige mededeelingen en een 
aansporing van den geestelijken adviseur tot de 
ouders, wier jongens van 16 tot 25 jaar zoo veel 
mogelijk lid moesten worden van de Jonge Boeren
stand, die op 1 Maart haar oprichtingsvergadering 
houdt. 

H.A.R.K. 

met de openbare orde en het openbare leven en werd 
daarom verboden. 

Degenen, die in 1941 lid van den Studiekring waren 
ontvangen een uitnoodiging om de vergadering bij te 
wonen; overige belangstellenden, die tot den studie
kring zouden willen toetreden, kunnen zich wenden 
tot de secretaresse, Mej. T. van Susante. Breukel
schestraat 32. 

1Jistti6utieluûuJ, P,oxld,. 
Voor het tijdvak van 4 t/m 17 Maart 1945 worden de 
navolgende bonnen van de bonkaarten 4e periode 
aangewezen. 

BROOD. 11 A 11 B cri M 11 A gemerkt "brood'" per 
bon 400 gram. 
11 gemerkt "beschuit'" per bon 100 gram. 

(uitsluitend brood). 
MELK. (Gestand.) D 17 en E 17 gemerkt "Reserve·• 

tesamen met 3 bonnen "melk'" 11 51/4 L. per 
bon D 17 of E 17. (1 L. gestand. melk is 1 
blikje gecondenseerde volle melk. 

TAPTEMELK. 11 gemerkt "melk'" per bon 13/4 L. 
11 gemerkt ,taptemelk'" per bon 13/4 L. 

TABAK. De linkerhelft van het lichaam van de 
Tabakskaart Q 409 geeft recht op 2 rantsoenen 
tabaksartikelen, Deze bon is geldig tot 31 
Maart 1945. 

TOILETZEEP. D 19 en E 19 gemerkt "Reserve'" per 
bon I rantsoen oude samenstelling (c.a. 
50 gr.). Dit is een z.g. vóórinleverinsbon. 

De bonnen D 19 en E 19 "Reserve" aangewezen voor 
een rantsoen toiletzeep moet in de week van 3 tot 
10 Maart a.s. bij den winkelier worden ingeleverd. 

ATTENTIE ZELFVERZORGERS 1 
Zelfverzorgers voor Melk moeten de reservebonnen 
D 13, D 14, D 17, E 13, E 14 en E 17 inleveren bij de 
uitreiking bonkaarten Se Periode. 

Door de Duitschers mee
genomen, Ruinpaard, oud 
6 jaar. Kenteekenen: witte 
kol, doorloopend tot in 
neusgat, grof en groote 
maat, een hoogkar, nieuwe 
rechte bak, oud onderstel, 
maar goed, burries en bak 
geheel groen, ijzerwerk 
donkerblauw geverfd, wie
len rood, granaatscherfgat 
door den bak. A. van Hal, 
Onrooi 14, Boxtel. 

Te ruil goede damesfiets 
z b., Molenstraat 30, Boxtel 

'n Nette Bakkersleerling, 
welke genegen is alle voor
komende werkzaamheden 
te verrichten, kan plaatsing 
vinden bij J. van Dijk. Vic. 
v. Alphenlaan 10, Boxtel.

Net Dagmeisje gevraagd. 
Albert Hein, Stationstr. 50. 

Te ruil: kinderwagen o.s., 
wandelwagentje o.s , !kin, 
derkruiwagentje, 2 wollen 
wiegedekentjes, voor kin, 
derkleeding, leeftijd 3-15 
jaar. Van Salmstraat 72. 

Te ruil gevraagd een wan, 
delwagentje o.s. tegen een 
paar z.g.a.n. damesschoe, 
nen maat 38 of tegen eenig 
textielgoed. Bevr. Korff de 
Gidts, v. Osch S.. v. Leewen, 
straat 32, Boxtel. 

Gevraagd te Boxtel 'n 

Atelier-ruimte 
voor 

Kunstschilder 

H.H. ROCKERS! 
Ontvangen een partijtje 

prima gegomd 
sigarettenpapier 
18 et. per 100 vel. 

G. J. VAN DEN BRAAK 
Kapper 

Nieuwe Kerkstraat 73 
Sigarenhandel 

Boxtel 

ENGELSCH IN VIER MAANDEN 

Schriftelijke spoedcursus Engelsche Conversatie· 
voor beginners. 

Twee schriftelijke lessen per week, aangevuld met mondeling onder
wijs. f 7 .- per mnd. of f 25.- contant. Ouur 4 maanden. Idem voor 
gevorderden à f 9 p. mnd. of 32.50 contant. 

Beide cursussen volgen een geheel nieuw, zeer succesvol, vooral in 
Frankrijk toegepast, systeem. Nauwgezette correctie van het huiswerk. 
De gehele cursus blijft Uw eigendom. Geen boeken nodig. De mon
delinge aanvullingslessen worden ook in Uw woonplaats gegeven. 

Aanmeldingen op ons agentschap 

De Nieuwe Boekhandel - Rechterstraat 9 - Boxtel 
waar prospectus en proefles ter inzage liggen. 

INSTITUUT MINERVA 
Hoofdkantoor Hertogstraat 35 - Tilburg. 

HENGELSPORTVEREENIGING 
,,ONS GENOEGEN" 

Gevestigd in Café v. d. Meijden, Spoorstraat 1, alhier. 

Bovengenoemde vereeniging vertoont zich na jaren 
ondergedoken te zijn geweest weer aan de opper
vlakte. Liefhebbers der hengelsport kunnen zich 
t/m 31 Maart tegen f 1.- inleggeld als lid opgeven 
bij een der bestuursleden. Na 31 Maart bedraagt 
het inleggeld f 3.50. HET BESTUUR. 

:l,nwo.ne.cs. Pan !l!,oxteL en omstceAen 

Laat thans uw beschadigde kleeren 
in orde maken, zooals brand- en 
schotgaten, dunne knieën en zit
vlakken, enz. door 

Stoppage • Gez. De Beer. 
lijnschheike 8 0 - Tilburg 

Depöt 'l'0or Boxtel e.o. 

W. P. BIEMANS 
Volgende week wordt er door de H.A.R.K. een Huisnaaister gevraagd. Zich 

groote verloting gehouden. Deze week worden de te vervoegen Molenstr. 5. 
Boxtelsche winkeliers persoonlijk door een van onze 
bestuursleden afgegaan, om hun prijzen klaar te 
willen maken. Eventueele vrijwillig afgestane prijzen 
worden in dank aanvaard, ook van particulieren. Dit 
kan worden opgegeven op ons bureau Prins Bernhard
straat 5. Loten zullen op nader aan te kondigen plaats 
en tijd verkrijgbaar worden gesteld. De prijs per lot 
zal f 1.- zijn. Medewerksters en medewerkers voor 
loten-verkoop kunnen zich op bovengenoemd bureau 

Aanbiedingen: 
Rechterstraat 44, Boxtel STATIONSTRAAT 52 

melden. Het Comité. 
BOXTELSCHE 

TAFEL TENNIS-KAMPIOENSCHAPPEN 1945. 
Hoewel de verwachting over het spelpeil, gezien 

het gebrek aan training voor verschillende spelers 
niet hooggespannen was, viel dit stukken mee en werd 
Zondag j.l. in De Ark dikwijls mooi spel geboden, 
waarbij vooral de finale enkelspel 1ste klasse uitblonk. 

Deze finale werd gespeeld door J. Moerdijk en 
R. Steinmann, twee gelijkwaardige tegenstanders,
waarbij tenslotte J. Moerdijk na 5 sets op de wissel
beker beslag legde.

Denkelijk kunnen wij dezen speler nog dikwijls bij 
de 1ste prijzen vermelden. 

R. Steinmann heeft zijn spel de laatste jaren aan
zienlijk verbeterd en als wij het goed hebben, zal de 
beker wel eens naar de Rechterstraat verhuizen. 

In de tweede klasse memoreeren wij de kampioen 
van dit jaar H. de Jong, die ook bij de vorige kam
pioenschappen op de eerste plaats beslag legde. Vol
gend jaar een gooi naar de wisselbeker Henk! 

Een verrassing was de tweede plaats voor P. v. d. 
Sande, die na jaren rust weer eens actief werd. Een 
mooie prestatie, die tot doorzetting aanmoedigt. 

In het dubbelspel 1ste klasse werden kampioen 
J. Moerdijk en C. Robben, waarbij vooral de laatste
opviel. In de tweede klasse weer een onverwacht suc
ces voor de twee oud-leden "Advance" P. v. Heesch
en P. Voets, die toonden het tafeltennis niet verleerd
te hebben, hoewel ze zelf dachten, dat de tweede
prijs een voldoende beloning voor hun spel inhield.

De firma Steinmann stelde welwillend het spel
materiaal ter beschikking. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Op Maandag 5 Maart, des avonds om half acht, zal 

in de bovenzaal van de Ark de heroprichtings-ver
gadering worden gehouden van den Heemkundigen 
Studiekring voor Boxtel, Liempde, Gemonde en Esch. 

De Heemkundige Studiekring werd in 1941 door 
den toenmaligen Procureur-Generaal in strijd geacht 

BOEKEN MUZIEK 
Hulp in de huishouding 
gevraagd. Liefst 18 jaar of 
ouder. Bosschew. 32. Boxtel 
Flink loon en huiselijk ver
keer. 

Voor Romans, Ontspan- Jongens van 12-16 jaar die graag 
nings- en Kinderboeken muzikant wenschen te worden bi1· betaalt de 

R. K. gedipl. Verpleegster 
vraagt voor zo spoedig 
mogelijk nette woning : 
Huis, kamers of bovenhuis. 
Aanbiedingen p/a Breukel, 
schestraat 118, Boxtel. 

Stoomwasscherij 
vraagt 

Bibliotheek "de Ster'' 
een goede prijs. 

Geen Illustratieboeken. 
Merheimstraat 6 - Boxtel 

,,De Sluisweide" 

eenige nette jongens 
Aanmelden a/h Kantoor v/d Sluisweide 
Molenpad 1, Boxtel. 

Welke vereeniging of particulier heeft voor de 
H.A.R.K. een of meer type-machines ter be
schikking? Offertes te richten aan het Bureau van 
het Roode Kruis en H.A.R.K. Pr. Bernh.str. 5 Boxtel 

Het werkend Comité. 

NOTEERT U EVEN ? 

Vanaf 1 MAART is de :zaak 
elke dag (behalve Zondag) 

GEOPEND TOT 5 UUR 

BOXTEL'S HARMONIE 
kunnen zich opgeven bij A. van 
Hamond, Molenstraat 102. 

De opleiding gesch.iedi gelieel kosteloos. 

COLPORTEURS· 
gevraagd in Boxtel voor het 

Weekblad "Het Parool" 

Goede bijverdiensten. Aanmelden bij de 

Zierikzeese Boekhandel 
J. VOLKERI. Rechterstraat 7

Voor de Plecl.tige H. Communie 
Gouden kruisjes, Gouden oorbelletjes 
Gouden ringen, Zilveren kruisjes 

Bazar C. Steinmann-Pechtold Zilveren monogramringen 

Rechterstraat 6 Boxtel Firma A. van Vlerken 
Hallo! 

TAFI 
Blijf tevrêe,

het wordt steeds beter 

helpt daaraan mee 1 

STATIONSTRAAT 49, BOXTEL 

Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel 

Uurwerken Goud en Zilver Optiek 

Uw adres voor 

Hoeden en Nouveauté' s 
Is steeds 

Maison V erheijden Rechterstraat 10
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

� WeeMtad ,000e :J3omi .en OffUIWÛUI 

Dikwijls wordt ons, Brabanders, de eigen
schap toegeschreven, dat wij afkeerig staan 
tegenover vreemde elementen. Het wordt dan 
bedoeld als een verwijt. Wij zouden namelijk 
zulk een enge gezichtskring hebben, gepaard 
met een zoo groote vooringenomenheid voor 
onze goede hoedanigheden, dat we niet in
zien, dat een vreemde invloed ook ten goede 
kan zijn. En te samen met dit verwijt wordt 
dan nog een ander te berde gebracht: de be
ruchte katholieke onverdraagzaamheid. 

Nu zijn wij in den nood van de jarenlange 
verdrukking ongetwijfeld dichter bij elkaar 
gekomen. ,,Boven de Moerdijk" heeft waar
deering geleerd voor de zuidelijke gewesten, 
en omgekeerd niet minder; ook de verschil
lende gelo_ofsovertuigingen hebben elkander 
gevonden in den gemeenschapelijken strijd 
tegen den onderdrukker; en de standsorgani
satie's, zoozeer uiteenloopend in doelstelling, 
hebben een gezamenlijken strijd gestreden. 
Het zou te betreuren zijn, indien na de be
vrijding en na het opruimen van den gemeen
schappelijken vijand, de oude onderlinge 
veeteri weer gingen herleven. 

Zal dat onvermijdelijk zijn? Ons dunkt 
�toch van niet. De arbeiders organisatie's heb
ben (bij voorbeeld) voor·zoo ver het te over
zien valt, reeds een gelukkige oplossing ge
vonden: door niet langer tégen elkaar, maar 
náást, elkaar ( en in een contact-commissie 
mét elkaar) te werken aan een gezamelijk 
doel: de opheffing van den arbeidende!'! man. 
Iets dergelijks zou ook te verwezenlijken zijn 
voor de verschillende standen (werkgevers, 
arbeiders, boeren en middenstand) die elkan
der kunnen vinden in een corporatief-georga
niseerde maatschappij. De moeilijkste taak 
zal echter zijn, om de verschillende gezindten 
bij elkaar te brengen; daar hebben oorzaken 
op gebied van geloof, politiek en historie 'n 
diepe kloof geslagen in het verleden. Het zal 
noodig zijn deze kloof te overbruggen, niet 
alleen door te spreken over de noodzaak van 
onderling vertrouwen en van 't verdwijnen 
van den historische achterdocht, maar aller
eerst door gelijkberechtiging. 

Gelijke rechten op alle gebied, ook in de 
practijk. Wij katholieken in het Zuiden zul
len aantreden met een vraag naar dezelfde 
rechten als de andere gezindten en de andere 
gewesten. Wij zijn ons immers bewust even 
goede vaderlanders geweest te zijq als alle 
anderen. Wij zuil.en het vanzelfsprekend vin
den, dat onze vraag wordt ingewilligd; wij 
zullen er ook niemand voor behoeven te be
danken, want het is een récht, dat we krijgen. 
Op den . basis van dat recht zullen we dan 
samen werken, zooals we samen gestreden 
hebben, even hard en fier. 

En wat nu betreft den afkeer van vreemde 
elementen (waar we mee begonnen zijn): dat 
behoort, naar we meenen, bij onze rechten. 
Eenerzijds is dat zooiets als een eigenschap 
van onzen landaard, die toch ook zijn rechten 
heeft; anderzijds geloven we genoeg eigen 
mannen (Katholieken uit het Zuiden name
lijk) te hebben, om hier de belangrijke posten 

1 te bekleeden. En wij. zien liever niet, dat ons 
volk beïnvloed wordt door mannen, die an
ders van aard en overtuiging zijn. Een Katho-

liek Zuiden, dat zich zelf mag blijven, maar 
gelijke rechten heeft, zal het best in staat zijn 
mede te werken aan een goed Vaderland. 

!J1aatsJi;J 'IUe™ 
KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING. 

Op Vrijdag 2 Maart j.l. hield de afdeeling Boxtel 
der Katholieke Arbeidersbeweging haar her-oprich
tingsvergadering en tevens haar eerste werk-vergade
ring. 311 leden woonden deze vergadering bij. Alle 
vakgroepen, zoowel die van_ hoofd- als handen
arbeiders waren in de zaal vertegenwoordigd. Uit 
deze ongekend groote opkomst blijkt voldoende dat 
een groot gedeelte der Boxtelsche arbeiders haar 
taak begrepen heeft. 

Na zijn waardeering te hebben uitgesproken voor 
de groote opkomst stelde de vice-voorzitter de keuze 
van het nieuwe bestuur aan de orde. Uit elk der 
dertien vakgroepen waren twee candidaten gesteld. 
Na een geslaagde, doelbewuste stemming werd tot 
bestuur gekozen: A. Valks, Tongeren 29 A, voorzitter, 
Th. Pastoor, tijdelijk K.j.V.-huis, secretaris, M. E. 
v. Eindhoven, Nw. Kerkstr. 7, penningmeester, P. v. 
d. Steen, 2e voorzitter, M. Bevers, 2e secretaris, M.
de Kort, 2e penningmeester. Leden: J. J. v. d. Brand,
H. v. Breugel, M. v. Houtum, C. v. Oers, J. van der 
Plas, M. v. Rixtel, W. Wagenaars. .. 

Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat feite
lijk C. v. d. Aker twee stemmen meer behaald had dan 
M. de Kort. Aangezien v. d. Aker echter benoemd 
werd tot secretaris der R.K. Bouwvakarbeidersbond, 
wilde hij zijn bestuursfunctie liever overdragen aan 
M. de Kort. De in de zaal aanwezige bouwvak
arbeiders keurden dit voorstel_ goed, waardoor ook 
de dertiende vakgreep in ----het bestuur kon zi-t-üng -
nemen. Wij kunnen niets anders dan dit vriend
schappelijk· gebaar ten zeerste apprecieeren en wij 
zien hierin, vooral bij de bouwvakarbeiders, een ge
voel voor samenwerking. De voorzitter bracht ter 
kennis van de vergadering dat Zijne Hoogw. Exc.
Mgr. W. Mutsaers eervol ontslag had verleend aan 
Kapelaan v. d. Rijdt als geestelijk adviseur der Katho
lieke Arbeidersbeweging en dat door Z.H.Exc. tot 
Aalmoezenier van den Arbeid en Geest!. Adv. der 
Katholieke Arbeidersbeweging te Boxtel was benoemd 
den Weleerw. Zeergel. Heer Rector Dr. J. Janssens. 
Spreker dankte kapelaan v. d. Rijdt voor alles wat 
hij voor de beweging gedaan heeft en heette Rector 
Janssens van harte welkom. 

De geest!. adv. hield daarna een gloedvolle in
leiding over "de taak van de Kath. Arbeidersbeweging 
in dezen tijd". Onder meer kwam daarbij ter sprake 
het waarom van onze strijd tegen het communisme 
en de noodzakelijkheid van een corporatieve ordening 
van het bedrijfsleven in den geest van Q.A. 

Na de rondvraag bracht de voorzitter hartelijk 
dank aan de scheidende bestuursleden voor het vele 
en zware werk door hen vóór en tijdens de bezetting 
voor de Katholieke Arbeidersbeweging gedaan. 

Wij hebben, zoo zeide spreker, onze Arbeiders
beweging weer op gang gebracht, wij hebben een 
nieuw bestuur en veel leden en ik veronderstel 
dat wij nu de zweep moeten laten klappen om uit
eindelijk te belanden in de nieuwe gemeenschap van 
sociale rechtvaardigheid en vriendschap. Hierna werd 
de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten. 

150 WATT, OF IN HET DONKER. 
Toen het geheele bevrijde gebied in het verbruik 

van electriciteit sterk gerantsoeneerd werd en vele 
avonden zelfs in het geheel géén stroom geleverd kon 
worden, profiteerde Boxtel avond en dag. 

Nooit liet onze Boxtelsche Centrale ons in den 
steek, en hoe groot onze dankbaarheid zijn moet, be
seffen wij nu eerst ten volle, nu wijzelf eveneens aan 
de sterk beperkende bepalingen onderworpen zijn. 

De nu toegepaste rantsoeneering en bestraffing 
heeft bij velen ontstemming gewekt. En terecht. Het 
vaststellen van het dagrantsoen is niet rechtvaardig. 

Daarvoor is de Directie der Boxtelsche Centrale 
waarschijnlijk niet verantwoordelijk; want wij ver
ondèrstellen dat zij daartoe gedwongen is geweest. 
Maar mogelijk kan zij medewerken tot een meer 
billijke verdeeling. Zooals de regeling nu is, wordt 
iedereen over één kam geschoren. Toch hebben het 
oude vrouwtje dat alléén woont, het kinderlooze gezin 
echtpaar en het groote gezin met kleine kinderen èn 
in het algemeen èn in de avonduren in het bijzonder, 
werkzaamheden te verrichten, die niet allen van het 
zelfde belang zijn. 

Daarenboven is de strafmaatregel van volledige 

afsluiting zeker voor gezinnen met kinderen, des 
nachts bij dreigende gevaren of eventueele ongelukken 
niet te verantwoorden. 

Wij stellen daarom een wijziging der rantsoenee
ring vóór in dezer voege: Alleen-wonende personen 
en kinderlooze echtparen: 150 watt per dag voor 
ieder kind of inwonende persoon: 50 watt per dag 
méér. Bestraffing: f 1.- per verbruikt Kilo-watt-uur. 
Bij herhaalde overtreding: Hechtenis. 

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE 
ARBEIDSAANGELEGENHEDEN. 

Op initiatief van enkele vooraanstaande heeren fa
brikanten en den wnd. Burgemeester onzer gemeente 
werd reeds direct na de bevrijding overgegaan tot 
het vaststellen van een Commissie van advies, inzake 
arbeidsaangelegenheden voor de gemeeryte Boxtel. 

In deze Commissie, die onder leiding staat van den 
wnd. Burgemeester de heer Mr. W. C. A. Francissen, 
hebben zitting, een drietal heeren werkgevers, de 
griffier van het· waterschap "Stroomgebied van de 
Dommel", een viertal vertegenwoordigers van werk
liedenorganisaties en den Directeur van het arbeids
bureau als secretaris. 

Een drietal vergaderingen werden reeds gehouden 
nl. op 6 en 27 November e·n de laatste op 5 Maart j.l. 
Op de vergadering van 5 Maart kwam aan de orde: 
1 e. dat bij een werkobject waarvan de uitvoering 
reeds in voorbereiding was en dat komt te staan 
onder leiding van den dienst tot uitvoering van wer
ken in Noord-Brabant, op korten termijn, alle werk
looze arbeiders kunnen worden ondergebracht, waar
door in aangenomen werk 60 tot 65 et. per uur kan 
worden verdiend; 
2e. dat onderzocht zal worden, waar nog dringende 
behoefte aan een overjas bestaat. Daarbij zal het 
wellicht kunnen voorkomen, dat ook een jas zal wor
.den gege-ven aan iemand die niet op een vliegveld 
gewerkt heeft. De arbeidersorganisatie is bij- de be
oordeeling daarvan ingeschakeld. 
3e. bij den Raad van Arbeid aan te dringen op vlug
gere betaling en z.n. het verstrekken van voorschotten 
door de gemeente. 

Tenslotte kwamen nog ter sprake de niet ontvangen 
vacantiebons voor bouwvakarbeiders, werkzaam op 
het vliegveld, waarin ook een bevredigende oplossing 

• werd gevonden. 

Als . probaat middel tegen kolenschaarschte 
ontvingen wij de volgende tip: Men posteert 
zich met wat eieren, boter of iets dergelijks 
langs de spoorlijn in de nabijheid van een 
signaal, waarvoor de trein moet stoppen. In-

• dien de trein stilhoudt, overhandigt men den 
machinist die bedoelde levensmiddelen. Prompt
kan men dan met kolen huiswaarts keeren. 

Allen dus op naar de lijn. 

,, . . .  Kunt U mij aan een raar eieren helpen?" 
,,Ze kosten 60 cent, o heb je soms siga-

retten pij je?" __ _ 
Voor Boxtelsche zieken zijn eieren verkrijg

baar te 's-Hertogenbosch (in de winkels). 

Wist U dat de oudste inwoonster van Boxtel 
niet in aanmerking komt· voor toewijzing van 
eieren, omdat ze_ nog niet ziek is. 

Zouden de Tommies deze oude dame bij 
gelegenheid van haar 95e verjaardag niet een 
paar pakjes sigaretten- cadeau willen geven? 

Wim van Woerkum heeft de Willibrord
kapel met een oorlogs- en evacuatie-tafereel 
geheel vol geschilderd, zoodat alleen nu nog 
de muren aan den buitenkant plaats bieden 
voor eventueele nieuwe kunstenaars. 

GRAVEN GESNEUVELDE GEALLIEERDEN 
MILITAIREN. 

Een ieder die op de hoogte is van de ligging of 
bijzonderhe<len betreffende graven van geallieerde 
strijdkrachten, voor zoover deze zich niet bevinden 
op begraafplaatsen, wordt vriendelijk verzocht hier
van onmiddellijk mededeeling te doen bij de gemeente
politie te Boxtel. 

Abonnementsprijs f 0.10 per week of f 1.30 per kwartaal. 

Onder tijdelijk waarnemende redactie van: 
J. VAN SUSANTE Jzn. Adres: Breulcelachestraat 32. 

Directie en Adminiatr.: W. L. v. Amelsfoort Molenstr. 19. 

Advertentiepriia: 5 cent per milimeter over één kolom. 



HEEMKUNDIGE KRING. 
\ De· Heemkundige kring afd. Boxtel heeft zijn werk

zaamheden weer hervat. Op de eerste vergadering 
werd een vernieuwd bestuur gekozen en een belang
rijke studie-opdracht van het Gemeentebestuur aan
gaande de straat-namen van Boxtel aanvaard. Een 
tentoonstelling van kunstwerken, betrekking hebbende 
op Boxtel en omgeving·, werd in het vooruitzicht ge
steld. Deze werkgemeenschap, die in 1941 zoowat 
staatsgevaarlijk werd verklaard en daarom haar acti
viteit niet kon doorzetten, heeft veel belangrijk en 
interessant werk te doen. 

Vrijdag, 2 Maart slaagde aan de Universiteit te 
Nijmegen voor het candidaats-examen empirische psy
chologie, onze dorpsgenoot J. v. Susante, Jzn. 

BIJ EEN AFSCHEID. 
Te laat om nog in het vorig nummer te kunnen 

worden opgenomen, ontvingen wij een artikel van 
de hand van burgemeester Mr. W. C. A. Francissen, 
waarin hij een woord van dank en afscheid richtte 
tot Kolonel Reid en zijn mannen van de Civil Affairs, 
alhier, die naar elders zijn vertrokken. In ontelbare 
gevallen heeft deze instantie onze gemeentenaren 
hulp en medewerking verleend o.a. bij levensmiddelen 
en kolenvoorziening, electriciteits-verschaffing, sca
bies-bestrijding, enz. Speciaal werd vermeld het werk 
van Majoor H. W. Lawrence, wien geen moeite ooit 
te veel was. Mr. Francissen en de gemeente Boxtel 
zagen hun Engelsche vrienden met leede oogen ver
trekken en behouden een dankbare en prettige her
innering aan hen, die zulk een waardevolle bijdrage 
geleverd hebben tot de heropbouw van een gezonde 
maatschappelijke orde in onze gemeente. 

Het Arbeidsbureau deelt ons mee, dat mej. B. Ver
hagen uit Vught, sinds 1 Ma.art als vrouwen-bemid
delaarster aan het Bijkantoor te Boxtel verbonden is. 
In verband hiermede maken wij onze werkende meis
jes er op attent, dat zij bij moeilijkheden in arbeids
·aangelegenheden, werk zoeken e.d. bij deze vrouwe-
• lijke instantie terecht kunnen. Ook aanvragen van
vrouwelijk personeel, goedkeuring van aanname en 
ontslag worden via deze vrouwenafdeeling van het
Arbeidsbureau behandeld.

R.K. J. BOERENSTAND, AFD. BOXTEL. 
Op de !Maart gehouden eerste algemeene ver

gadering werden als bestuur gekozen: W. Megens, 
H. Peijnenburg, A. Brands, T. v. d. Pas en J. v. <l.
Staak. De geestelijke adviseur gaf een uiteenzetting
over de richtlijnen, die vanwege de Kerkelijke over
heid gegeven waren en spoorde allen aan lid te wor
den van deze vereeniging. Vervolgens voerde hij het
woord over Emigratie van onze boeren. De Technische
Adviseur gaf tenslotte inlichtingen over de groente
v.oorziening van Boxtel.

De Duitsche weermacht liet in St. Michiels-Gestel 
veel goederen achter, welke de burgemeester aldaar 
heeft laten inventariseeren. De lijst daarvan ligt o.a. 
bij de gemeente-politie te Boxtel ter inzage. 

Wie tusschen deze goederen er zijn paarden, koeien, 
varkens, transportmiddelen enz. enz. als zijn eigen
dom· meent aan te treffen en het eigendomsrecht hier
van kan aantoonen, krijgt ze terug. 

H.A.R.K. 
1. De schoenenregeling voor verzoling is als volgt:
Alle evacué's die bij _de H.A.R.K. zijn ingeschreven
kunnen ingaande Maandag 12 Maart hun schoenen
laten repareren met dien verstande dat zij recht heb
benop 25 gram zoolleer per maand.
De letters A t.m. Duf. moeten zijn bij Bovendeert,
Rozenmarijnstraat Boxtel. De letters Dul. t.m. Jan.
bij Gemen, Stationstraat, Boxtel. De letters Jong t.m.
Rom. bij Peijnenburg, Molenstraat, Boxtel. De letters
S. t.m. Z. bij van Weert, Verlengde Nieuwe Kerk
straat, Boxtel.

Evacué's, die zich nog niet gemeld hebben, komen 
hierv.oor niet in aanmerking, zij moeten zich eerst 
melden op het bureau van de H.A.R.K. 
2. Tot sociale verzorgster en assistente zijn door de
H.A.R.K. benoemd Mej. Toos van Susante, Breu
kelschestr. 32 en Mej. Ger van Griensven, Molenpad 1. 
Deze dames zijn inmiddels reeds aan het werk. 
3. De loterij gaat deze week beginnen. Loten ver
krijgbaar op het bureau van het Roode Kruis.

J<.tonieA '1-tm ,de �-
De Pers in bevrijd Nederland is over het algemeen 

zeer ingenomen met het nieuwe ministerie, hoewel 
er van sociaal-democratische zijde geen personen zit
ting hebben. Eerlijk gezegd lijkt ons de persreactie 
meer een kwestie van opluchting dan van een verheugd 
zijn over een verbetering. Door de langen duur van 
de crisis en de ernst van een dergelijken toestand 
lijkt· het alsof de voordien hevig sputterende pers tot 
bezinning is gekomen en nu van meet af aan onze 
regeerders wil gaan steunen in plaats van - dikwijls 
overdreven - becritiseeren. 

Hoe dan ook, er is gebleken, dat men in Londen 
alles doet om zich aan de situatie in bevrijd gebied 
aan te passen. Zelfs prof. Gerbrandy mag zich weer 
in eenige populariteit verheugen. 

Ook, ten aanziep ·van.het zuiveringsvraagstuk komen 
�llengs· minder' emotioneele artikelen af, die veelal 
in de:richting van de afgetreden minister Burger gaan. 
De . radicalen willen, als wij gqed zijn ingelicht, ook 
niet .elke fout voor het-tribunaal gedaagd zien, maar 

wel eischen zij voor de verantwoordelijke posten fout
looze figuren. Het gaat er nu alleen maar om welke 
posten men de "verantwoordelijke" noemt en ons 
gezond verstand eischt, dat wij deze kring niet ruimer 
maken dan .strikt noodzakelijk is, omdat anders de 
bevrediging van ons rechtsgevoel ten koste van het 
herstel van ons volk 'zou komen. 

Aan de fronten werd deze week schitterende voor
uitgang geboekt. De Rijn is van Nederland tot Keulen 
en welhaast Bonn en Koblenz bereikt. Churchill ver
klaarde bij zijn bezoek aan dit front dat de gealli
eerden nu spoedig over den Rijn zouden zijn en dat 
nog een laatste klap (van Oost en West) de eindover
winning zou brengen. Met spanning wachten wij af 
waar de Rijnovergang geforceerd zal worden; van deze 
plaats zal de termijn van de bevrijding van Noord
Nederland in belangrijke mate afhankelijk zijn. 
VOOR BOXTEL EN OMGEVING WORDEN DE 
NA VOLGENDE ARBEIDSKRACHTEN GEVRAAGD 

Timmerlui, Metselaars, Meubelmakers. 
2 Klompenmakers, 2 Kleermakers. 

1 Kapper (halfwas of leerling) 
Meisjes voor textielbedrijven en Dienstboden. 

Tevens bestaat er gelegenheid om geevacueerde 
boerenzoons onder te brengen op boerenbedrijven 
in Zuid-Limburg. 

Voor inlichtingen wende men zich tot het Arbeids
bureau te Boxtel, Rechterstraat 80. 

1Jistci&dieAtin(I P,oxtJ,. 
Bon aanwijzing. 

Voor het tijdvak van 9 t/m 17 Maart zijn alsnog . 
aangewezen de volgende bonnen : 
BROOD. 12 A, 12 B en M 12 A gemerkt "brood" 

per bon 400 gram, 12 gemerkt .beschuit" per 
bon 100 gram brood. 

MELK (Gest.) D 18 en E 18 "reserve" tesamen met 
3 bonnen "Melk" 12, 51/4 L. 

Zclfverzorgers moeten de reservebonnen 
D 18 en E 18 inleveren bij de uitreiking bon, 
kaarten 5e periode. 

TAPTEMELK. 12 "Melk". 
12 "Taptemelk" per bon 13/4 L. 

Toeslagkaarten bijzonderen arbeid. 

In de week van 19 t/m 24 Maart a s. zal worden 
overgegaan tot de uitreikin·g van toeslagkaarten voor 
bijzonderen arbeid. Uitsluitend aan personen die 
volgens de bestaande normen daartoe in aanmerking 
komen. De formulieren moeten ten spoedigste op 
de plaatselijke distributiekantoren worden afgehaald 
en bij de uitreiking worden ingeleverd. 

De uitreiking geschiedt in de verschillende ge, 
meenten op de volgende data: 

Boxtel 19, 23 en 24 Maart 1945. 
Schijndel 20 Maart 1945, 
Oirschot 21 Maart 1945. 
Best 22 Maart 1945. 

Wegens plaatsgebrek te 
koop Salonlamp met dem -
per, oude samenstelling. 
Molenstraat 37. Boxtel. 

Gevraagd een net meisje 
voor de morgenuren. Van 
Hagen. Mgr. Wilmerstraat 
14. Boxtel.

Gevraagd Werkster liefst 
voor Vrijdag. Brieven on
der no. 90, Molenstr. 19. 

Te koop goed onderhouden 
bakoven bij J. van Rooij, 
Tongeren 6, Boxtel. 

Te ruil goed onderhouden 
Brabantsche kachel tegen 
een goede fornuiskachel, 
J. v. Rooij, Tongeren 6,
�oxtel.

Gevraagd een flinke dienst
bode, zelfstandig kunnende 
werken, liefst als dagmeis
je. H. J. v. Susante-v. cl. 
Brekel, Korte Kerkstraat 8 
Boxtel. 

Net R.K. Dienstmeisje of 
werkster gevraagd. Adres: 
Tielen,van Scherpenzeel, 

Rechterstraat 36, Boxtel. 

Kinderwagen, nieuw mo, 
del� koop aangeboden. 
Bezichtigen Rechterstr. 61. 

Wie ruilt een paar lage 
bruine meisjesschoenen,
driekwart hak maat 36, 

tegen meisjesschoenen 
platte hak maat 37, bruin 
of zwart. Molenstraat 5. 
Op Donderdag 5 April a.s 
hopen 

Anny v. d. Laar 
en 

Jan Tielen 
het H. Sacrament van het 
Huwelijk te ontvangen om 
10.30 uur in de parochie 
kerk v. h. Hart van Jezus 
te Boxtel, waarna een 
plechtige H. Mis tot hun 
intentie zal worden opge 
dragen. 

Boxtel Prins Bern.straat 7 

Te koop 1 paar Rijglaarzen ' Rechterstraat 36. 

maat 42. W. Barten, Breu- Toek. adres: Rechtentraat 36. 

kelschestraat 110. Gelegenheid tot fcliciteeren van 
1-2 uur Prins Bern.straat 7. 

Jonge hondjes te koop. 
Van Hagen. Mgr. Wilmer
straat 14. Boxtel. 

TUINZADEN 

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR 

ALLE SOORTEN 

Ontvangen voor oorlogsgetroffenen 

BEDSTELLEN 

F. J. WITTEVEEN'S 
COMPLETE MEUBILEERING 

RECHTERSTRAAT 22 BOXTEL 

Katholieke Middenstands
Handelsavondschool, Boxtel 

De lessen voor den Middenstands
cursus worden hervat op Maandag 
19 Maart des avonds om -7 uur 

Nieuwe cursisten kunnen tot een beperkt aantal 
nog worden aangenomen. 

Lesgeld f 3. - per maand 
Inlichtingen bij den Directeur J. C. VAN ETTEN, 
Bosscheweg 16. 

ENGELSCH IN VIER MAANDEN 

Schriftelijke spoedcursus Engelsche Conversatie 
voor beginners. 

Twee schriftelijke lessen per week, aangevuld met mondeling onder
wijs. f 7 .- per mnd. of f 25.- contant. Duur 4 maanden. Idem voor 
gevorderden à f 9 p. mnd. of 32.50 contant. 

Beide cursussen volgen een geheel nieuw, zeer succesvol, vooral in 
Frankrijk toegepast, systeem. Nauwgezette correctie van het thuiswerk. 
De gehele cursus blijft Uw eigendom. Geen boeken nodig. De mon• 
delinge aanvullingslessen worden ook in Uw woonplaats gegeven. 

Aanmeldingen op ons agentschap 

De Nieuwe Boekhandel - Rechterstraat 7 - Boxtel 
waar prospectus en proefles ter inzage liggen. 

INSTITUUT MINERVA 
Hoofdkantoor Hertogstraat 35 - Tilburg. 

Onder RIJkstoezlcht gediplomee rd Schoenhersteller 

Stationstraat 14 - BOXTEL

Schoenreparatie 
wordt 's Maandags aangenomen 
van 's morgens 10 tot 12 uur 
'• namiddags 1 tot 5 uur 

's Woensdagsmiddag na 1 uur gesloten. De 
overige dagen van 12 tot 1 uur gesloten. 

TABAKSPLANTEN 
Wilt U niet teleurgesteld worden, bestelt 
dan Uwe benoodigde tabaksplanten bij ons 
in de volgende soorten : 

Amersfoorter, Deli-Sumatra, No. 25 (Slits) 
Wij leveren uitsluitend eerste kwaliteit en 
tegen vastgestelde prijzen. 

Tevens vragen wij Tuinbonen te koop, 
monsters • en prijs te richten aan: 

HUB. P.A. POULISSEN-VERHAGEN 
RECHTERSTRAAT31-BOXTEL 

3,nwonus oan !J3oxtel en omstulun 

Laat thans uw beschadigde kleeren 

in orde maken, zooals ·brand- en 

schotgaten, dunne knieën en zit

vlakken, enz. door 

Stoppage Gez. De • Beer 
Lijnschheike 80 - Tilburg 

Depot voor Boxtel e.o. 

W. P. B.IEMANS 
STATIONSTRAAT 52 

Te koop gevraagd Heeren
fiets, • met of zonder ban
den. Ook genegen te rui
len tegen gewilde artikelen. 
Aanbieding : Oirschotsche 
Grindweg 92, Boxtel. 

Dagmeisje gevraagd, voor 
lichte hulp in de huishou, 
ding, leeftijd 16-20 jaar. 

TUINZADEN 

FirmaGebr.v.Oers DOET 
gelijk velen doen, en bezorg uw
Bunzings, Mollen, Wezels, Eek
hoorns, enz. bij 

BREUKELSCHESTR.112 

Jos. v. Geel,Claassen.
Stationstraat 24 B, Boxtel. BOXTEL

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Kok' s Ruwe Pelterijenhandel 
MOLENSTRAA T 37 



Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 
PASSIE-ZONDAG, 18 MAART 1945. 

ZONDAG, 18 Maart. Passie-Zondag. De H.H. Mis
sen om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. Om kwart voor 8 gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. Om half 11 
H. Mis voor de levende en Óver!. leden van de_ ,,Stille
Omgang". Onder de H. Mis 'van kwart voor 8 doen
de kinderen de plechtige H. Communie. Na di:n
middag om 3 uur plechtig Lof met vernieuwing der
Doopbeloften en toewijding aan de H. Maagd na het
Lof zullen de prijzen worden uitgereikt. Vandaag geen
Congregatie. Vandaag_ de 2e schaal voor de bijz.
nooden van het Episcopaat welke bijz. in de mild
dadigheid der geloovigen wordt aanbevolen.
Maandag feestdag van St. Joseph. Des avonds om
7 u. Lof met-Rozenhoedje en gebed tot den H. Joseph.

Woensdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje 
en gebed tot den H. Joseph. Donderdagavond om 
half 8 Lijdensmeditatie. Vrijdagavond om 7 uur Kruis
wegoefening en vereering van de relikwie van het 
H. Kruis. A.s. Woensdag en Donderdag zullen de
schoolgaande kinderen, die dit jaar hun plechtige 
H. Communie niet gedaan hebben te biechten komen,
om Donderdag en Vrijdagmorgen onder de H. Mis
van half 8 hun Paasch-Communie te houden. De meis- .
jes komen te biechten a.s. Woensdag en de jongens
a.s Donderdag. Vandaag, Passie-Zondag, begint de
Paaschtijd voor volwassenen en duurt tot en met Be
loken Paschen. Voor de zieken en gebrekkigen begint
de Paaschtijd ook Passie-Zondag maar duurt voort
tot en met Drievuldigheids-Zondag. A.s. Zondag
25 Maart zal voor de Hoogmis de palm gewijd worden.
Zaterdags biechthooren van half 3 tot 4 uur en van
6 uur tot half 8. Doopen iederen dag v. half 3 tot 3 u.

MAANDAG, om kwart voor 7 gez. mndst. voor 
Andries Verhoeven; z.a. gel. mndst. voor Peter Dries
sen; H. Hart altaar gel. H. Mis tot bijz. intentie; om 
half 8 gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie; z.a. gel. H. Mis tot bijz. intentie; 
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Josina Troeien-v. d. Ven;
om half 9 gez. jrgt. voor Michaël v. d. Meijden.

DINSDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor 
Cornelis Leermakers; z.a. gel.mndst. voor Antonius 
Schalkx; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Hendrica 
Maria Daniels v.w. de buurt; om half 8 gel.jrgt. voor 
Martinus Michielsen; -z.a. gel.mndst. voor Maria v. 
d. Gouw; H. Hart altaar gel.mndst. voor Johanna
Maria Valks-Smits; om half 9 gez.mndst. voor Lam-
bertus v. d. Rijdt. _ 

WOENSDAG, -om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor
Martinus Leermakers; z.a. gel. H. Mis voor Anna 
Maria van Zoghel; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Gerdina Ligtenberg-van Uden; om half 8 gel.jrgt. 
voor Johannes Voets, Petronella v. d. Sloot de hsvr. 

en Marinus de zoon; z.a. gel.mndst. voor Hendrica 
Petronella Bertens-Kouwenberg; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor H1-1bertus Giesbers v.w. het personeel.
om half 9 gez. mndst. voor Hendricus van Dijk.

DONDERDAG, om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor 
Leonardus Leermakers; z.a. gel. H. Mis voor Adriana 
van Rumund-Ketelaars; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Johannes van Gerwen; om half 8 gel. H. Mis 
voor Wilhelmus Theodorus van Dongen; z.a. gel. 
mndst. voor Willem Jonkers· en Johanna Giezen; 
H. Hart altaar gel. H. Mis • voor Christina van Gils
Peijnenburg; om half 9 gez.jgrt. voor Wilh. v.d. Ven.

VRIJDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor 
Franciscus Leermakers z.a. gel. H. Mis voor Lamber
tus v. d. Reijdt v.w. 0. L. Vr. in 't Zand; H. Hart 
altaar gel.jrgt. voor Antonius van Kempen en Maria 
van Dongen de hsvr. en Johannes den zn.; om half 8 
gel.mndst. voor Johannes Troeien; z.a. gel.mndst. voor 
Matheus v. d. Weide en Drieka v. d. Aker; H. Hart 
altaar gel.jrgt. voor Philibertus v. d. Heijden; om 
half 9 gez.mndst. voor Johannes v. d. Langenberg. 

ZATERDAG, om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor 
Elisabeth Lèermakers; z.a. gel.mndst. voor Adrianus 
Verhagen; H. Hart altaar gel.mndst. voor Cornelis 
van Weert; om half 8 gel.mndst. voor Matheus v. <l. 
Weide en Drieka v. d. Aker; z.a. gel.jrgt. voor Petrus 
van Engeland; H. Hart altaar gel.mndst. voor Hen
dricus Mandos; om half 9 gez.mndst. voor Martinus 
Hubertus Giesbers. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Martinus Kuijpers; 

Dinsdag: gel. H. Mis voor Matheus v. d. Weide en 
Drieka v.· d. Aker; Woensdag: gel. H. Mis voor 
Johan de Visser; Donderdag: gel. H. Mis tot bijz. 
intentie; Vrijdag: gel. H. Mis voor Wilhelmus v. d, 
Ven; Zaterdag: gel. H. Mis voor Adriana v. Rumund
Ketelaars. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen te ontv. 

Johannes Petrus Josephus Maria Tielen uit deze 
parochie en Anna Barbara Maria v. d. Laar uit de 
parochie van het H. Hart, waarvan heden de 1ste 
afkondiging geschiedt. De geloovigen zijn verplicht 
de hun bekende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd ten spoedigste aan den pastoor bekend 
te maken. 

Parochie van het H Hart, te Boxtel. 
PASSIE-ZONDAG, 18 MAART 1945. 

De tijden der Misoffers zijn vandaag, in verband 
met de pl. H. Communie te: 6 u., 7 u., 8 u., 9.30 u 
en 10.30 u. De Mis van 8 u, worde als Hoogmis 
beschouwd, terwijl die van half 11 een gelezen Mis is. 
Onder de Mis van 7 u. en 8 u. gezamenlijke H. Com
munie v. d. leden der H. Familie voor Moeders en 
gehuwde vrouwen. De 1e schaal is v. d. kerk; de 2e 
openschaal v. d. B. N. van het Hgw. Episcopaat. Te 

3 u. n.m. pl. hernieuwing der Doopbeloften door de 
jongens en meisjes, die vandaag hun pl. H. Com
munie hebben gedaan; stoelen geld is 5, 3 en 1 cent. 
Maandag, 'feestdag van 'den H. Jozef; des avonds te 
7 u. Lof; zijn relikwie kan na iedere Mis worden 
vereerd. Woensdagavond te half 8 vasten-meditatie 
door Pater Lohuis. Vrijdag, feestdag der VII Smarten 
van Maria; de leden der Communie-sectie der H. Fa
milie v. meisjes worden in de Mis verwacht. 
Des avonds te 7 uur Kruisweg. 

De plechtigheden van Palm-Zondag zullen dit jaar 
wederom volledig en luisterrijk worden gevierd; alle 
gelovigen worden uitgenodigd erbij tegenwoordig te 
zijn en deel te nemen aan de palmprocessie aan een
ieder wordt een palm uitgereikt. De/almwijding met
processie en Hoogmis begint dan t 10 u., in plaats 
van half 11. De schoolkinderen komen deze week te 
biechten, des middags te half 3. Op de scholen zal 
worden bekend gema�kt wanneer het ieders beurt is. 

ZONDAG: 6 u. 1.d. v. behouden terugkeer uit 
Wuppertal. 7 u. l.d. v. behouden terugkeer uit btl. 
8 u. - z.d. v. het welzijn der parochianen. 9.30 u. Ld. 
tot genezing van een zieke. 10.30 u. l.d. v. d. leden 
van het Gezelschap v. d. Stillen Omgang. 

MAANDAG: 7 u. z.d. Adriana Voets. l.d. Bernar
dina Engelman-Coolegem. 7.45 u. 1.d. bijz. intentie (X). 
1.d. Catharina Baayens-v. Strijthoven. 8.30 u. pl.z.j.
Mevr. Wilhelmina Stinessen-Schermer. l.md. Maria
Beaard-Janssen.

DINSDAG: 7 u. pl.z.d. Francisca _ Schalkx-v. d. 
Oetelaar. l.d. Johanna v. d. Schoot-v. d. Wiel. 7.45 u. 
l.md. Hubertus v, d. Broek. l.md. Anna Voets-v. Esch.
8.30 u. z.d, over!. familie v. d. Staak. l.d. v. behouden
terugkeer uit het btl. v. Joh. v. d. Plas.

WOENSDAG: 7 u. z.d. overledè"n ouders. l.d. Jo-: 
hanna v. d. Schoot-Frensen. 7.45 u. 1.md. Huberdina 
v. d. Eerden-v. d. Boer. l.md. Francisca Schalkx-v. d. 
Oetelaar. 8.30 u. l.d. bijz. intentie, t.e.v. de H. Gemma.
1.d. v. beh. terugk. uit btl. v. Joh. v. d, Plas.

DONDERDAG: 7 u. pl.z.d. over!. zuster. l.d. Adri
ana Wagenaars-v. d. Linden. 7.45 u. l.d. uit dankbaar
heid. 1.d. Anna Voets-v. Esch. 8.30 u. z.d. over!. fam.
v. Rooy-de Louw, te Eindhoven over!. l.d. Philomena
v. Berkel.

VRIJDAG: 7 u. z.j. Antoon v._ d. Braak. l.j. Wil
helmus v. d. Aa. 7.45 u. l.d. t.e.v. d, H. Willibrord. 1.d, 
Martinus Timmermans en Cornelia v. Beek, z.e. 8.30 
u. z.d. Petrus Swinkels. 1.d. over!. familie Teulings.

ZATERDAG: 7u. z.d. Hendrica v. Rooy-v. d. Laak.
1.d. over!. ouders en familie. 7.45 u, l.d. Kees van
Schaaik. 1.d. Joannes Koopman, te 's-Bosch over!.
8.30 u. z.d. Joannes Hendriks en Francyna Kusters,
z.e. l.j. Piet van Rooy.

Parochie van de H. Theresia, te Boxh .. �.
ZONDAG: 7 u. H. Mis, waarbij de kerk met een



kaars wordt vereerd voor Antonius v. d. • Meijden. 
8.30 u. H. Mis. Hen uur Hoogmis voor de parochi
anen. De eerste schaal is voor onze eigen kerk; de 
tweede voor B.N. Onder de eerste H. Mis zullen 
enkele kinderen de plechtige H. Communie doen. 
Drie uur Lof met vernieuwing v. d. Doopbeloften. 
Tien minuten vóór het Lof Litanie v. Alle Heiligen 
voor de bijzondere nooden van deze week. 

MAANDAG:. 7.30 u. H. Mis, waarbij de kerk met 
'n kaars wordt vereerd ter eere v. d. H. Jozef. 8.30 u. 
H. ·Mis voor de parochianen. Om zes .uur Lof met
gebed ter eere v. d. H. Jozef.

DINSDAG: 7.30 u. mndst. voor de heer Marinus 
Manders. 8.30 u. gezongen H. Mis voor Mevrouw 
Kunst-de Pauw te Silvolde overleden. 

WOENSDAG� 7.30 u. H. Mis voor Gerard Veke
mans· te Nijmegen overleden. 8.30 u. gezongen H. Mis 
voor de levende en overleden leden v.d. stille omgang. 
Zes uur Lof- met gebed ter eere v. d. H. Jozef. Na 
de middag omgang om eieren in Vorst en Breede Hei. 

DONDERDAG: 7.30 u. H. Mis tot intentie v. d. 
leden v. d. Godvruchtige Vereeniging ter eere v. d. 
H. Theresia v. h. Kindje Jezus. 8.30 u. gezongen
mndst. voor Anna Maria v. Grinsven-v. d. Loo.

VRIJDAG: 7.30 u. H. Mis, waarbij de kerk met 'n 
kaars wordt vereerd tot bijzondere intentie. 8.30 u. 
gezongen mndst. voor Jan Johannes v. Kasteren. 

ZATERDAG: 7.30 u. H. Mis vanwege Broeder
schap v. d. H_, Bernardus te Ulicoten voor Jan Jo
hannes v. Kasteren. 8.30 u. jrgt. voor Christiaan Pij
nenburg. Biechturen 2.30 u. tot 4 u. en 5 u. tot 6 u, 
ook vóór en na alle H. Diensten. Zes uur Lof ter 
eere v. d. Koningin v. d. Vrede voor de afwezige 
broeders. Aanbevolen een noveen tot bijzondere in
tentie en een voar afwezige zoon en broeder. Elders 
zullen geschieden twee H. Missen voor een Eerwaarde 
Zuster bevrijd uit Concentratiekamp. In deze week 
vieren we de· bidweek ter eere v. d. H. Jozef voor 
het bewaarschoolonderwijs. 

ZONDAG, 25 Maart. 7 u. H. Mis vanwege de 
spaarvereeniging voor Martinus v. d. Schoot. 

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

- PASSIE-ZONDAG, 18 MAART 1945.
ZONDAG: 6.30 u. l.mndst. Cornelis v. Heerebeek; 

8 u. I.m. tot welz. der par.; Onder deze H. Mis de 
plechtige 1ste • H. Communie der kinderen; 10 u. 
z. 7e Johannes v. K�mpen na de Hoogm. uitdeeling
der prijzen. Na de middag om 3 uur het Lof, waar
onder hernieuwing der doopbeloften en toewijding
aan Maria door de kinderen der plechtige H. Com
munie en "Te Deum".

MAANDAG: Feestdag van St. Joseph: 6.30 u. I.m. 
tot welz. der par. 7 u. plechtige H. Mis met uitstelling 
van het Allerheiligste voor de leden der meisjes-congr. 

als zijnde St. Joseph de 2e patroon dier congr.; 8 u. 
l.j. Gijsberdina"frans v. Brunschot; 's avonds om .6 u.
plechtig Lof.

DINSDAG: 7 u. z.mndst. Cornelis Quinten. 7.30 u. 
z .. Mis Petrus v. Driel. 8 u. 1. mis Michiel v. Brun
schot als over!. lid der broederschap der H. Moèder 
Anna. 

WOENSDAG: 7 u. z.mndst. Maria Frans v. de 
Sande. 7.30 u. z.mndst. Maria Hendricus v. d. Lan
genberg. 8 u. I.m. Johannes v. Kempen als over!. lid 
der congreg. van 0. L. Vrouw. 

DONDERDAG: 7 u. I.m. bijz. nooden der parochi
, anen. 7.30 u. z.mndst. Maria Adrianus v. d. Laar. 
8 u. 1. 7e. Willem v. Dijk. Corn. v. Vught over!. te 
Roermond. 

VRIJDAG: 7 u. z.mndst. Christianus v. Dijk. 7.30 u. 
z.mndst. Mevr,

4
Cjltharina Herman Coppers. 8 u. !.mis 

Cornelis v. Vugfit over!. te Roermond. 
ZATERDAG: 7 u. z.j.· Johanna Maria Willem 

Quinten. 7.30 u. z. mis Johannes v. Kempen. 8 u. 
1. mis Willem v. Dijk als over!. lid: Hakendover.

ZONDAG: 6.30 u. l.j. Cornelis v. Dijk en Maria
hsvr.; 8 u. l.j. Hendricus Merlu. De Hoogmis tot 
welz. der parochie; vóór de Hoogm. wijding der palm. 

Missen in de kapel bij de Eerw. Zusters 
Zondag l.j. Hendrica Wilhelmus Hermes. Maandag: 

l.j. Adriana Cornelis Bax; Dinsdag: -1.j. Gijsberdina
Gerardus v. d. Meerendonk; Woensdag: l.j. Adrianus 
de Beer; Donderdag: l.j. Adriana Adrianus de Beer; 
Vrijdag: l.j. Adriana de Beer; Zaterdag: l.j. Maria 
Johannes de Rooy; Zondag: l.j. Petrus Pen. 

Daarenboven: 
Dinsdag: l.j. Anna Maria Petrus Pen; Woensdag: 

1. j. Hendrica Pen. , . De kideren onder de plechtige H. Communie zullen
Maandag en Dinsdag om 8.30 u. in de kerk samen• 
komen ter voorbereiding van hun Paasch-Communie. 
Voor sommige kinderen ook hun eerste H. Communie, 
die zij zullen ontvangen op Donderdag onder de 
H. Mis van 8 uur; de jongens komen biechten 's mor
gens om 8 uur, de meisjes 's middags om 1 uur.

Woensdag-avond 6 uur Lof ter eere van St. Joseph. 
30e Michiel van Brunschot en Johannes v. Kempen 

over!. te Liempde; Cornelis v. Vught over!. te Roer
mond. 7e Willem v. Dijk over!. te Liempde. 

Gedoopt Maria Hendrica Cornelia d. van Hendricus 
Verhagen-Kuppens; Jacobus Henricus Cornelis z. van 
Petrus v. Beers-Hubers. · ' 
Parochie van de H. Willibrordus, te Esch. 

PASSIE-ZONDAG, 18 MAART 1945. 
Vandaag zullen de kipderen hun plechtige her

nieuwing van Doopbeloften doen. Om 7 uur Pl. Gez. 
Communiemis. Deze H. Mis zal opgedragen worden 
voor de parochie. Vóór en na deze H. Mis zal de 
Communie uitgereikt worden voor de geloovigen; 

onder de H. Mis alléén voor de kinderen. De tweede 
H. Mis begint om kwart voor negen de derde om
10 uur. Deze beide zijn gelezen H.H. Missen. Tweede
schaal-collecte voor Bijz. Nooden Episcopaat:

Na den middag om 3 uur Plechtige Hernieuwing 
van Doopbeloften en opdracht aan de H. Maagd. 
Vandaag begint ook voor de .volwassenen de Paasch
tijd. Maandag feestdag van den H. Joseph. 's Morgens 
om 7.30 u. gez. H. Mis en '.s avonds om 6.30 u. Lof. 

Dinsdagmiddag ·orr:i 4 uur moeten de kinderen van 
het 4de, 5de, • 7de en 8ste leerjaar komen biechten. 
Woensdag _onder de H. Mis-van 7.30 u. zullen ze 
gezamelijk hun Paaschcommunie houden. Woensdag-

, avond om 6.30 u. Lof ter eere van den H. Joseph; na 
het Lof een lied. Vrijdagavond om 6.30 u. Kruisweg
oefening. 

ZONDAG: 7 u, pl. gez. H. Mis voor de Parochie. 
Kwart voor negen tweede H. Mis. 10 u. gel. H. Mis 
Michiel van den Braak. 

MAANDAG: 7.30 u. gez. H. Mis voor de Parochie. 
8 u. H. Mis Lev. en over!. leden R.K. Werkliedenver. 

DINSDAG: 7.30 u. mndst. Cornelis van_ den Broek. 
8 u. H. Mis Willibrordus van den Braak. 

WOENSDAG: 7.30 u. H. Mis ter eere van den 
H. Joseph uit dankbaarheid. 8 u. H. Mis Petronella
van Schijndel-Sleutjes.

DONDERDAG: 7.30 u. H. Mis over!. Ouders (P). 
8 u. H. Mis overleden Ouders. 

VRIJDAG: 7.30 u. H. Mis Maria van Rulo-van 
Dongen. 8 u. H. Mis voor de Gesneuvelden. 

ZATERDAG: 7.30 u. {-I. Mis Johanna Petronella 
van der Lee. 8 u. H. Mis Cornelis van den Broek. 

Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 
ZONDAG: 7 u. plechtige H. Communie der kin

deren. H. Mis voor het .welzijn der parochie. 10 uur 
Hoogmis Maria Henrica Schellekens. 

MAANDAG: Feestdag van den H. Joseph. 7.30 u. 
jaarg. Maria Schellekens. 9 u. zing. mis ter eere van 
den H. Joseph voor het welzijn der parochie. 

DINSDAG: 7.30 u. jaarg.Joannes Schellekens. 
WOENSDAG: 7.30 u. jaarg. Joannes Corn. Schel

lekens. 
DONDERDAG: 7.30 u. jaarg. Wilhelmina Schel

lekens. 
VRIJDAG: 7.30 u. jaarg. Engelbertus v. d. Linden 

en Hendrina de hsvr. 
ZATERDAG: 7.30 u. jaarg. Willem v. Eindhoven. 

Deze week zullen geschieden : 
Maandag: lez. mis Margaretha Groenen daal van 

wege- Neefjes en Nichtjes. Dinsdag: lez. mis Marga
retha Groenendaal vanwege Neefjes en • Nichtjes. 
Woensdag: lez. mis Eerw. Zuster Philomena v. Logten. 
Donderdag: lez. mis Maria Cordewinders te Boxtel 
over!. Vrijdag: lez. mis Eerw. Zuster Sabina de Laat 
te Venlo over!. Zaterdag: . lez. mis Joannes Cornelis 
Timmermans vanwege de buurt. 
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

.:J<atlwiiek WedSlad DOOC :P.,oxtel, ;eff, O� 

.. 1{epatcieewtq. 
Langzamerhand komen enkelen der arbei

ders, die in Duitschland gewerkt hebben terug 
naar hun vaderland en woonplaats. De· orga
nisatie en werkwijze-opzet van de Repatri
eeringsdienst, de instantie, die zorg draagt 
voor de terugvoering dezer arbeiders is tot 
in ,de finesses geregeld. Niettemin zal de 
terugkeer en het tempo daarvan geheel afhan
kelijk blijven van het verloop der oorlogs
handelingen. 

Zullen deze arbeiders zich hier werkelijk 
weer "thuis" gevoelen? Wij gelooven niet, 
dat wij met het stellen van deze vraag een 
nieuw probleem aan de vele vraagstukken 
van dezen tijd toevoegen, doch enkele op
merkingen in dit verband kunnen o.i. dienstig 
zijn voor een zoo snel mogelijke wederop
name der Duitschlandgangers in de verschil
lende geledingen van het maatschappelijk en 
kerkelijk verband. 

Afgezien van hen, die door de zuiverings
instanties moeten worden onderzocht, zijn 
wij om iedere plaatsgenoot, die thuiskomt 
van harte verheugd en wij kunnen onze 
vreugde het best toonen door h,em te laten 
blijken, dat hij ondanks zijn gedwongen af
�ig_heid,, s..te_e_çls_jn ,anze, . .harten. k.hlijven. 
leven. V Gor het gezin, dat vader, zoon of 
broer terugziet, zal een aansporing niet noo
dig zijn; doch ook vroegere werkgevers, ver-

, eenigingen, clubs enz. zullen goed doen hun 
oude vrienden welkom te heeten. Soms zal 
het niet altijd even gemakkelijk zijn de terug
gekeerde huis- of clubgenoot weer in den 
ouden kring op te nemen. Hij zal veranderd 
zijn; de een bitter of apatisch door de geleden 
ontberingen en het slavenleven, de ander we
rêldwijs geworden en minachtend neerziend 
op de bekrompen sfeer, waarin hij is grpot
gebracht. De een zal nazi-idealen napraten, 
de ander door Communistische ideeën in 
beslag genomen zijn. 'Het godsdienstig leven 
kan ernstig geleden hebben, kortom zij zullen 
allen min of meer veranderd zijn. 

Hoe moet onze houding zijn ten opzichte 
van deze onwennigheid? Dit is geen kwestie 
van een paar weken; ook niet van een paar 
vergaderingen, waarop zij als aparte groep 
worden bewerkt. Dit laatste zou juist 
averechtsche gevolgen hebben. Wij moeten 
liever geen ophef maken van hun anders-zijn, 
voorzoover wij dit zouden bemerken. Gelei
delijk aan zullen zij ook aan onze samenleving 
weer wennen, indien wij hen zoo gewoon 
mogelijk in gezins- buurt- en arbeidsleven 
inschakelen: Het gros zal dan spoedig zijn 
aanpassing gevonden hebben en de enkelen, 
die blijvende moeilijkheden blijken te ver
toonen zullen in onze geestelijkheid ongetwij
feld den noodigen steun vinden. 

Dus geen probleem! Doe gewoon, dan 
gaat het ook gewoon. 

Zij, die hun aanpassing aan onze samen
leving hebben hervonden, zullen door erva
ring wijzer en door lijden rijker te zijner tijd 
op hun ballingschap als een vruchtbare perio
de van hun leven mogen terugzien. 
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Wie in het zwart koopt, saboteert. 
De melk die U • bijkoopt, 

ontbreekt onze babies. 
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"Bovendien ook toen wij bij u waren, gaven 
wij u deze opdracht, dat, wanneer iemand niet 
wil werken, hij ook niet behoeft te eten. Wc 
vernemen namelijk, dat sommigen bij u een 
ongeregeld leven leiden. Zij arbeiden, maar 
maken zich onnoodig druk. Aan zulke menschen 
geven we in den Heer Jezus Christus dit bevel 
en deze vermaning: rustig te arbeiden en hun 
eigen brood te verdienen." II Thess. 3, 10-12. 

.J<coniek -0an de �-
Na de fortuinlijke overtocht van de Rijn bij Re

magen is in het Westen een nieuwe periode van voor
bereiding begonnen. Dit bruggenhoofd is voor het 
verdere verloop van den strijd van groote beteekenis, 
doch wellicht moet de volledige waarde ervan eerst 
blijken nadat ook ten zuiden van de Moezel de Rijn 
is bereikt. In deze sector is in de buurt van Saarburg 
de strijd na een rustperiode weer begonnen; de ge
allieerden zullen hier ook een harde noot te kraken 
hebben, want het Saargebied is voor de Duitschers 
om zijn ijzer en steenkolen een kostbaar terrein. Mo
gelijk houden de Amerikanen hier de strijd op kleinere 
schaal aan de gang, terwijl een hoofdmacht vanuit 
het thans veroverde Rijnfront een stoot naar het hart 
van Duitschland wil forceeren. 

De kansen voor een onmiddellijke bevrijding van 
Nederland worden er o.i. niet beter op; het ziet er 
naar uit, dat deze zal moeten wachten op Duitschl'ands 
ineenstorting. Hoe wij dan speciaal onze groote steden 
zullen terugvinden kunnen wij nu eenigszins opmaken 
uit de ervaringen te Venlo en Roermond opgedaan en 
dan mogen onze verwachtingen niet optimistisch z�n. 
- -rn h -r {}tE'i."e1ïi�· de ·vat V-äi1-Kttst1irrt: Tî-bcta1rgrtjiti 
stap voor de aanval op Berlijn. Ook in de richting van 
Danzig en Gdynia en Stettin werden goede vorde
ringen gemaakt. lnmi4dels blijven de Duitschers hard
nekkig aanvallen ten N.O. en ten 0. van het Balaton
_meer in Hongarije; zij hebben hier zoowaar eenig 
terrein gewonnen, zij het ten koste van zware verlie
zen .. Zij moeten wel goede redenen hebben om de 
vijand hier op een afstand te houden. Als verklaring 
geeft men, dat zij Oostenrijk wnlen behouden om 
daar te zijner tijd een guerilla in het bergland voort 
te zetten met de Donau als flankdekking of dat de 
bevolking er minder betrouwbaar is en daardoor de 
totale ineenstorting zou kunnen verhaasten. 

Het aantal Duitsche steden, dat tegenwoordig in 
een week tijds het doelwit vormt van de geallieerde 
bombardementen is te groot om afzonderlijk te ver
melden. Berlijn krijgt elke nacht bezoek en voorts 
waren het vooral de industrie en verkeerscentra van 
het Ruhrgebied, die het zeer zwaar te verduren heb
ben gehad. Uit de berichten, die Binnenkomen over de 
verwoeste steden in het pas veroverde Rijnland krijgen 
we een beeld van de grondigheid, waarmede deze 
bombardementen uitgevoerd worden. Als de Nazi's 
inderdaad de strijd tot het laatste volhouden gaat 
Duitschland zijn totale vernietiging tegemoet. Hetgeen 
voor ons land, hoezeer wij ook van de noodzaak hier
van overtuigd zijn, geen prettig vooruitzicht is. 

In het Verre Oosten worden de Philippijnen stuk 
voor stuk betreden en bezet. Deze week is Mindanao, 
het groote Zuidelijkste eiland aan de beurt gekomen. 
De operaties verloopen vlot. Met lwojima hebben de 
Amerikanen meer moeite, doch het bericht, dat weldra 
Amerikaansche bommenwerpers van deze vliegbasis 
zullen kunnen opstijgen zal voor Japan, dat slechts 
1200 km hiervan verwijderd is, geen prettige bood
schap zijn. Ook daar zijn de bombardementen op 
militaire en industrieele doelen niet meer van de lucht. 

Het groote succes van de Britsche legers in Birma, 
die Mandalay nu van_ Japansche troepen zuiveren en 
reeds verder zijn opgerukt, vormt een waardig slot 
voor een week van geslaagde geallieerde gevechts
activiteit over het geheele wereldfront. 

(B.B.C. - Rad. Or. - Herr. Ned. - Ane\J·Aneta). 

:/1aatsefii4 � 
,,BRABANTS TOONEEL" 

Na de succesvolle opvoeringen van "Truusje Meijer" 
heeft bovengenoemde vereeniging, op velér .verzoek 
nogmaals in studie genomen het tooneelspel "Eén die 
niet geteld wordt". Als bijnummer werd ingestudeerd 
het blijspel in 2 bedrijven "Henkie". De repetities zijn 
inmiddels zoo ver gevorderd, dat de uitvoering binnen 
zeer korten tijd plaats heeft. Al met al belooven het 
weer 'n paar gez.ellige ontspanningsavondei:i te worden. 

CUL TUREELE AVONDEN. 
De Kunstcommissie van Herlevend Boxtel brengt 

nieuws over de volgende cultureele avonden: 
1. De voordracht, waarmee de Z.E. Heer H. de 
Greeve zulk een diepe indruk maakte op alle aan
wezigen, zal door hem eind April of begin Mei nog
eens worden herhaald. Plaats en datum worden nog 
nader bekend gemaakt. 
2. Op Vrijdag 23 Maart zal de groote voordrachts
kunstenaar Albert van Dalsum tesamen met Mej. An
toinette de Visser het bekende tooneelspel "Genesius" 
van Henri Gheon vertolken. Deze voordracht geldt 
als een van de drie lezingen in de serie, waarvoor 
men zich bij Herlevend Boxtel heeft kunnen abon
neeren. Enkele abonnementen zijn nog verkrijgbaar. 
3. Op Palmzondag wordt in de Ark een Passie
avond gegeven, voor allen toegankelijk. Het zal een 
wijdingsvolle avond zijn; een stemmig Passie-verhaal 
wordt voorgedragen, waarvan de deelen telkens wor
den ingeleid en omlijst door gedichten van onze vader
landsche dichters en heerlijke muziek van het Madri
gaal-koor. 
4. Verder kunnen we in het vooruitzicht stellen voor 
eind April een cultureele avond, waar.op de Z.E. Pater 
Gilb. Lohuis een lezing met voordrachten zal geven 
over poëzie uit de voorbije jaren. 

TENTOONSTELLING. 
Op Paasch-Zaterdag zal. in de zaai van den Heer 

A. Witteveen een tentoonstelling worden geopend 
onder den titel: ,,Boxtel, zooals kunstenaars het 
zagen". De Kunstcommissie van Herlevend Boxtel, 
onder wier auspiciën deze tentoonstelling gehouden 
wordt, vraagt hiervoor de medewerking van allen, 
die in het bezit zijn van schilderijen, teekeningen of 
kunstfoto's, betrekking hebbende op Boxtelsche ge-
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vriendelijk hiervan medede·eling te willen doen aan 
H. v-. d. Meijden, Bosscheweg 225, ofwel aan P. Prince, 
Breukelschestr. 58. Deze zullen de bedoeling dan 
nader komen uiteenzetten. 

1Je Át,etro. 
Stel U voor: Al 12 weken aan een stuk gaven 

wij allerlei BOAM-publicaties. Vorige week 
bleven deze achterwege en er is niet een 
abonné, die ons schrijft, dat hij dit jammer 
vindt. De BOAM-redacteur is na deze grove 
ondankbaarheid ondergedoken. Wij stellen 
pogingen in het werk om zijn verblijfplaats te 
achterhalen. 

Volgens de medische adviescommissie van de 
voedingsraad is er in bevrijd gebied een ge
vaarlijke besmettelijke ziekte uitgebroken: 
Kankeritis liberatus. Een der voornaamste symp
tonen is een chronische en onverbeterlijk kan
keren tegen al het gekanker over het kankeren. 

In een artikel in dit blad lezen wij de oude 
leuze: Doe gewoon, dan gaat het ook gewoon! 
Wij achten dit een uiting van een verkeerde 
vooroorlogsche mentaliteit. Voor onze dagen 
geldt: Doe buitengewoon, dan gaat het ook 
buitengewoon! 

Naar wij van onze hooggeachte oudste in
woonster vernemen is deze zeer gekant tegen 
den ruilhandel. Derhalve wil zij de van de Tom
mies ontvangeq sigaretten niet ruilen (óf zooals 
zij dat met 'n ouwerwetsche uitdrukking noemt 
,,tuitelen"). Daarom is zij voornemens die siga
retten als prijs te schenken aan de H.A.R.K 

Van anderen vernamen wij dat in Boxtel de 
kippen van den leg zijn en kunnen dan ook best 
begrijpen dat het oude moedertje nog wel een 
poosje zal moeten wachten op 'n zacht ge
kookt eitje. Mochten echter hier of daar· eenige 
kippetjes bij verrassing enkele van de begeerde 
eitjes produceeren kan dit worden medege
deeld aan de redactie van de Metro ofwel bij 
de administratie van ons blad: Molenstraat 19. 
Op onze beurt zullen wij daarvan dan gaarne 
mededeeling doen aan de jarige. 

Abonnementsprijs f 0.10 per week off 1.30 per kwartaal. 

Onder tijdelijk waarnemende redactie van: 
J. VAN SUSANTE Jzn. Adres: Breultelschestraat 32. 

Directie en Administr.: W. L. v. Amclsfoort Molenstr. 19. 

Advertentieprijs: 5 cent per milimeter over één kolom. 



Zondag 4 Maart hield de afdeeling Athletiek van 
de spo�tvereeniging O.0.C. haar jaarvergadering. Als 
dagelijksch bestuur werd gekozen Voorzitter J. F. van 
der Wouw, Secretaris F. P. Leermakers, Penning
meester P. Hendriks. Besloten werd aan de 9 oorlogs
vrijwilligers een_ herinnering aan te bieden voor hun 
vertrek. Na een jaarverslag van den oud secretaris en 
penningmeester en eenige actualiteiten werd besloten 
een ·aanvang te nemen met de buitentraining, de 
nuttigste en algemeene lichaams-ontwikkeling der 
mooie Athletieksport. 

GEZELSCHAP VAN DEN STILLEN OMGANG. 
, In plaats van een nachtelijken bedeto�ht door de 
straten van Amsterdam, ter viering van het 6e eeuw
feest van het H. Mirakel zal de afdeeling Boxtel van 
het Gezelschap van den Stillen Omgang op Zaterdag 
a.s., 17 Maart een plechtig Lof houden, ·waaronder
predicatie, in de St. Petrus-kerk, te 8 uur.

Zondag 18 Maart vertrekken de leden, die daartoe 
in de gelegenheid zijn te half 8 per rijwiel naar Den 
Bosch, en anderen maken de reis te voet, om in de 
kathedrale Basiliek van St. Jan mede het plechtig 
H.' Misoffer op te dragen en deel te nemen aan de 
luisterrijke processie in de kerk. 

De leden van het Gezelschap hopen echter, dat dit 
het laatst_e jaar is, dat zij zich met een plaatselijke 
_viering, in plaats van de indrukwekkende stille bede
tocht door de nachtelijke straten van Amsterdam, 
tevreden ,moeten stellen. 

BOXTEL'S AARDAPPEL- EN GROENTENTEEL T. 
Woensdag 7 Maart hield de R. K. J. Boerenstand te 

Boxtel een vergadering, in café van Rooy, die zéér 
druk bezocht was. Na de gebruikelijke -opening door 
den Voorzitter, hield de· Burgemeester van Boxtel een 
toespraak h:it de jonge boeren. 

Hij deed daarin uitkomen, dat hij het plan had 
opgevat om te· komen tot den verbouw van minstens 
5 à 6 H.A. vroege aardappelen en groenten voor de 
Boxtelsche bevolking. De aardappelen en groenten 
zouden t.z·.t. onder de inwoners van Boxtel kunnen 
worden gedistribueerd. Hij hoopt hiermede een drei
gend tekort aan deze gewassen, in den overgangstijd, 
te kunnen opvangen. 

Een sympathiek idee dat belangstelling, medewer-
king en navolging verdient. 

Staande de vergaderjng gaven zich dan ook reeds 
verschillende leden van den R.K. Jonge Boerenstand 
op om aan dit, werkelijk sociaal plan mede te werken. 

Voor niet-leden en voor hen die niet op de ver
gadering aànwezig waren bestaat uiteraard nog de 
gelegenheid om med� te werken en de verwachting 
bestaat, dat velen zicH nog voor dit sociaal werk 
zullen interesseeren en inzetten. Bij het Bestuur van 
den 'R.K. . Jonge Boerenstand of bij den technischen
adviseur kan _men zich voor çlit mooie werk alsnog 
opgeven. De ver�achting dat velen zullen meedoen· 
moet in vervulling gaan. Daarom: Boeren en vooral 
jonge boeren doet mee! Verzeker de voedselvoor
ziening, voor wat aardappelen en ,groenten betreft, 
van Boxtel. Het hangt voor een groot deel van U af 
of deze voorziening is gewaarborgd. Vooruit dus, sluit 
aan, en spontaan aan het werk! 

WAARSCHUW_ING 

De winkeliers worden er nogmaals op attent gemaakt 
dat kruidenierswinkels, dus winkels waar kruideniers
waren, al dan niet verpakt, in het klein verkocht, 
des Woensdags namiddags na 1 1mr voor het publiek, 
gesloten ·moeten zijn. Het publiek make het den win
kelier dien namiddag dan ook niet lastig door toch 
te, trachten hun inkoopen of z.g. vergeten boodschapjes 
juist dien namiddag te doen. Aan de politie is streng 
toezicht op dit euvel opgedragen. 

De wnd. Burgemeester van Boxtel, 
Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 

Katholieke Sportvereeniging O.D.C. 

O.D.C. - Oisterwijk 2-1.
De vereenigingen Oisterwijk, Taxandria, Nevelo 

uit Oisterwijk, de vereeniging Helvoirt en B.O.C. 
en O.D.C. uit Boxtel, hebben besloten een onder, 
linge competitie te �pelen. De. eerste wedstrijd hier, 
van ging Zondag j.l. tegen Oisterwijk. Ofschoon de 
tegenpartij bijna den geheelen wedstrijd het initiatief 
had, wist O.D.C. een kleine overwinning te behalen. 

Het O.D C.,elftal liep nog niet gesmeerd, alles 
was even stram en stroef. Het wordt tijd dat de 
training een aanvang neemt. In verband met het 
feit dat het B.O.C.=terrein niet bespeelbaar is, zullen 
de wedstrijden van B.O.C. op het O.D.C.-terrein 
worden gespeeld. 

De leden en donateurs van O.D.C. worden eraan 
herinnerd dat zij tijdens de wedstrijden van B.O.C. 
geen vrijen toegang hebben. 

Het voorloopig program voor de Onderlinge 
�ompetitie is als volgt: 
18 Maart Taxandria I - Nevelo I 

25 Maart 

2 April 
(2e Paaschdag) 

8 "April 

B.O.C.I. - Oisterwijk (terrein O.D.C.) 
Helvoirt I - O.D.C. 
Oisterwijk I � T axandria 2 
O.D.C. - B.O.C.
Helvoirt 1 - Taxan�ria I
Nevelo I -,- Oisterwijk 1 
B.O.C.. 1 - Helvoirt I 
T axandria 2 - T axandria I 
Taxandria I - B.O.C. I 
O.D.C. 1 - Nevelo I

• Helvoirt I - Taxandria. 2

:Dis�q, P,oxtd,. 
Bonaanwijzing. 

Voor het tijdvak 18-31 Maart 1945 zijn de vol: 
gende bonnen aangewezen van de bonkaart 4e 
periode 1945. 
BROOD. A 13A, B 13A, C 13A, D 13A, E 13A, 

M 13 A, gemerkt "brood" per bon 400 gram. 
A 13 B, B 13 B, C 13 B, D 13 B, E 13 B, ge, 
merkt .brood" per bon 600 gram. 
D 13 en E 13, gemerkt "beschuit" per bon 100 
gram brood. 

MELK (gestand.) D 13 en E 13, gemerkt "melk" 
per bon P/4 L. 1 Liter gestand. melk is 1 blikje 
volle melk. 

TAPTEMELK. C 13, gemerkt "melk", A 13, B 13, 
gemerkt "taptemelk", per bon 13/4 Liter. 

De bonnen voor de overige artikelen worden 
Maandag a.s. bekend gemaakt via bonaanwijzing 
No. 17. 

Zieken en aanstaande moeders. 
Ingaande 19 Maart a.s. zullen voortaan alle zieken 

en aanstaande moeders in den geheelen kring per, 
soonlijk worden opgeroepen voor het afhalen van 
extra rantsoenen. 

Te koop aangeboden een 
kar op veeren en een partij 
paardenmest. H. v. Laarho
ven, Molenstraat 28. 

Te ruil een nieuw Heeren
costuum, maat 46, tegen 
een paar nieuwe Heeren
schoenen, liefst bruin, maat 
42. Adres: Burgakker 11.

Te koop antiek cabinet
voor salongebruik. Bevra
gen Molenstraat 21. 

Huiskamerkachel te koop, 
zoo goed als nieuw, prijs 
f 60. Spoorstraat 4, Boxtel. 

Distributiekring Boxtel, 
De Directeur, 

J. A. SMIT. 

Kleermaker gevraagd, voor 
spoedig. Liefst in 't bezit 
van diploma Gezel A, en 
leerling liefst eenigen tijd 
in dit vak werkzaam. 
Kleermakerij M. Corvers 
en F. Verhagen, Breukel
schestraat 30, Boxtel. 

Verloren een dameshoed
bij de H. Hartkerk. Terug 
te bezorgen: M. v.d. Steen, 
Tongeren 103, Boxtel. 

Een stel burries voor platte 
wagen te koop aangeboden 
H. v. Kuyk, Groentehandel
Bosscheweg 3.

Te huur gevraagd een 
boerenknechtje van 15 à 
16 jaar of ouder. Fr. van 
Laarhoven. Luisel 9, Boxtel 

Te koop of te ruil ge
vraagd. Een goede kamer
kachel en een in goede 
staat zijnde kinderwagen,
o.s. Adres: Tongeren 42,
Boxtel. Hiermede betuigen wij on

zen hartelijken dank aan 
Wie helpt oorlogsgetro(- _dokttr �Wenthqlt, en de 
fene aan zit- en s laapkamer Eerw. Zusters van het Zie
met gebruik van keuken. kenhuis voor de bijzondere 
Aanbiedingen: Frans Staal- zorgvolle behandeling van 
straat 11. hun 'dochtertje Maria, en 

IK ZOU GRAAG 

UW ADRES HEBBEN 

Wie heeft Ram, Hollan, 
derkonijn. ter dekking. 
Aanbieding Molenstr. 32. 

Te koop : 4 Konijnen,

aan Familie, Vrienden, Ken
nissen en Buurtgenooten 
voor de belangstelling tij
dens ziekte en overlijden. 

H. v. d. MEIJDEN
]. M. v. d. MEIJDEN

ZI]LEMANS. 
Boxtel, Maart 1945. 

lnleveringsplicht 
Eieren 1945 

(voedsters). Tongerschestr. Pluimveehouders kunnen 
24 a, Boxtel. hun eieren inleveren bij 

R. K. Distributie,ambte, 
naar vraagt wegens ·huwe, 
lijk nette woning of 
kamer. Tevens kachel te 
koop gevraagd. p.a. Breu, 
kelschestraat 118, Boxtel. 

den verzamelaar : 
P. v. d. SANDE, Molenstr. 14
te beginnen Zaterdag 24
Maart n.m. tusschen 2-6 
uur en • verder om de 14 
dagen op denzelfden tijd. 

N .C. Boerenbond Heeft U vergunningen?
Afd. Boxtel. 

wij kunnen U helpen Bovengenoemde vereeni, 
ging zal op Dinsdag 20 aan. . . . . . . � . . . 
Maart des n.m. te half 
drie een 

Algemeene 
Ledenvergadering 

houden in de zaal van 
A. v. ROOIJ. Als spreker
zal optreden den Heer
v. d. HEUVEL uit Veghel.
Aller opkomst is gewenscht

TUI.NZADEN 

UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR 

ALLE SOORTEN 
TUINZADiN 

Firma Gebr. v.Oers 
BREUKELSCHESTR.112 

BOXTEL 

Damesmantels 
Kindermantels 
Damesjaponnen 
Kinderjaponnen 
Kleuter jurkjes 
Dameskousen 
Kinderkousen (lange) 
Huishoudschorten 
Fantasieschortjes 
Kinderschortjes 
Onderjurken 
Werkhemden 
Heerensokken 

F. J. Witteveen's 
Manufacturen en 
Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18, Boxtel 
DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Notaris P. Mertens te Boxtel, 
zal aldaar, ten verzoeke en ten huize van den Heer 
P. VELSEN, Stationstraat 104, op Dinsdag 20 Maart
1945, des voormiddags o m  10 uur, om contant geld

PUBLIEK VERKOOPEN: 
Mahoniehouten linnenkast, dito buflet, tafels, stoelen, 

leuningstoelen, grootc en kleine spiegels, 2 waschtafels 
met toebehqoren, kapstok, thee; en eetserviezen, tin• 
en koperwerk, schilderijen, wandborden' haardkachel, 
keukenfornuis, waschteil, weckflesschen, wijn,, borrel, 
en bierglazen, aardewerk, potten, pannen en hetgeen 
verder te koop zal worden aangeboden. 

Bezichtiging Maandag 19 Maart 1945 van 2-4 uur 
namiddag. 

1 Communie-artikelen 
. nog ruime keuze bii: 

BazarC. Steinmann-Pechtold 
Rechterstraat 6 Boxtel 

Kon. Ned. Toeristenbond "A.N. W .8," 
Ten- einde onze leden te bereiken en weer in de 
gelegenheid te zijn de periodieke mededeelingen 
te verstrekken, noodigt 

de Kon, Ned. Toeristenbond nA,N,W.B,'' 
alle leden in het bevrijde gebied uit, zoo spoedig 
mogelijk naam, volledig adres; en bondsnummer 
op te geven (liefst per briefkaart) aan een van de 
volgende bijkantoren: 
Bijkantoor "A.N.W.B.", Dommelstraat 27, Eindhoven. 
Bijkantoor "A.N.W.B.", Veemarkt 8, Breda. 
Bijkantoor "A.N.W.B.", Stationsstraat 14, Maastricht. 

ENGELSCH IN VIER MAANDEN 

Schriftelijke spoedcursus Engelsche Conversatie 
voor beginners. 

Twee schri�elijke lessen per week, aangevuld n:,et monde'ling onder• 
wijs. f 7 .- per mnd. of f 25.- contant. Duur 4 maanden. Idem voor 
gevorderden à f 9 p. mnd. of 32.50 contant. 

Beide cursussen volgen een geheel nieuw, zeer succesvol, vooral in 
Frankrijk toegepast, systeem. Nauwgezette correctie van het huiswerk. 
De gehele cursus blijft Uw eigendom. Geen boeken nodig. De mon• 
delinge aanvullingslessen worden ook in Uw woonplaats gegeven. 

Aanmelding�n op ons agentschap 

De Nieuwe B�ekhandel - Rechterstraat 7 - Boxtel 
waar pcospectu, en proefles ter inzage liggen. 

,NSTITUUT MIHERVA 

Hoofdkantoor He;togstraat 35 • Tilburg. 
-

Wii � w.eu ucij! 
gebruikt deze vrijheid goed, en laat Uw kleeding nu 
onzichtbaar stoppen. Laat tijdig Uw zomerkleeding in 
orde maken, U voorkomt hierdoor lang wachten. 

STOPPAGE 
NEERLANDIA 

J. CREMERS - ATJEHSTRAAT 27 - TILBURG 

Depot voor Boxtel en omstreken : 

Fa. P. van éfer Velden 
ST ATIONSTRAA T· 11 

GEACHTE TUIN- EN PARKBEZITTERS 1
TE BOXTEL EN OMGEVING • 

Neemt een T uinabonnement 
en Uw tuin wordt door ons op tijd en keurig onderhouden. 

Wij leveren nu alle planten, bomen en heesters, maaien 
Uw gazon, spitten, schoffelen en dragen zorg voor het 
op tijd zaaien en planten van Uw groenten en bloemen. 
Wij hebben het grootste speciaal bedrijf in de om
geving en zijn in bezit van het diploma voor het aan
leggen en onderhouden van tuinen van de Koninklijke 
Nederlandsche Mij. voor tuinbouw en plantenkundé. 

Beleefd aanbevelend 

.ALOIS BARTEN BOXTEL 
VILLA "LINDELUST" - BOSSCHEWEG 203· 

TABAKSPLANTEN 
Wilt U niet teleurgesteld worden, bestelt 
dan Uwe benoodigde tabaksplanten bij ons 
in de volgende soorten: 

Amersfoorter, Deli-Sumatra, No. 25 (Slits) 
Wij leveren uitsluitend eerste kwaliteit ·en 
tegen vastgestelde prijzen. 

Tevens vragen wij Tuinbonen te koop, 
monsters en prijs_ te richten aan: 

HUB. P.A. POULISSEN-VERHAGEN 
RECHTERSTRAAT31-BOXTEL 
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

� WedMad � P,OJkl, � 0� 

fiiden-
Er is de laatste jaren veel en diep geleden. 

Voor niemand heeft de oorlog een uitzon
dering gemaakt; op de een of andere manier 
hebben wij allen iets van zijn droeve er
varingen moeten ondervinden._ Sommigen 
kwamen er met weinig kleerscheuren af; an
deren kregen een welhaast ondragelijk leed 
te dragen en hebben zich wanhopig af ge-
vraagd hoe God dit kon toelaten. 

Nog duurt de geesel van ·den oorlog voort, 
in het Noorden hebben honger en verdruk
king een omvang aangenomen, waarbij zelfs 
ons voorstellingsvermogen tè kort schiet, en 
ook hier in het bevrijd gebied zijn nog vele 
onaangename kanten aan het levèn, die ons 
gebracht hebben tot veel en soms onverant
woordelijke critiek. 

Uit deze overdreven zucht tot critiek en 
het gebrek aan enthousiasme, waar mede wij 
na de bevrijding onze taak in het herstel 
eener gezonde samenleving hebben opgeno
men, blijkt dat al dit lijden niet spoorloos 
aan on·s is voorbijgegaan. Wij zijn erdoor 
vergiftigd en verblind; wij zien de dingen niet 
meer in hun juiste verhoudingen en meenen 
met de vrijheid ook een soort luilekkerland 
J� 9etr!!4-�11,.

b
w_a,ë!fJ!l 'Yij h�t !11le_n 1_1é!ilr den zin 

moeten neb en. 
Er zijn er, die zeggen, dat de oorlog nog 

niet hard genoeg geslagen heeft. Wij zijn 
door het lijden niet veranderd en als wij ver
anderd zijn eer slechter dan beter geworden. 

Hoe kon 't gebeuren, dat wij Katholieken, 
die toch in onze godsdienst het lijden als een 
vruchtbare gave beschouwen over het alge
meen zoo negatief reageeren? 

Slag op slag werd ons toegebracht; elke 
slag had ons dieper kunnen overtuigen van 
onze afhankelijkheid van God's raadsbeslui
ten en had ons dichter kunnen brengen bij 
Hem, Die het zwaarste lijden vrijwillig op 
zich nam ter wille van ons. 

Doch verblind door de materieele verlan
gens van onzen tijd kromden wij onze ruggen 
onder de striemen van den oorlog en haakten 
met hartstochtelijk verlangen naar vrijheid en 
herstel onzer welvaart zonder te beseffen, dat 
juist dit lijden voor ons vruchtbaar kon zijn. 
Hebben wij geen gebrek aan waarlijk Christe
lijke levenshouding getoond door in plaats 
van gelaten of nog beter vrijwillige aanvaar
ding van het lijden ons zelf op te zweepen 
tot- wraakgevoelens en te streven naar bevre
diging van ons eigenbelang? 

Het is gemakkelijk preeken, zeggen we; we 
zijn nu eenmaal geen heiligen en daarmee 
beschouwen we de zaak voor ons als afge
daan. Doch indien we zoo redeneèren, bela
den wij ons met de gerechtvaardigde aan
klacht, dat het geloof voor ons een doode 
letter is en geen levend beginsel van al ons 
doen en laten. 

Het is een onverbiddelijk feit, dat het er 
voor ons Katholieken niet zoozeer op aan
komt onder welke omstandigheden wij leven, 
dan wel hoe wij ons onder en ondanks de 
omstandigheden gedragen. En even waar is 
het, dat wij onder alle omstandigheden moe
ten trachten te leven naar het voorbeeld van 
Jezus Christus. En ...... dat wij dit als groep 
niet altijd hebben gedaan. 

Wij zijn nu eenmaal geen heiligen; het is 
voor ons gewone menschen moeiliik te ver-

staan, hoevele heiligen werkelijk verheugd 
waren over het lijden, dat zij te dragen kre
gen. Dat is ook niet noodig. Maar wel moeten 
wij de positieve waarde van het lijden ere 

kennen en in onze levenshouding toonen, dat 
wij ertoe bereid zijn, willig ons geringe aan
deel in het leed van onzen tijd te dragen. Dan 
zullen wij minder critisch en meer verdraag
zaam worden voor elkander en wij zullen 
met meer vrucht bouwen aan een nieuwe 
toekomst. 

De week, die voor ons ligt heet de Goede 
Week, de Lijdensweek. De overweging van 
Jezus' lijden kan ons de zin van alles, wat ons 
in deze dagen overkomt, duidelijk maken. 
Viermaal zal de Liturgie van deze week ons 
het lijdensverhaal uitvoerig vertellen. Ook de 
andere plechtigheden en gebeden staan in het 
teeken van de smartelijkste periode uit het 
leven van onzen Verlosser. 

Hij heeft het lijden geheiligd. 
Deze tijd is een kostbare tijd: als wij met 

Christus geleden hebben, ons eigen lijden 
onverbrekelijk met Zijn lijden verbinden,· 
zullen wij met Paschen te samen met Hem 
verrijzen. Naarmate wij de diepte van de 
droefheid hebben gepeild kunnen wij de 
heerlijkheid der vreugde smaken. 
lj._et lijq��.1.t 9�e ruwe :weg, qie _9,Q�.J�id.t ,naa_r 
de Verrijzenis, naar de overstelpenae vreugde 
om de overwinning op den dood. Het is ook 
de eenige weg; wij hebben niet te kiezen. Als 
het dan toch moet, hoeveel te beter kunnen 
wij dan niet dezen weg gewillig gaan om 
daardoor tevens onszelf en anderen beter te 
maken. 

De Goede Week kan voor ons een werke
lijk goede week worden! 

"Heden als gij Zijn stem hoort, verstokt 
Uw harten niet!" (Metten van Palmzondag) 

:Jlaatselijk 'lliew.w; 
Voordracht Z.E. Heer H. de Greeve. 

De Kunstcommissie van Herlevend Boxtel kan 
thans mededeelen, dat de herhaling van de voordracht 
van Henri de Greeve zal geschieden op 18 April. 
Gezien de groote belangstellin

Î
0 voor deze voordracht 

zal ieder, die er belang in ste t, goed doen zich zoo 
spoedig mogelijk van een plaats te verzekeren. Na 1 
April zijn bij Sigarenmagazijn W. Prick kaarten ver
krijgbaar daar zal tevens worden bekend gemaakt, in 
welke zaal de voordracht gehouden zal worden. 

Sportvereeniging O.D.C. Boxtel. 
Belangrijk voor werkende-, rustende-, junijoren- en 

aspirant-leden van R.K. Sportvereeniging O.D.C. 
Hierbij deelen wij U mede, dat met ingang van 

Zaterdag 7 April, door ons wederom contributie zal 
worden geïnd. 

Om verwarring te voorkomen, kunnen wij U tevens 
mededeelen, dat de van 3 September '44 t/m 31 Mrt. 
'45 achterstallige contributie, NIET door U behoeft 
te worden bijbetaald en dus komt te vervallen. 

Als bode is door ons aangesteld: De Heer A. 
Doevedans, v. Merheimstr. 20, Boxtel. Het Bestuur. 

• Junioren O.D.C. - Boxtel.
Ook Zondag 25 Maart spelen de Boxtelsche juni

oren een derby. Om kwart over een de voorwedstrijd 
van de senioren op O.D.C. terrein. 

O.D.C. Afdeeling Athletiek.
Zondag l.i. werd te Oisterwijk de Nationale "Linde

loop" gehouden, waaraan 5 O.D.C. leden deelnamen. 
Fr. Vorstenbosch wist hier een prachtig resultaat te 
behalen door 1ste te eindigen in de C klasse en 2de 
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Elke wagen voedsel méér 

Is één wagen munitie minder. 

DE OORLOG GAAT VOOR. 
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in den algehelen wedstrijd. Hiermede bracht hij zijn 
eigen en het Boxtels record met een volle minuut om
laag, doordat hij de 3 km liep in 9 minuten en 7 se
conden. Ook L. Nouwens die 11 eindigde en P. van 
den Bongaert en T. Stoffels liepen een goede wed
strijd, zoodat O.D.C. het Athletiek seizoen goed in
zette. 2e Paaschdag zullen wederom verschillende 
O.D.C. lopers in de veldloop te Tilburg uitkomen,
en met evenveel supporters als 1.1. Zondag kunnen
we van hen weer een goede wedstrijd verwachten.

"Een dochter is voor een vader een zorgelijke 
schat, in haar jeugd, dat ze niet blijft zitten, 
in haar meisjesjaren, dat ze zich niet laat ver
leiden, in het huis van haar man, dat ze niet 
ontrouw wordt. Houdt uw dochter goed onder 
tucht, opdat ze U geen kwade naam bezorgt, 
geen gepraat in de stad of oploop van volk. .. " 

Oud Testament; Eccles. 42. 9. 

OPENSTELLING GEMEENTE,SECRET ARIE. 
De gemeente,secretarie is op Goeden Vrijdag en 

Paasch,Zaterdag voor het publiek gesloten, terwijl 
het spreekuur van . den burgemeester op Witten 
Donderdag niet wordt gehouden. 

H.A.R.K. 
Het Bureau van de H.A.R.K. is vanaf heden ge

opend van 's morgens 10 tot 12 uur en wel alleen op 
Maandag en Donderdag. In de toekomst z\dlen alleen 
oorlogsgetroffenen, voorzien van schadekaart, en daar
naast ook evacué's geholpen worden, waaronder ook 
gerepatriëerde a,rbeiders. Ingezetenen v. Boxtel dienen 
via de normale distributie aanvragen voor textiel in 
te dienen. Het Bestuur 

BURGERLIJf<EN S1'ÄNï:f15Etr"°CEM. BOXTEL 
van 15 Maart t/m. 21 Maart 1945. 

GEBOREN: Anna J. d. v. L. v. d. Heijden e. v.
I. H. J. Bruurmijn, Onrooischestr. 3. Wilhelmus A. M. 
z. v. A. H. van Homelen e. v. G. W. Peters, Prins
Hendrikstr. 15. Johann.es M. J. z. v. A. v. Vreede e.
v. P. M. van Gils, Molenwijk 10. Henriette J. L. J.
M. cl. v. W. A. v. Lieshout e. v. C. Ketelaars, Ge
monde 73. Josephus A. J. z. v. C. Th. v. d. Langen
berg e. v. J. Smits, Kleinderliempdscheweg 17. Henrica
Lamberdina M. d. v. P. C. Cornuit e. v. Fr. G. L. van 
Breugel, Breukelschestraat 34. 

ONDERTROUWD: Gerardus Johannes Voets, Box
tel, Molenwijk 1, bankwerker en Carolina Hendrina 
Somers, Boxtel, Molenstr. 23, zonder. Toekomstig 
adres: Boxtel, Molenstr. 23. 

GEHUWD: Geen. 
OVERLEDEN: Leontine Catharina Maria Engerinch 

oud 66 jaren, religieuse, Nw. Kerkstr. 22. Theodorus 
van Genuchten, oud 81 jaren, zonder beroep, van 
Hornstraat 6. 

Anonieme schrijvers worden verzocht hun in
zendingen elders te plaatsen; alleen onder
teekende berichten worden, na keuring door de 
redactie, door de Metro opgenomen. 

Wachtgelderswijsheid. 
,,Ik ga toch zeker nie werken; waarveur collec
teeren ze anders 's Zondags in de kerk? 
,,Ik hoef toch zeker nie te gaon spaaien." 

Men meldt ons, dat momenteel geen enkele 
evacuee in Boxtel nog werkt. De Metro-redac
tie merkt op, dat dit bericht niet juist is, er is 
er namelijk nog een, die wel werkt. 

Wij wisten wel, dat wij na de bevrijding een 
onbezorgd leven zouden krijgen. Alleen moeten 
we even uitkijken, hoe we de vork aan de steel 
steken. Een week werken is voldoende; dan 
snijdt men zich in de vinger of wordt ziek. 
Nadat men van ongevallen- of ziekteverzeke
ring is uitgetrokken, komt men tenslotte in de 
wachtgeld regeling terecht en men kan dan 
verder 'n rustig en onbekommerd bestaan leiden. 
Het is eenvoudig ongelooflijk, waarover men 
het in Boxtel al niet klaarspeelt oneenigheid te 
krijgen. Dat komt ervan als er in zoo'n kleine 
plaats zooveel. belangrijke ·persoonlijkheden bij 
elkaar wonen. 

Advertentie: Getroffene biedt aan prima dames
winterkleeding in ruil voor dito zomerkleeding. 
Met November terugruilen a.u.b. Brieven onder 
no. 3648692. 



R.K. BOUWVAKARBEIDERS AFD. BOXTEL. 
Aan de leden. 

Het bestuur der afdeeling maakt bekend, dat in ver
band met de bestuursverkiezing candidaten kunnen 
worden gesteld tot en met 31 Maart. Twee bestuurs
plaatsen zijn vacant. Candidaatstelling moet onder
teekend zijn door minstens tien leden. In te dienen 
bij een van de bestuursleden. 

R. de Laat, Voorz.
G. v. d. Brand, Secr.
P. v. Brunschot, Penn.

ALGEMEENE VERGADERING v. d. BOERENBOND 
De Heer van den Heuvel hield een inleiding over het 
doel der standsorganisatie en het ontstaan en de groei 
der C. H. V. Door het bestuur werden mededeelingen 
gedaan over het lidmaatschap, levering van gebruiks
vee, het paarden-tekort, toewijzingen van broodgraan, 
den dienst Landbouwherstel (wederopbouw van nood
boerderijen). Een melkcursus zal worden gegeven 
waarvoor men zich voor 1 April moet opgeven op de 
boterfabriek. De rondvraag handelde o.a. over dis
tributie van klompen, weipalen, prikkeldraad, fiets
banden, nazien van· waterlpopen, slooten en land• 
wegen en het slechten van loopgraven en schuilgaten 
langs de wegen. De voorzitter zegde toe een en ander 
ter bestemder plaatse aanhangig te maken. 
(Het uitvoerig verslag van deze vergadering kwam te 
laat binnen om het volledig te publiceeren.) 

R.K. Bond van Land-, Tuin- en Zuivelarbeiders. 
Heroprichtingsvergadering v. bovengenoemde bond 

op Woensdag 28 Maart om 8 uur in het vereenigings
gebouw, Burgakker. Diegene die zich alsnog als lid 
wenschen op te geven worden hierbij uitgenoodigd. 

Bericht. 

Daar wij onze abonnees gaarne op de hoogte willen 
houden van de werkzaamheden der verschillende ver
eenigingen, verzoeken wij alle te Boxtel en omstreken 
gevestigde vereenigingen de adressen van hun besturen 
te willen opgeven aan de administratie van ons blad: 
Molenstraat 19. 

R.K. V.V. ,,Boxtel" 

Zondag j.l. speelde "Boxtel" haar eerste wedstrijd 
voor de ingestelde noodcompetitie, tegen Oisterwijk 1. 
Het resultaat was een 5-0 nederlaag, die alleszins 
was verdiend. Wat balbehandeling en tempo betreft 
waren de tegenstanders ver in de meerderheid. Boven
dien waren enkele jonge spelers, die nog niet over 
voldoende routine beschikten, in 't elftal van "Boxtel" 
opgenomen; en de oudere spelers hebben reeds langen 
tijd niet meer gespeeld, waardoor h'et begrijpelijk 
wordt, dat er met· groote cijfers werc,l verloren. Maar 
"Boxtel" zal doorzetten eenmaal moet toch opnieuw 
begonnen worden. 

A.s. Zondag wordt gespeeld tegen O.0.C. Ook nu 
heeft' de tegenpartij de beste kansen, maar met flink 
aanpakken kan er toch een faire, frissche wedstrijd 
gespeeld worden, waarvan het publiek genieten kan. 
Dan is de uitslag maar bijzaak. 

.J<.«mie4 ,O(ffl, de .wtt4. 
Toen wij vorige week schreven over de mogelijkheid 

en de moeilijkheid van een geallieerde aanval op het 
Saargebied en de overige gebieden ten Westen van 
de Rijn, hadden wij niet dur',;'en hopen, dat deze in 
één week tijds in een eindstadium zou komen. Het zou 
ons dan ook niet verwonderen als bij het verschijnen 
van dit blad de geheele Westelijke Rijnoever in ge
allieerde handen is. Inmiddels breidt het bruggenhoofd 
bij Remagen zich gestadig uit en is tot een, strook 
van 40 km breedte uitgegroeid, terwijl in de diepte 
naar het Oosten de autoweg Keulen-Frankfurt voor 

, een groot stuk is bezet en daarover heen nog een 
aantal dorpen en een vliegveld werden veroverd. De 
Noordelijke sector is nu rustig; volgens de berichten 
een stilte die den storm voorafgaat. Indien Mont
gomery bij de Nederlandsche, grens de sprong over 
de Rijn gaat wagen is er voor Noord-Nederland weer 
hoop.· 

. In het binnenland is sinds de vorming van het mini
sterie weinig politiek nieuws. De pers is aanmerkelijk 
gekalmeerd, men wil blijkbaar afwachten hoe dit ka
binet zijn moeilijke taak zal uitvoeren en het lijkt wel, 
dat onze ministers met weinig gerucht te werk gaan 
om daardoor minder aanleiding tot de al te vaardige 
critiek van onze jonge pers te geven. 

Minister van Kleffens heeft een bezoek gebracht 
aan Parijs, waar hij met de Fransche minister v. buiten
landsche zaken en de Gaulle besprekingen voerde. 
Ook werd er tusschen Frankrijk, België, Luxenburg 
en Nederland een contract onderteekend voor blij
vende economische samenwerking. Wij schijnen met 
de genoemde landen tesamen met Engeland in de toe
komst een soort West Europeesch blok te gaan vor
men, dat door nauwe samenwerking een stevige buffer 
is tusschen Amerika en ...... Rusland. In hoeverre deze 
plannen opgaan zal echter m�de afhankelijk zijn van 
de ontwikkeling van Duitschland na den oorlog, dat 
mogelijk door een communistisch georienteerde re
geering de Russische invloedsfeer tot aan onze gren
zen zal brengen. En dan wordt onze positie minder 
behaaglijk. Want hoe engelachtig het communisme 
van Stalin ook geworden moge zijn; Rusland voert een 
zeer realistische machtspolitiek, getuige de jongste 
opzegging van het vriendschapsverdrag en neutrali
teitsverdrag met Turkije. 

B.B.C. Herr. Ned. Rad. Or. A.A. 

Bonaanwijzing. 
Voor het tijdvak van 23 t/m 31 Maart zijn alsnog de volgende 

bonnen aangewezen van de bonkaarten 4e periode 1945 voor het 
koopen van de daarnaast vermelde artikelen. 

BROOD. A 14 A, B 14 A, C14 A, D 14 A, E 14 A, M 14 A gemerkt 
.,brood" per bon 400 gram brood. A 14 B, B 14 B, C 14 B, 
D 14 B, E 14 B gemerkt "brood

" per bon 600 gram brood. 
D 14, E 14 gemerkt "beschuit" per bon 100 gram brood. 

MELK (Gestandaardbeerd). D 14, E 14 gemerkt .,melk" per bon 
I'/.1 L. 1 L. gestandaardiseerde melk is 1 blikje volle melk. 

TAPTEMELK. C 14 gemerkt "melk" 13/, L. A 11, B 14 gemerkt 
.,taptemelk" per bon 13/, L. 

MARGARINE. A 14 B, B 14 B, C 14 B gemerkt "boter
" 

per bon 
125 gram margarine of 100 gram vet. D 25 en E 25 gemerkt 
"Reserve

" 
per bon 125 gram m�rgarine of 100 gram vet. 

De zelfverzorgers voor het artikel boter moeten de bonnen 
D 25 en E 25 "Reserve" bij de eerstvolgende uitreiking van 
bonkaarten inleveren. 

Voor de overige artikelen wordt verwezen naar de bonaanwijzin111 
gen No. 17 en 17a. 

Uitreiking bonkaarten Se periode. 
In het tijdvak van 26 Maart tlm 14 April 1945 zullen de bon• 

kaarten voor voedingsmiddelen KA,5, KB,5, KC-5, KD,5 en KE,5 
voor de 5e periode 1945 worden uitgereikt. 

Personen. geboren in 1926 en vroeger, ontvangen een bonkaart 
KA,5. Personen in 1927 t/m 1930 ontvangen een bonkaart KB,5. 
Personen geboren in 1931 t/m :940 ontvangen een bonkaart KC-5. 
Personen geboren in 1941 t/m 1942 ontvangen een bonkaart KD,5 
en personen geboren in 1943 of later ontvangen een bonkaart Kf"5, 

De bonkaarten KA-5 t/m KE"5 worden uitgereikt tegen inneming 
van bon A tm E 22 "Reserve", 

De zelfvcrzorgers voor het artikel melk moeten de reservebonnen 
D 13, D 14, D 17, D 18, E 13, E 14, E 17 en E 18 van de bonkaart 
3e periode inleveren bij de uitreiking van deze bonkaarten. 

Aan zelf verzorgers voor het artikel brood, zal bij de uitreiking 
van bonkaarten tevens rantsoenbonnen voor zout worden uitgereikt. 

Voor de juiste data van uitreiking wordt verwezen naar de des" 
betreffende r�ambiljetien. 

De Directeur, 
J. A. SMIT. 

PASSIE-AVOND 

,, ...... De zaal voor het laatste avondmaal had hoge, witte, kale wanden, en 
gewelven als een kerk. Daar stond het maal bereid, dat Petrus en ik hadden 
klaargezet, het Paaschmaal volgens de aloude voorschriften van onze Wet. 
Dit avondmaal is het schoonste geweest dat ooit op deze arme wereld bestaan 
heeft. Want hoe later de avond werd, hoe meer wij begonnen te begrijpen, dat 
dit het laatste was, en aldus groeide de vriendschap tot zulk een innigheid, dat 
wij de tranen in de oogen hadden, zonder dat wij wisten waarom. Op het einde 
sprak nog de Meester alleen en wij zwegen. Zooals zijn woorden toen door de 
stilte van de zaal gingen, zoo zweven ze nog altijd door de ruimten van mijn 
herinnering, onaangetast, woord voor woord ...... " t 
Aldus begint het Passieverhaal, dat a.s. Zondag tijdens de Passieavond in de ! 
Ark wordt voorgedragen. De Evangelist Joannes vertelt in eenvoudige woorden, t 
hoe hij het Lijden en de Dood van zijn Groote V,riend gezien heeft. 

Heeft U stof 
en voering? 

wij maken voor 
U een pet. 

Het Lijdensverhaal wordt afgewisseld door Gedichten over het Lijden en door 
Gezang van het Madrigaal-koor o.l.v. Fr. Moonen. 
Het begint om half acht, precies na half acht zijn de deur.en gesloten. U kunt
voor deze avond een plaats bespreken Zondag van half 12 tot half 1 aan de 
Ark. Voorverkoop bij Sigarenmagazijn W. Prick. H. van Eijck-de LouwDe prijzen: f 1. - voor leden. f 1.50 voor niet-leden. 

Breukelschestr. 42, Boxtel ............................................................................................. 

'n Paar Rolschaatsen, met 
kogellagers, te koop ge
vraagd of te ruilen. Adres: 
Van Hornstraat 4a. 

Wieg te koop, bekleed, z. 
g.a.n., met bedje en kussen
tje, 45 gld. Deken Spie
ringsstraa t 15. 

Dagmeisje gevraagd. Van 
Erp. Nieuwe Kerkstraat 3ï 
Boxtel. 

Te huur aangeboden twee
ongemeubileerde kamers, 
met stookgelegenheid. Be
vragen: Molenstraat 19. 

Een Heerenfiets
Molenstraat 30. 

te ruil. Dagmeisje gevraagd, even
tueel voor halve dagen. J. 
van Erp, Raaphof 5. 

Gevraagd tegen 1 April 'n 
flinke dienstbode, zelfstan
dig kunnen<le werken als 
dagmeisje. J. A. Gemen, 
Stationstraat 14, Boxtel. 

Dagmeisje gevraagd voor 
heele of halve dagen. Goed 
loon en volle kost. Maison 
Verheijden, Rechterstr. 10 

DUITSCHE EN IT ALIAANSCHE 

VE·RZEKERINGEN 
Door liet waardeloos worden van verzeke
ringen, gesloten bij bovengenoemde Maat
schappijen, zal ik U in verband hiermede 
gaarne van advies dienen. 

ALGEMEEN ASSURANTIE KANTOOR 

Seb. E. P. R. CLERCX 

H.A.R.K. - LOTEN 
bijna uitverkocht 

Neemt Uw kans waar 

Chemische Wasscherij en Stoomververij 

"Den Dries" te Boxtel

vraagt kleedingperser 
of iemand die genegen is zulks aan te leren. 

Tevens vragen wij een NETTE JONGEN leeftijd 
15-17 jaar voor algemeene hulp in de fabriek. 

Aanmeldingen uitsluitend op kantoor van 9--12 uur en 
van 2-5 uur dagelijks. Zaterdags alleen van 9-13 uur 

Onze op 12 October getroffen zaak 
is vanaf 20 Maart 

HEROPEND 
59 

BOSSCHEWEG 5 t 
Eindhovenscheweg 

BOXTEL Aanbevelend, -----------------------

TABAKSPLANTEN 
Wilt U niet teleurgesteld worden, bestelt 
dan Uwe benoodigde tabaksplanten bij ons 
in de volgende soorten : 

Amersfoorter, Deli-Sumatra, No. 25 (Slits) 
Wij leveren uitsluitend eerste kwaliteit en 
tegen vastgestelde prijzen. 

Tevens vragen wij Tuinbonen te koop, 
monsters en prijs te richten aan: 

HUB. P.A. POULISSEN-VERHAGEN 

RECHTERSTRAAT31-BOXTEL 

ENGELSCH IN VIER MAANDEN 

Schriftelijke spoedcursus Engelsche Conversatie 
voor beginners. 

Twee schriftelijke lessen per week, aangevuld met mondeling onder• 
wijs. f 7 .- per mnd. of f 25.- contant. l>uur 4 maanden. Idem voor 
gevorderden à f 9 p. mnd. of 32.50 contant. 
Beide cursussen volgen een geheel nieuw, zeer succesvol, vooral in 
Frankrijk toegepast, systeem. Nauwgezette correctie van het huiswerk. 
De gehele cursus blijft Uw eigendom. Geen boeken nodig. De mon
delinge aanvllllingslessen wprden ook in Uw woonplaats gegeven. 

Aanmeldingen op Ons agentschap 

De Nieuwe Boekhandel - Rechterstraat 7 - Boxtel 
waar prospectus en proefles ter inzage liggen. 

INSTITUUT MINERVA 
Hoofdkantoor Hertogstraat 35 - Tilburg. 

----------------

Drukkerij J. P. Tielen - Boxtel 

P. v.d. Sloot-v. Krieken
••••••••••••••••••••o•••••••••••• 

• •

!Uw Radio defect!
• • ♦ 
: wij kunnen thans weer : 
•

t· 
♦• repara 1es aannemen.•• •

:N.V. VAN BOXTEL:• •
: Bossche weg 17, Boxtel :• • 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TUINZADEN fut .J<odie 
UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR 

ALLE SOORTEN 

TUINZADEN 

o.f, 'n Sn�e 
en...... !ZOO liet Aan

een :l,aact, 

als moedu uujaact 

Theo Breuer Firma Gebr. v.Oers 
zal 't voor U gereedmaken 

BREUKELSCHESTR.112 
Van Salmstráat 20 

BOXTEL Wilhelminastraat 9 
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

'Il ��IL _ _  IJ! _/L w-_/1..IJ.ll -- -' l7l .... _,1,_/l DIA 
� � i,.o.o..c J:JU.CUU �a. 

,� 
�,Verheugt U, o menschen, 't is Paschen, 

't feeste, 't nieuw leven begint", zoo zongen 
onze voorouderen. 

Het nieuwe leven begint. Het is niet alleen 
het ontspruitende leven in de natuur, het jaar
lijks terugkeerende wonder van de lente, dat 
ook ons deze juichkreet op de lippen legt; 
ook niet alleen de vreugde over het nieuwe 
leven dat de Heer Jezus in het verre verleden, 
oprijzende uit het graf, gewonnen heeft. 
Maar veeleer het bewustzijn of de hoop, dat 
ook in ons eenmaal een nieuw leven zich 
openbaren zal. 

Wel heel zelden zal de gedachte, die de 
H. Kerk met Paschen aan de menschen mee
geeft, zoozeer overeenkomen met aller wen
schen als in dit jaar. De oorlog is den dood
nabij. Op zijn graf moet een nieuwe vrede
opgroeien: dat is ons aller hoop. Wij weten
allemaal, dat de gruwelijke oorlog een gevolg
is geweest van de fouten in het verleden,
fouten op allerlei gebied. Daarom moet niet
alleen de oorlog weg, ook de mistoestanden,
die er de oorzaak van waren. Iets nieuws

• moet er komen: een nieuwe samenleving,
een nieuw vaderland, een herrijzend Neder
land, en daarmee bedoelen we zeker niet dat
hetzefde Nederland dat voor 5 jaar werd on-

-- ;�rgedompeld in den oorlog, nu ._weer uit de 
puinen moet opstaan; dat ons vaderland een
der moet opduiken zooals het verzonken is; 
maat wij bedoelen, dat wij zullen gaan leven 
in 'n Neder!. dat nieuw is, ontdaan van de 
zwakheden en gebreken, die jarenlange sleur 
er in hadden aangebracht, versierd met de 
ideale eigenschappen, die het in de beste 
oogenblikken van zijn geschiedenis gehad 
heeft. Kon dat eens mogelijk zijn! En het
zelfde dat we toewenschen aan ons vader
land, staat ons ook voor de geest, als we 
denken aan Boxtel, aan ons huisgezin, aan 
heel de ingewikkelde constructie van onze 
samenleving, met haar vereenigingen, organi
satie's, bureau's en instanties: mocht er overal 
eens een nieuwe geest gaan waaien van 
samenwerking, van waardering voor elkaars 
deugden en begrip voor elkaars gebreken. 
Een nieuw leven, waarin we heel die oude 
rommel van achterdocht, la.sterpraatjes en 
dwarskijkerij overboord gooien, de handen 
lustig in elkaar slaan en aan den slag gaan 
voor de nieuwe maatschappij. 

Zal- het mogelijk zijn? Paschen laat ons 
geen twijfel daarover: een nieuw leven begint. 
Maar het geeft ons tevens den oorsprong van 
het nieuwe leven: Christus. Zonder Hem zal 
het niet gaan. De H. Paulus gaf eens aan een 
wereld, die over0verzadigd was van gebreken, 
de leus: alles vernieuwen in Christus; en elk 
van die vier woordjes had een groote betee
kenis. Christus: met Paschen rijst zijn triom
fantelijke gestalte voor onze oogen, zijn 
voeten verlaten het graf, zijn handen houden 
de banier der overwinning. Ieder, die Hem 
binnenhaalt in zijn leven, maakt met een 
nieuw leven een begin, voor zichzelf, en voor 
de samenleving. 

"Als iemand in Christt!s is, dan is hij een 
nieuw. schepsel; het oude is voorbij, en zie, 
alle dingen zijn nieuw." (H. Paulus) 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Liever het hele land vrij 
dan het halve in overvloed. 

ZWARTE HANDEL IS LANDVERRAAD. , 

HOE KUNSTENAARS BOXTEL ZIEN. 

Paasch-Zaterdag 2 uur zal door de wnd. burge
meester in de zaal van Fa. Ad Witteveen de eerste 
heemkundige kunst-tentoonstelling geopend worden, 
die ooit in Boxtel gehouden werd. 

TWEEDE KUNST-AVOND.

Vrijdagavond had in Riche de tweede der kunst
avonden plaats, door Herlevend Boxtel aangeboden. 
In een ademlooze stilte hielden Albert van Dalsum 
en Antoniette de Visser ons gedurende twee en een 
half uur geboeid met het spel van Henri Gheon "Ge• 
nesius". Zij wisten ons alle figuren uit dit spel zoo 
levend te maken, dat het ons geen moment hinderde 
dat alle rollen door slechts twee personen werden 
vertolkt. Antoinette de Visser was meesterlijk in haar 
rol van Pompeia. 

Albert van Dalsum gaf ons een Genesius te zien, 
zooals Gheon hem moet gezien hebben toen hij dit 
spel schreef. Vooral de scene tusschen de twee broers, 
Felix en Genesius was zoo levend gespeeld dat wij 
niet anders meer konden denken dan twee spelers 
op het tooneel te zien. Deze avond was dan ook iets 
zeer aparts voor Boxtel. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Maandagavond had in de Ark de tweede bijeen
komst plaats van de Heemkundige studiekring. Na 
voorlezing van de notulen en een korte uiteenzetting 
van het woord "kalfmaandag" door de voorzitter 
hield de heer P. Dorenbos. een lezing over de Palm
Paschen zooals deze gegroeid is uit de Palmprocessie. 
Door eenige dames waren voor deze gelegenheid een 
Bossche Palmboom en twee Boxtèlsche Palmstokken 
g-ereedgemaakt en rond de bestuurstafel geplaatst.-Aan 
de hand hiervan gaf de heer P. Dorenbos in zijn lezing 
een goede beschrijving van dit oud gebruik, dat nu
zoo goed als uitgestorven is. Naar aanleiding van een
enquète-lijst betr. kruis-gebruiken werden verschil
lende bijzonderheden naar voren gebracht door de 
leden. Tenslotte werden eenige passie-gedichten ge
declameerd van Brabantsche dichters, waarmee de 
avond besloten werd. 

PASSIE-AVOND. 

Het feit, dat een deel van het publiek halverwege 
de voorstelling de zaal verliet, toont duidelijk dat de 
Passie-avond niet bij allen in de smaak gevallen is. 
Misschien had het publiek er beter op voorbereid 
moeten worden, dat het geen ontspannings- maar een 
wijdingsavond was. 

Anderen meenen, dat de kwaliteit van het gebodene 
de oorzaak geweest is van de houding van een deel 
van het publiek en omdat wij deze meening niet 
kunnen deelen, meenen wij goed te doen onze critiek 
iets uitvoeriger te geven dan gewoonlijk. 

Ondanks de .tl te lange duur en de zeer hinderlijke 
entourage in de Ark, ondanks té sterk gerhythmeerde 
verdeeling van de stof en de tekortkomi.ngen van de 
uitvoerders zijn velen met ons gesticht huiswaarts 
gekeerd en vonden wij deze avond een geslaagde 
voorbereiding op de Goede Week. 

Het Lijdensverhaal werd ons op een nieuwe manier 
verteld de gebeurtenissen werden geplaatst in de re
eele sfeer van het ooggetuigeverslag van den evange
list Johannes. De schrijver heeft door dit stuk een 
waardige bijdrage geleverd voor de moderne psych
logische bijbelstudie, die door het plaatsen van Jezus' 
Leven een begrijpelijke atmospheer dit Leven dichter 
bij ons brengt dan min of meer archaïsche termino
logie van de Heilige Schrift. Deze experimenten zijn 
niet zonder gevaar; ook in dit stuk waren sommige 
passages, die een al te subjectieve interpretatie gaven, 
in het bijzonder daar, waar niet Johannes, maar Chris
tus zelf gefantaseerde gedachten werden ingegeven. 
Vooral het begin echter, de laatste avondmaalscene, 
was voortreffelijk en wij zouden dit deel aangevuld 
met een zoo letterlijk mo�elijke verwerking van de 
afscheidsrede en het hoogepriesterlijk gebed een 
schoon onderdeel vinden voor de viering vaneen 
Witte Donderdag of Sacramentsdag. 

De verteller had zijn taak wat eenvoudiger op 
kunnen vatten, simpelweg vertellend en zoo nu en dan 
een pathetisch hoogtepunt zou een beter effect gehad 
hebben. Hij werd echter in hooge mate gehinderd 
door het· lawaai in de Ark evenals de declamator, 
wiens voordracht wat meer gedifferentieerd had 1110-
gen zijn en die wij gaarne eens hadden zien afge
wisseld door een ander voordrachtkunstenaar. 

De zang kon, ons niet altijd bekoren; wij meen en 
dat de dirigent wat te hoog gegrepen heeft. Voor het 

Popule meus was het stemmenmateriaal onvoldoende 
en de alleen door mannelijke stemmen gezongen Gre
goriaansche stukken vertoonden niet die "eenstemmig
·heid", die men van een goed koor mag verwachten. 
Telkens, wanneer de mannenstemmen min of meer 
solistisch moesten optreden (Tenebrae) bleken deze, 
vooral in de middenpartijen te weinig gecultiveerd 
voor de eischen, die er aan werden gesteld. De dames
stemmen zijn veel beter, doch het daaraan beant
woordend zelfvertrouwen gaf dikwijls een teveel aan 
volume in verhouding tot het geheel. Wij vonden de 
twee eerste nummers en het laatste stuk het meest af. 
Minder zware, doch beter uitgevoerde gezangen zou
den een beter resultaat hebben opgeleverd, Tenslotte 
spreken wij de hoop uit dat Herlevend Boxtel en de 
uitvoerders van deze avond zich door de reactie van
het publiek en de critiek niet zullen laten ontmoedi
gen. Het zal een lange weg zijn om het publiek toe
gankelijk te maken voor avonden van dit genre, juist 
daarom waren wij in onze critiek openhartig en uit
voerig. Alle detailcritiek doet echter niets aan het feit 
af, dat wij dit experiment,. want dat is het voor 
Boxtel, hoopvol mogen noemen. J. v. S. 

"Ziet, hoe een klein vuurtje een heel bosch in 
brand steekt! Ook de tong is een vuur, een 
wereld van ongerechtigheid. Inderdaad, alle 
soorten van beesten en vogels, kruipende .dieren 
en beesten der zee, worden getemd en zijn 
getemd door het menschelijk geslacht; maar de 
tong: geen mensch kan haar temmen; rusteloos 
kwaad, vol doodelijk venijn." H. Jacobus 3, 5, 

BRAND IN KAMPIN�. 

Op de gewoone onverklaarbare wijze ontstond er 
deze week een flinke brand op verschillende. plaatsen 
in Kampina. Maar enkele moedige arbeiders begonnen 
onvervaard - tê"blussêhe1i met 'stókken en7äk1<ë1r ge--
wapend, tot ten slotte ·een honderdtal Tommies het 
geval hand in hand volkomen meester werden, Als 
bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de moe
dige blusschers per auto van het eene brandende punt 
naar het andere werden gebracht, 

1Je -"-etro. 
De Metro wenscht zijn lezers een Zalig Paschen, 

De oude mensch is afgedaan, moogt ge spoedig 
de nieuwe ontmoeten: Huisvaders met een 
El . Bas in den mond. 
Huismoeders, die een groote pan visch bakken 
in boter. 
Nederlandsche jongelui met Nederlandsche 
meisjes in den arm. 
Vriendelijke amb.tenaren achter de loketten. 
Mulo-jongens, die met een boekentasch naar 
school gaan, 
Distributie-lui, die bonnen geven, waar je iets 
op krijgen kunt. 
Onderdanige Duitschers, die uw fiets komen 
terugbrengen. 
Boeren, die desnoods zwart zijn als ze wande
len, maar niet als ze handelen. 
Boxtelsche heeren, die lachen om politiek. 
Arbeiders, die terugkeeren uit Duitschland. 
Werklieden, die werken. 
Familieleden, die welgedaan opduiken uit het 
Noorden, 
Illegalen, die legaal zijn. 
Tommies, die op tanks, met blo!!men beladen, 
afzwaaien naar Engeland. 
En ergens in de groene weiën het engeltje 
van de vrede. 

O.D.C. - B.O.C. 5-t

Paul Hendriks aanvoerder van O.D.C.'s eerste elf
tal vertrekt naar Amerika. 

Voor den aanvang van bovengenoemde wedstrijd 
nam O.D.C. bij monde van haar voorzitter afscheid 
van haar aanvoerder en eerste elftal speler Paul 
Hendriks voor zijn vertrek naar Amerika als oorlogs
vrijwilliger.· Paul, aldus den heer Timmermans, wij 
nemen met gemengde gevoelens afscheid van U. Wij 
zijn trotsch op U, omdat gij U in dienst gaat stellen 
ter algeheele bevrijding van ons land. Van den andere 

Abonnementsprijs f 0.10 per week of f 1.30 per kwartaal. 

Onder tijdelijk waarnemende· redactie van: 
J. VAN SUSANTE Jzn. Adres: Breukelschestraat 32. 

Directie en Administr.: W. L. v. Amelsfoort Molenstr. 19. 

Advertentieprijs: 5 cent per milimeter over één kolom. 



kant zien wij U echer noode vertrekken, omdat wij 
missen een van onze beste spelers, een goed aanvoer
der, een goed junioren-leider en bestuurslid van de 
Afdeeling Athletiek. Paul een goede reis en behouden 
thuiskomst is ons aller wensch. Paul bedankte de 
voorzitter, voor zijn hartelijke woorden en hoopte bij 
zijn terugkeer zich nog met meer ambitie aan O.0.C. 
te kunnen geven. 

Hierna nam de wedstrijd O.0.C.-B.O.C. een aan
vang. De B.O.C.-ers liepen direct hard van stapèl, en 
hadden al gauw succes met een goed doelpunt van 
haar rechtsbuiten. Dit inspireerde de O.0.C.-ers tot 
meer activiteit en men kon geleidelijk aan zien komen, 
dat O.0.C. het offensief in handen zou nemen. Ver
schillende goede aanvallen werden opgebouwd en uit 
een hiervan maakte v. d. Boogaard, na eerst tegen de 
paal te hebben geschoten,.gelijk. De B.O.C.-ers tracht
ten alsnog het spel te verplaatsen, doch de O.0.C.-ers 
waren paraat. Even voor rust was het weer W. v. d. 
Boogaard, die doelpuntte en zoodoende O.0.C. de 
leiding bezorgde 2-1. 

De tweede helft kenmerkte zich door een groot 
overwicht van O.0.C., dat haar oorzaak vond in het 
feit, dat verschillende spelers van B.O.C. finaal waren 
uitgespeeld. O.0.C. domineerde over alle linies, en 

.drie prachtige doelpunten van Thé Hazenberg brach
ten O.D.C. een alleszins verdiende overwinning. 

Met de Paaschdagen is O.0.C. vrij en kunnen zij 
eens gaan kijken naar B.O.C. - Helvoirt, om dan 
Zondag over acht dagen de strijd aan te binden tegen 
den 2e klasser Nevelo. Met drie gespeelde en ge
wonnen wedstrijden plaatste O.0.C. zich Zondag aan 
de kop van deze Onderlinge competitie. 

(Ingezonden door O.0.C.) 

Na de geweldige operaties, die de ineenstorting van 
de Duitsche verdedigingslinies ten Oosten van den 

< Rijn tengevolge hadden, is weer eens de bekende 
sluier over de berichtgeving gelegd, zoodat we slechts 
bij benadering kunnen schatten, waar de geallieerde 
troepen zich bevinden. Zeker is echter, dat de Duit
schers hiermede -een zware militaire nederlaag leden. 
Volgens Eisenhower is het verdere verloop van de 
strijd slechts afhankelijk van de snelheid, waarmede 
de legers en hun aanvoer kunnen doorstooten; de 
Duitsche' tegenstand is gebroken. 

Engelsche bladen houden zich bezig met de vraag 
of de Duitschers nog een laatste vesting in de Alpen 
zullen verdedigen. Het feit, dat men de laatste tijd 
geen S.S.-troepen meer aan Montgomery's front heeft 
gesignaleerd zou er o.a. op wijzen, dat deze worden 
teruggetrokken en opgespaard voor dit uiteindelijk 
toevluchtsoord. Wij hebben deze suggestie reeds 
eerder ontmoet tijdens de Duitsche aanvallen ten N.O. 
van het Balatonmeer in Hongarije van eenige weken 
geleden. Ook deze zouden bedoeld zijn als een be
veiliging van de vesting rond Berchtesgaden, maar 
alszoodanig zijn ze weinig geslaagd, daar de Russen 
na de overname van het offensief hier belangrijk 
terrein winnen. Volgens Radio Moskou vormen deze 
en de Russische aanval vanuit Opper-Silezië en 
Tsjecho-Slowakije een directe bedreiging voor Hitler's 
wapenproductie, die voor tenminste 60 % in de ge
bieden van Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije gevestigd 
zou zijn. Als hier inderdaad een zoo groot percentage 
van de oorlogsindustrie gevestigd is, kunnen de Duit
schers, mits zij voldoende grondstoffen verzameld 
hebben, zich in dit. ontoegankelijke bergland nog wel 
eenige maanden staande houden. 

B.B.C. - Rad. Or. - A.A. - Herr. Ned. 

1Jis�nCJ, .:Boxtel. 
Bonaanwijzing, 

Voor het tijdvak van 1 - 14 April zijn de navoJ. 
gende bonnen aangewezen: 
BROOD A 15A B 15A C 15A D 15A E 15A 

M 15A A 15B B 158 C 15 B D 15 B E 158 
gemerkt "brood" 400 gram brood. 
D 15 en E 15 gemerkt "Beschuit" 100 gr. brood. 

MELK (Gestand.) D 15 en E 15 "Melk" 13/4 L. 
1 L. gest. melk is 1 blikje gecondenseerde melk. 

TAPTEMELK • C 15 "Melk" 13/4 L. 
A 15 en B 15 per bon 13/4 L. 

TABAK 01 "Tabak" 1 rantsoen. (Indien ongeban, 
derolleerde cigaretten worden verstrekt is de 
prijs f 1.20.) • 

ONTBIJTKOEK 102 "Algemeen" 1/2 Koek.
(circa 140 gram. 1 rantsoen is 140 gram). 

De Directeur van den Distributiekring Boxtel maakt 
bekend, dat op a.s. Dinsdag, Woensdag en Donderdag 
respectievelijk 3-4 en 5 April aan de daarvoor in aan
merking komende detaillisten voorschottoewijzingen 
voor suikerwerken en lucifers zullen worden uitgereikt. 
Detaillisten welke voorheen het artikel lucifers niet 
hebben verkocht zijn verplicht dit aan den met uit
reiking belaste ambtenaar mede te deelen. 
Ten overvloede maak ik er U nogmaals op attent, 
dat de aan U uitgereikte voorschots- en aanvullings
toewijzingen onmiddelijk bij derr grossier moeten wor
den ingeleverd, daar deze toewijzingen voortaan slechts 
geldig zijn tot en met den Zaterdag in de week van 
uitreiking. 
Detaillisten welke nog in het bezit zijn van nieuwe 
toewijzingen, welke door de grossier niet meer werden 
aangenomen, kunnen deze toewijzingen, via den Dis
tributiedienst, ter verlenging .van geldigheidsduur aan
bieden. 

Op Vrijdag 30 Maart 1945 zullen aan tabaksdetail
listen voorschottoewijzingen voor tabak worden uit
gereikt. Tabaksdetaillisten uit de gemeenten Liempde 
en Esch vervoegen zich op het Distributiekringkan
toor te Boxtel. 

OPENSTELLING KANTOREN. 
Het Kringkantoor Burgakker 3 is voor het publiek 
op Goeden Vrijdag uitsluitend geopend van 9. 15 
12 uur. De uitreiking bonkaarten in het zaaltje heeft 
op Goeden Vrijdag normaal plaats. In de buitenge
meenten zijn de loketten op Goeden Vrijdag na den 
middag uitsluitend geopend voor de uitreiking van 
Bonkaarten. (Voor den middag norma'al.) ( 
Op Paasch-Zaterclag zijn alle kantoren en uitreikings
lokalen voor het publiek gesloten. Uitsluitend spoed
gevallen kunnen clan van 9.15-12.00 uur te Boxtel 
op het kringkantoor worden afgewerkt. 

VOOR DE DETAILLISTEN. 
In verband met den feestdag 2en Paaschdag wordt 
de inlevering van consumentenbonnen door de detail
listen in de a.s. week van 2 t.m. 7 April met één dag 
verschoven. Detaillisten welke anders op Maandag, 
Dinsdag, Woensdag en Donderdag moeten inleveren, 
behooren nu op respectievelijk Dinsdag, \'v'oensdag, 
Donderdag en Vrijdag in bovengenoemde week in te 
leveren. Detaillisten welke anders op Vrijdag inleve
ren, kunnen dit nu eveneens op Vrijdag doen. Hierin 
is dus geen wijz.iging gebracht. De detaillisten worden 
er nogmaals met nadruk op gewezen hunne consumen
tenbonnen op de voor hen vastgestelde dagen in te 
leveren, daar zij anders niet meer kunnen en mogen 
worden geholpen. Voor die artikelen, waarvoor de 
evenredige bevoorrading van toepassing is, moeten in 
de a.s. week de volgende bonnen worden ingeleverd. 
ZOUT 94 algemeen 1 r. 92 algemeen 1 r. 
KOFFIE 99 algemeen 1 r. 92 algemeen 1 r. 
SUIKER 98 algemeen 1/2 r. 86 en 84 algemeen 1/4 r. 
CHOCOLADE C 24 D 24 E 24 reserve 1 r. 

C 11 D 11 E 11 1 r. 
JAM 95 algemeen I/2 r. 88 algemeen 1/4 r. 
ENG. BL. A23 823 C 23 Res. 5 r. D 23 E23 Res. 7 r. 

A 16 B 16 C 16 Res. 1 r. D 16 E 16 Res. 7 r. 
De bonnen % Algemeen voor vervangingsmiddelen 
en 100 Algemeen voor Eng. huishoudzeep behoeven 
niet te worden ingeleverd. De consumentenbonnen 
dienen behoorlijk te worden opgeplakt. Bonnen van 
verschillende rantsoenwaarde moeten op afzonder
lijke opplakvellen worden geplakt. Naam adres en 
codenummer moeten op de opplakvellen worden ver
meld in de daarvoor bestemde ruimte. 
De ontvangstbewijzen behooren eveneens duidelijk en 
volledig te worden ingevuld met inkt of anilinepot
lood. Indien aan bovenstaande voorschriften niet wordt 
voldaan, zullen de aangeboden bescheiden worden ge
weigerd. Levert Uwe toewijzingen direct na ontvangst 
bij Uw grossier in, dit is absoluut noodzakelijk. 

Kleermakersknecht ge-
vraagd bij firma M. Cor
vers & F. Verhagen. Kleer
makerij. Breukelsche straat 
30, Boxtel. 

Huis - gedeelte van Huis 
of I of 2 kamers te huur 
gevraagd. Bericht Molen
straat 19. 

Een in goeden staat zijnde 
kinderwagen te koop aan
geboden en een Brabant
sche Kachel te ruil tegen 
een fornuiskachel. Adres: 
J. Meeuwissen, Tongeren
schestraat 12.

Te koop handwaschappa
raten, in werking te zien 
bij W. van Rijzingen, Mo
lenstraat 31. 

Goeden fietsband te koop 
gevraagd, ook genegen te 
ruilen. Van Kasteren, Oir
schotsche Grindweg 27. 

Naaimeisje kan geplaatst 
worden. F. van Zeeland, 
coupeuse, M.olenstraat 94. 

Een in goeden staat zijnde 
Brabantsche Kachel en 
nieuw veldfornuis te koop 
of te ruil. C. van der 
Schoot, Lennisheuvel 101. 

Te ruil Philips-radio gelijk
en wisselstroom voor Hee
renrijwiel. Ook te • koop. 
Van Hornstraat 14, Boxtei. 

Radio te ruil. Tongeren 32a 
Boxtel. 

Wegens plaatsgebrek te 
koop nieuw tweepersoons
en eenpersoons-ledikanten, 
twee bloemtafeltjes en een 
nachtkastje. Eindhovensche 
weg 21. 

Voor de hartelijke belang
stelling bij ons Zilveren 
Huwelijksfeest ondervon
den betuigen wij hiermede 
01izen hartelijken dank. 

H. v. DRUNEN.
A. V. DRUNEN

ATTICUM.
Parallelweg Noord 6. 

MARTHA BARTEN 

HARRIE v. d. ME]JDEN 
en 

PAULA BARTEN 

JOS SCHUURMANS 

trouwen op Donderdag 5

April om half tien in de 
parochiekerk v. h. H. Hart. 
Gelegenheid tot feliciteren 
van 1-2 uur. 

In verband met vooren
staande huwelijken is onu 
zaak op 5 en 6 April ge
sloten. TH. BARTEN. 
Breukelschestraat 110. 

Vanaf 3 April 
kunnen de klanten in Boxtel
hun wasch wederom

regelmatig aan was
scherij "Bianca" ter 
behandeling geven 

Dagmeisje gevraagd. v. cl. onder de bekende voor• 
Vorst. Vic. v. Alphenlaan 8. waarden. 

� een prima 
l leeren horlogeband

, is 't juiste adres 

Fa. A. v. Vlerken, Boxtel 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Heden overleed tengevolge van een noodlottig 
ongeval, tijdig voorzien van de H.H. Sacra
menten der Stervenden, onze geliefde Echt
genoot, Vader, Behuwd- en Grootvader 

de Heer 
MARTINUS VAN HAMOND 

Echtgenoot van 
PETRONELLA SCHALKX, 

in den ouderdom van 66 jaar. 

Wed. P. van Hamond-Schalkx 
Adr. van 1-lamond 
H. van Hamond-van Eijndhoven

en Kinderen 
M. van Esch-van Hamond
C. van Esch en Kinderen
Ant. van Hamond
J. van Hamond-Hoffmans

en Kinderen 
H. Eradus-van Hamond
C. D. Eradus en Kind.

BOXTEL, 27 Maart 1945. 

De Plechtige Uitvaart zal plaats hebben Dins
dag 3 April om half tien in de St. Petrus
Parochiekerk te Boxtel. 

Brabant's Tooneel, Boxtel 
geeft op Maandag 2 April, 2e Paasohdag, 
Dinsdag 3 April en Woensdag 4 April 

Tooneeluitvoeringen 
in de Schouwburg "De Ark", telkens des 
avonds om 7 uur precies. Op vele'r verzoek 
wordt nogmaals opgevoerd het Tooneel
spel in 3 bedrijven 

,,Een die niet geteld wordt" 
en het blijspel in 2 bedrijven 

HENKIE Regie: Fr. v. Oers. Boxtel 
Grimeur: Th. Lamoen, Vught 

Entreeprijs: f 1.50 bel. inbegrepen 
Plaatsbespreken voor alle avonden op 1e 
en 2e Paaschdag van 12-2 uur en op 
Dinsdag en Woensdag van 12-1 uur aan 
de zaal à 10 cent. 

Muzikale opluistering door het trio Bertens. 

Coöp. Zuivelfabriek "De Hoop" te Bo1.(e1· 
zal aanbesteden: 

aanvoer van melk 

naar de fabriek. 
Inschrijvingsvoorwaarden en indeeling melk, 
ritten liggen tot en met 7 April 1945 van 
10 tot 12 uur v.m. ter mzage ten kantore 
der fabriek. 

Inschrijvingsbiljetten moeten worden inge, 
leverd Maandag 9 April 1945, tusschen 
2 en 3 uur n.m., in Café v. Rooij te 
Boxtel, Breukelen. 

ATTENTIE ! ! ! 

Levert tijdig Uw b o n n e n  
voor Schoenreparatie in bij 

BOVENDEERT'S Schoen- en Lederhandel 
ROZEMARIJNSTRAA T 8 BOXTEL 

H.H. Landbouwers! H.H. Landbouwers! 
Gelieve bij het afhalen Degenen die voor het 
van Uw bestelde Poot• jaar 1945 Pronk•, Snij• 

Spek• of andere soorten 
boonen willen telen op 

aardappelen 

zakken mede contract kunnen zich 

te brengen. opgeven vóór 10 April 
1945 bij 

Firma Gebr IV I Oers J • Schellekens
Broekstraat F l 4aa 

Breukelschestraat, Boxtel G E M o N n E.
, 

KUIKENBONNEN 
kunnen worden ingeleverd bij 

STINESEN 
Hoenderpark "De Meezenhof", Boxte
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Opu.oedinq, in liet q,etzin.
Tot nu toe werd vrij algemeen aanvaard, 

dat de jeugdbeweging een alzijdige vorming 
aan de· jongens en meisjes had te geven, als 
noodzakelijke aanvulling van de taak der 
ouders, aan wie allereerst de opvoeding der 
jeugd toekomt. . 

Thans lezen wij in het Katholiek Cultureel 
Tijdschrift een viertal artikelen van de hand 
van Dr. W. Bless S.J., waarin op heldere 
wijze wordt uiteen.gezet, dat de jeugdbewe
ging zich voorheen voornamelijk bewogen 
heeft op het terrein der individueele gods
dienstige en zedelijke vorming (en kennis). 
Drie gebieden, waarop de jeugdbeweging 
eigenlijk niet thuis hoort en die in hoofdzaak 
aan het gezin toekomen. Het eigenlijke ter
rein der jeugdbeweging wordt clan beperkt 
tot het gemeenschapsspel en de cultureele 
gemeenschapsvorming. ,,Als wij nu eens be
sloten ons met vereende krachten aan . de 
ouders weer de opvoeding van hun kinderen 
over te laten, nadat wij aan de ouders deze 
plicht zeer duidelijk hebben voorgehouden?" 
vraagt Dr. Bless en hij hoopt dan na een 
paar kritieke jaren weer volop ouders te 
krijgen, die hun taak verstaan. 

Het noodzakelijk verle_ngstuk van deze 
kwestie is echter de vraag: Zijn de o.uders in 
staat hun kjnderen godsdienstig-zedelijk op 
te voeden en zoo niet, hóe kunnen wij hen 
dan daartoe bekwamen? Dr. Bless beschouwt 
het (tot nu toe) niet als zijn taak hierop nader 
in te gaan, doch de uitvoerbaarheid van zijn 
voorstel is van de beantwoording daarvan in 
hooge mate afhankelijk. 

Hoe gaarne wij de jeugdbeweging ook 
zouden zien teruggebracht tot haar eigen ter
rein, toch vreezen wij, dat de geleidelijkheid, 
waarmede deze gezonde verhoudingen kun
nen worden ingevoerd, een nieuw 25-jarig 
tijdperk zal vereischen. Al te nadrukkelijke 
godsdienstige vorming blijve in de nieuwe 
jeugdbeweging achterwege, maar de aan de 
jeugd toegevoegde geestelijkheid zal ook hier 
haar eigen werk mogen en moeten verrichten 
en ook de leiders moeten tenminste door 
hun voorbeeld daaraan medewerken. Doch 
daarvan afgezien, mogen wij onze geestelijk
heid en Katholieke Actie voorloopig in staat 
achten de ouders, die in hun opvoedingsplicht 
te kort schieten, voldoende te bereiken? Wij 
durven op deze vraag, zooals de zaken nu 
liggen, geen bevestigend antwoord te geven. 
Niets blijve onbeproefd; de K.A., die de be
vordering van het gezinsleven wil behartigen 
en tevens de jeugdbeweging gaat redigeren 
kan deze twee in elkaar grijpende taken co
ördineeren, doch zoolang de K.A.-groepen 
bestaan uit een willig auditorium van den pas
toor en nog niet de actieve kern vormen 
waaromheen zich het parochieleven kristal
liseert en omhoog stuwt, durven wij van deze 
zijde geen grootsche verwachtingen koeste
ren. Ook zou de geestelijkheid aan de eischen, 
die gesteld worden bij het z.g. ,,catechismus
onderzoek" door den pastoor vóór het trou
wen, het verplicht volgen van een serie onder
richtingen vastknoopen en deze' ook ná het 
huwelijk voortzetten. Wij hebben hier niet 
het oog op speciaal godsdienstige onder-
1111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Eerst werken, /dan eten 

, Eerst ons land bevrijden 
• Dan de kast weer vullen!

richtingen, doch naast deze ook opvoedkun
dige, hygiënische en sociale instructies om 
de a.s. ouders beter voor te bereiden op het 
huwelijk. 

Doch het vormen van een nieuwe generatie 
van betere ouders zal toch voorloopig voor 
een groot deel moeten berusten op de basis 
van een jeugdbeweging, die tenminste nog 
eenige vat kan hebben op de jeugd en speci
aal op de jeugd der arbeidersklasse, want 
daar is het probleem het meest urgent. En 
zoolang . de individueel godsdienstige enz. 
vorming door vele ouders .zelf niet behartigd 
wordt, zullen álle in$tanties moeten samen
werken om deze tóch te geven. 

De paar kritieke jaren van Dr. Bless zullen 
catastrophaal blijken als wij zouden falen, 
ouders te krijgen, die hun taak verstaan. Zoo
lang er van de K.A., die vooral het Katho
liek gezinsleven wil bevorderen, geen stevig 
"tien jaren plan" voor den dag komt, mag de 
jeugdbeweging zich niet strikt op haar eigen 
terrein terugtrekken. J. v. S. 

:/laatselijk 'llieaws 
WERK' VOOR DE GOEDE FILM. 

Z.H.Exc. Mgr. Mutsaerts heeft op 4 Dec. j.l. een 
woord gesproken dat zeer velen uit het hart was 
gegrepen, toen hij zeide: ,,Laten wij niet allee1� aan 
den materieelen opbouw werken, maar laten WIJ ook 
de schamele resten van ons geestelijk leven verzamelen 
en opnieuw gaan bouwen aan de katholieke pers, de 
radio en de film." 

Dit bisschoppelijk woord was voor de leiding van de 
Katholieke Film-Actie een wekroep. 

Met vrees• en angst dacht zij aan het onpeilbare 
moreele kwaad, dat tijdens de bezetting door immo
reele films is aangericht. Maar niet in het minst sprak 
ook de bezorgdheid voor de toekomst, waarin de 
bioscoop zeker weer verreweg de belangrijkste plaats 
van ontspanning voor de massa zal blijken te zijn. 

Men zij gerust! De daartoe verantwoordelijke per
sonen hebben tijdens de bezetting niet stil gezeten. 
Er is gestudeerd en overleg gepleegd. En zoo is er 
een groótsch plan uitgewerkt om na de bevrijding van 
geheel Nederland onzerzijds klaar te staan met een 
NEDERLANDSCHE CULTUUR-BEWEGING, die 
door samenwerking van alle zich op dit terrein be
wegende organisaties, leiding zal geven aan ons volk. 
Zij stellen zich vóór na den oorlog meer positieve lei
ding te geven. Voor het oogenblik vragen wij uw 
aandacht voor een onderdeel van het cultuur-vraag
stuk, dat het meest op den voorgrond treedt: de film, 
de bioscoop. 

Vóór Mei 1940 waren de katholieken in ons land 
op den goeden weg met de oplossing van het film
vraagstuk. De duitsche bezetting sloeg alles in duigen. 
Doch nu is het katholieke Zuiden bevrijd; laten wij 
alvast aan den opbouw beginnen. 

Hoe zullen wij dat doen? 
Door het "Werk voor de goede film" weer te 

beginnen. Door de belangstelling van het Boxtelsche 
publiek te wekken voor dit prachtige werk. 

Door leden te werven voor het werk voor de 
goede film en daarmede den grondslag té leggen voor 
een nieuwe Katholieke Film-Actie. 

Wie zich voor deze bij uitstek katholieke actie in
terresseert en mede daarvoor werk wil verzetten, geve 
zich op bij kapelaan J. v. cl. Rijdt. 
HEEMKUNDIGE KUNST-TENTOONSTELLING. 

Op Paasch-Zaterdag is in de toonzaal van de fa. 
Ad Witteveen een tentoonstelling geopend onder het 
motto "Hoe kunstenaars Boxtel zien": In zijn inleiding 
zeide de wnd. burgemeester o.m. dat het een ver
heugend feit mag genoemd worden dat in deze tijd 
van cultuurverwoesting in Boxtel een groep menschen 
gevonden wordt, die er op uit is het schoone en goede 
naar voren te brengen en te werken . voor een opbloei 
van het cultureele leven in Boxtel. Na een enkel 
woord over de werken van den jongen beeldhouwer 
Frans van Amelsvoort, wiens werk in een aparte 
afdeeling was geëxposee.rd, verklaarde de burge
meester deze tentoonstelling voor geopend. 

Deze eerste Heemkundige Kunst-Tentoonstelling 
mag werkelijk geslaagd heetert, al mag men missçhien 
meer van Heemkunde dan van Kunst spreken. Op-

vallend zijn echter enkele schoone werken, zooals 
b.v. een mooie teekening van Mart. Kuipers op zijn
doodsbed door Toon Carpay, een paar binnenhofjes
en interieuren van P. Janssen, en enkele zeer aparte
schilderijen van Martin Roestenburg.

Het werk van Frans van Amelsvoort zal voor velen 
iets ongekends zijn. Uit het werk dat wij hier aan
treffen mogen we constateeren dat hij voornamelijk 
een portrettist is, daar de· verschillende geboetseerde 
koppen wel zijn beste werk mag genoemd worden. 
Voortreffelijk werk is echter ook de kast met beeld
houwwerk. 

Naar wij vernemen zal de tentoonstelling tot en 
met Beloken Paschen geopend blijven, en zijn nog een 
tiental werken nagekomen. Loop even binnen en aan
schouw <le schoonheid van Boxtel in de vele werken 
van deze eerste Heemkundige expositie. 

Wanneer we voedsel en kleeding bezitten, 
moesten we daarmee tevreden zijn. Die rijk 
willen zijn, vallen in bekoring en in de strik 
en in allerlei onverstandige en schandelijke 
begeerten, die de menschen in de afgrond van 
verderf en ondergang storten. Want de wortel 
van alle kwaad is de geldzucht. I. Tim. 6, 8-10. 

Borgstellingsfonds voor den Middenstand. 
De gemeente Boxtel is wederom toegetreden tot het 

Borgstellingsfonds voor den Middenstand, uitgaande 
van de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch. 

Middenstanders uit de gemeente Boxtel kunfien zich 
bij gebeurlijke bedrijfsmoeilijkheden voor crediet
aanvragen ·en voorlichting wenden tot dit fonds, aan 
het adres Oranje Nassaulaan 5 te 's-Hertogenbosch. 

1Je .At,etco. 
Zooals U wel bemerkt zult hebben ligt er 

over de activiteit van -de B.O.A.M. (Bond van 
door Oorlogshandelingen Afgewezen Minnaars) 
een dichte sluier van geheimhouding. Wij kun
nen dan ook aan verzoeken van onze lezers 
om meer publiciteit om veiligheidsredenen geen 
gehoór geven en hopen daarvan dan ook ver
schoond te blijven. 

De firma Krulgraag, vraagt in ruil voor on
duleeren of watergolven o.a. een reep choco
lade van de kinderen. Foei,. stoute firma, 
moeten wij dat aan de groote klok hangen, of 
zult U het nooit meer doen? 

,,Bent U al naar de schilderijententoonstel
ling van P. Janssen geweest?" 

"0, U bedoelt de collectie van torengezichten 
bij Witteveen?" 

De debatten over de Passie-avond waren nog 
al gepassioneerd. 

Een krabbeltje op de rand van een drukwerk 
uit Nijmegen: ,,Hoe is het in ·het Brabantsche? 
Hier is het alweer donderen. Heroïek en con
servat,\sme worden verkozen boven gewoon
doen. 

"Waarom worden overbodige inleidingen 
eigenlijk gehouden?" __ _

In een nieuwe uitgave van het Engelsch-Ne
clerlandsch woordenboek treft U het woord 
"Paasch-bal" aan; hierbij is geen sprake van 
kapotte cognacflesschen en Wild-West-gebrul. 
(zeker niet als dat hinderlijk is voor een in 
hetzelfde gebouw plaatsvindende. tooneelvoor
stelling.) 

ZUID HELPT NOORD. 

e-- •·  

In verband met de Paaschdagen is door het comité 
besloten ditmaal geen colleçte te houden, aangezien 
toch een ieder in den regel bij dergelijke dagen gaarne 
iets extra's wil doen. Bij de eerstvolgende bonnen
aanwijzing zult U echter de dames collectanten weer 
aan Uw deur zien verschijnen. Wij hopen, dat U dan 
in staat zult zijn nog eens iets meer af te staan na 
deze rustperiode, vooral ook omdat de militaire 
situatie wel van ·dien aard is, dat nu spoedig een en 
ander verzonden zal kunnen worden. Doet dus allen 
nog eens goed Uw best, maakt van Uw gift een offer! 

Van de zijde van verschillende boeren bereikten ons 
intusschen verzoeken om ook aan deze actie te mogen 
deelnemen. Met het oog op de voedselvoorziening, 
waarbij juist deze groep der bevolking actief betrok
ken is (immers de boeren zijn verplicht van hun pro
ducten te leveren), waren hiertegen bezwaren gerezen 
van enkele autoriteiten die intusschen hun zienswijze 
veranderd_ hebben, zoodat zeer spoedig ook bij onze 



boeren gecollecteerd zal worden. Enkele ·hebben trouwens reeds wat gebracht en deze gelegenheid staat natuurlijk voor een ieder open. De dames van Hooff in Boxtel en Mej. van Susante, Breukelschestraat 32 zullen gaarne iedere gift voor dit doel in ontvangst nemen. Het comité te Boxtel "Zuid helpt Noord". 
BRABANTSCH TOONEEL. Het drama "Een die niet geteld wordt" is een sentimenteel tranenspel. Met de beste wil van de wereld kunnen wij dit stuk niet meer voor het huidig tooneel geschikt achten. Hoewel de spelers hun best deden, konden zij van de gezwollen redevoeringen en exclamaties dan ook geen natuurlijk spel maken; het werd óf reciteeren óf valsch pathos. Onze critiek 

richt zich dan ook in hoofdzaak tegen de keuze van het stuk en zijn schrijver. Dóor dergelijke stukken bederven we de toch al zoo middelmatige smaak van ons publiek nog meer, in plaats van hem te veredelen. Van de spelers vermelden wij als o.i. de besten: Mevr. Hermsen en Henny; ook Alfred heeft gepresteerd wat mogelijk was in zijn zware rol, maar een natuurlijke figuur kon hij er niet van maken. t:abrikant Hermsen had een wat erg pathetische opvatting van zijn rol. De overige spelers, behalve vader Bossers, die een goede vertolking gaf, werden door de onmogelijke stijl van het stuk dermate gehandicapt, dat hun spel ons maar matig kon bekoren. In "Henkie" werd een vroolijk geval op een goede manier gespeeld. Deze klucht is gemakkelijk speelbaar, doch het toont ons, dat de spelers mits zij een stuk hebben, dat hun ligt, tot goede dingen in staat zijn. De regiseur, F. v. Oers, die zijn spelers goed in de scène wist te plaatsen, zal, indien hij een geschikt stuk onderhanden heeft met dit materiaal betere resultaten kunnen laten zien. De Heer Toirkens, die een in- en uitleiding bij het drama hield, moet zich realiseeren, dat met dergelijke stukken pnze "cultuur'' niet gediend wordt. • J. v. S. 
� .om,, áe -WUA. Eindelijk is er dan weer- een deel van Nederland's grondgebied aan de beurt gekomen. Wij kunnen ons indenken hoe groot de vreugde van onze landgenooten in den Achterhoek en in Twente moet zijn na het lange vergeefsche wachten. Te meer omdat de nu bevrijde gebieden behoudens de industriesteden, niet zoo. erg ,van den honger geleden hebben en blijkens de tot heden ontvangen berichten door de oorlogshandelingen niet zwaar beschadigd zijn. Met spanning volgen wij de berichten over nieuwe veroveringen en de terugtocht der Duitschers uit de Hollanden. Zou het een volledige uittocht worden of zouden er op de sleutelpunten,' die natuurlijk door onze hongerende groote steden gevormd worden nog troepen achterblijven? In de Times vonden wij het verslag van een uiteenzetting van generaal Eisenhower aan correspondenten bij zijn hoofdkwartier. In antwoord op hem gestelde vragen verklaarde de opperbevelhebber, dat, indien de vijand zijn gewone tactiek zou volgen, hij mogelijk 'zou trachten zich te verschansen in de havens van het Noordelij_k deel van Holland, wetend, dat geen legeraanvoerder troepen van zijn hoofdmacht zou afsplitsen voor doelen, ,die later konden worden gezuiverd. Maar indien zijn Nederlandsche communicaties waren afgesneden, zou hij (de vijand) niet in staat zijn zijn voorraden van V-wapens aan te vullen en generaal - Eisenhower was er van overtuigd dat de Duitschers geen groote voorraden hiervan hadden klaar liggen. Tot zoover het verslag van de Times, dat wij hier letterlijk vertaalden, omdat eruit blijkt, dat de aanwezigheid der afschietplaatsen boven de 

rivieren tenslotte nog als een gelukkige omstandigheid kan worden aangemerkt, omdat zij de bevrijding van ons land ook strategisch urgent maakt. Een ander interessant . detail van de uiteenzetting van generaal Eisenhower vormde zijn meening over de overgave der Duitschers. Hij gaf als zijn meening te kennen, dat er geen onvoorwaardelijke overgave zou komen door onderhandelingen met de vijand, doch eerder een opgelegde overgave-. De geallieerden en de Russen vanuit het Oosten zouden alles over moeten nemen, de orde handhaven door de wapenen totdat hun regeeringen beslissen zouden, wat er moest gebeuren. Zij hadden wel van gevangenen van een Nazi-plan gehoord om terug te trekken in een soort nation'.1le redoute in het Zuidelijk gebergte, maar hij gaf als zijn eigen meening te kennen, dat de Duitschers zouden standhouden en vechten, waar de oprukkende troepen hen ook zouden ontmoeten. Ze konden eenvoudig niet anders. Nadat Montgomery's strijdkrachten hadden getoond, dat de hoofddefensie-linie kon worden doorbroken, zou elke soldaat ter wereld teruggetrokken hebben op de Ooste-. 1-ijke (Rijn-) oever en uit_ het Saargebied, maar de Duitschers bleven doodgewoon staan en vochten. Het oversteken van de Rijn, symbolisch niet alleen iri de Duit_sche geschiedenis en liederen, maar als een groote g�ographische en militaire barrière, markeerde het emde van een phase van de veldtocht en het begin van een nieuwe. B.B.C. -' Rad. Or. - Herr. Ned. 
BURGERLIJKE STAND DE°R GEMEENTE BOXTEL van 29 Maart tot en met 4 April 194 5. GEBOREN: Willibrordus A. M. z. v. A. H. J. van Helmond e. v. M. E. J. Scheffer, Nieuwstraat 128. Frederica A. A. E. M. d. ·v. Baron v. Hövell van Wezeveld en Westerflier, C. C. M. e. v. E. A. H. M. Roes Kerkstraat 9: Adriana C. _H. M. d. v .. W. H. Poirters e. v. C. M. van Oirschot, Gemonde 79. Carola M. I. 

M. cl. v. J. Fr. de Rooij e. v. P. M .. Rijsbosch, OnsDoelstr. 17. Hendrika A. Fr. d. v. J C. Voets e. v. W.M. v. Minderhout, Tongeren 45. Franciscus J. z. v.P. H. v. d. Boogaard e. v. Fr. M. v. d. Heijden,Rechterstraat 74.ONDERTROUWD: Jan Johannes van Breugel en Maria Johanna Maas. Boxtel, v. Osch en v. Leeuwenstr. 31, textielarbeider. Boxtel, Onrooischestr. 48, zonder. Toekomstig adres: Boxtel, van Osch en van Leeuwenstr. 31. Wilhelm Theodor Gerhard Barten en Josephina van Meurs. Boxtel, Breukelschestr. 110, concierge. Boxtel, van Merheimstr. 30, zonder. Toekomstig - adres: Boxtel, Molenstr. 6. 
GEHUWD: Geen. OVERLEDEN: Martien Wilhelmus Cornelis Joseph Strik, oud 3 weken, Eindhovenscheweg 69d. Te ruil bruine damesschoe

nen maat 40, drie kwart hak, z.g.a.n. tegen damesschoenen, zelfde maat, platte hak. Eindhovenschw. 51. 
WOONGELEGENHEID A.s. echtpaar vraagt voordirect gedeelte van woningte huur. Ook kamers metstookgelegenheid komen in aanmerking. Wil flinkehuur betalen. AanbiedingMolenstr. 19, onder no. 80

Nette werkster gevraagd. Adres Stationstraat 45. Jongedame, leeftijd 20 jaar, 

Met vreugde geven wij kennis van_de geboorte van onze dochter, Marie, Anne, Josepha, Gabrielle. Mr. W. C. A FRANCISSEN. H. TH. FRANCISSEN,DEELEMAN. Boxtel, 4 April 1945. Op de Ie Paaschdag wer, den wij verblijd met de geboorte van ons dochtertje 
RIKIE vraagt slaapkamer. Brieven die bij het H. Doopsel de ond�r no. 90. Molenstr. 19 i;iamen ontving van Te ruil bruine heerenschoenen, als nieuw 41 tegen maat 28 en 21. Te koop prima rolschaatsen, merk Polar, en een beste houtschop, M. van Boxtel, Wilhelminastraat 4. Te koop een varken, 15 weken drachtig, bij P. Langerwerf, Tongeren 71, Boxtel. Te ruil Heerenschoenen, maat 40, z.g.a.n. tegen Damesschoenen, maat 38. Burgakker 11. Met dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons doc11-tertje en zusje CARLA . F. de Rooij P. de Rooij-RijsboschHans.Ons Doelstraat 17. Tijd.: St. Lidwina-ziekenh. 

Nog een kleine voorraad "Asef" kunstmest 
:zonder bon. Firma Gebr. v. Oers 

Breukelschestraat Boxtel 

HENDRIKA ANNA FRANCISCA. J. C. VOETS.M. VOETS,
MINDERHOUT. Boxtel, 1 April 1945. Tongeren 45. GETROUWD: Jan Tielen en Anny van de Laar die, mede namens de familie, hun hartelijk.en dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling die zij mochten ontvangen. Boxte), 5 April )945. Te ruil: •• 

een Langgat
boormachine 

,.KIRCHNER" tegen een 
Vlakbankje. 

Meubelfabriek 
"

Novum" 
Burgakker 16, Boxtel. 

1 Voor de vele blijken van belangstelling onder, vonden bij ziekte en het overlijden van mijn dierbare Zuster 
MARIA betuig ik aan allen mijn hartelijk.en dank. WILHELMINA CORDEWINDERS. Boxtel, Burgakker 12. 

Gevraagd voor Tilburg in klein deftig gezin degelijk 
R. K. Keukenmeisje 
tweede meisje aanwezig. Wasch buitenshuis. 
Brieven onder no. 68 bureau vari dit blad. 

Schouwburg "De Ark", Boxtel 

"De Vereenigde Spelers" uit Eindhoven 
geven op Zondag en Maandag 8 en 
9 April a.s. een T ooneeluitvoering 
met het groote successtuk: 

't Verleden spreekt Blindendrama in 4 bedrijven.- van JOS SMITS. Prijzen der plaatsen : 
re Rang f 2,-; 2e Rang f 1,50; 3e Rang f 1.-Aanvang 7 uur. 
Zondagmiddag MA TINÉE aanvang 3.20 uur. Plaatsbespreken Zondag 8 en Maandag 9 April van 11 tot l uur en van 5 tot 6 uur aan de zaal. Leiding: JOS SMITS. 
H.H. Landbouwers! Te koop gevraagd alle 

Gelieve bij het afhalen 

van Uw bestelde Poot• 

aardappelen 

soorten 

Vellen, jonge 
Bokken en 

zakken mede 

t b Veulenhuiden
e rengen. 

• PELTERIJENHANDEL 

Firma Gebr. v. Oers c. v ER BEEK 
Breukelschestraat, Boxtel Zandvliet 38, Boxtel "og uit voorraad leverbaar onderstaande 
TUINZADEN Andijvie, Kroten, Witl�f. Boeren,, Witte,, Roode, en Savoijkool, Peterselie, Prei, Radijs, Ramenas, Raapstelen, Kropsla, Snijselderie, Snijbiet, Wortelen, Uien, Tuinkers, Tabak, Dop, 1: erwten. Staakboonen en Stamboonen. 
Firn1a Gebr. van Oers Breukelschestraat 112 - BOXTEL·

Inwoners van Boxtel en omstreken Laat thans uw beschadigde kleeren in orde maken, zooals brand- en schotgaten, dunne knieën en zit• vlakken, enz. door 
Stoppage Gez. DE BEER 

Lijnschheike 80, Tilburg Depot voor Boxtel e.o. : 
W. P. B I E M A N S 

STATIONSTRAAT 52 

····················�············ 
•

• 

• 

Rijksauto Bevrachtingsdienst • U R d ■ d f • Met ingang van Maandag 9 April 1945 wordt de : W a 10 e ec,t: 
,.meldingspost" van de autobevrachtingdienst • • 

overgeplaatst : wij ku��en thans weer : 
van den Heer J. W. J. N. Sche nkels, Rechterstraat 80, : re para leS a a n n e m e n. : 
H�

r 

�
e

.n ;�
r 

v. d. Meerendonk, ! N.V. VAN BOXTEL! 

Pri ns Hendrikstraat 2A te Boxtel. : Bosscheweg 17, Boxtel:Vanaf dien datum dient alle met autotractie te ver, voeren lading rechtstreeks op bovenstaand nieuw adres te worden aangeboden. 
Kantoor geopend op werkdagen van 5-7 uur n.m. 

Vo.oe u.ecjaar,daq, oJ 'n 1eestj,e 
bakken wij voor U 

1.aal!tjes, �, 
fuxe=!Bcoodj,es, en!l. 

S.pecialiteit in�-
Alleen bij inlevering. 

TH. BREUER 
Wilhelmlnastraat 9. Van Salmstraat 20. Drukkerij J. P. TIELEN - Boxtel 

••••••••••••••••••••••••••••••••• GEACHTE TUIN- EN PARKBEZITTERS 1TE BOXTEL EN OMGEVING • 
Neemt een T uinabonnement 

en Uw tuin wordt door ons op tijd en keurig onderhouden Wij leveren nu alle planten, boomen en heesters, maaien Uw gazon, spitten, schoffelen en dragen zorg voor het op tijd zaaien en planten van Uw groenten en bloemen. Wij hebben het grootste speciaal bedrijf in de omgeving en zijn in bezit van het diploma voor het aanleggen en onderhouden van tuinen van de Koninklijke Nederlandsche Mij. voor tuinbouw en plantenkunde. Beleefd aanbevelend 
ALOIS BARTEN BOXTEL 
VILLA "LINDELUST" - BOSSCHEWEG 203 



Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

BELOKEN PASCHEN, 8 APRIL 1945. 
De H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 uur en 

om half 11 de Hoogmis. De Hoogmis zal worden op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochie. Na den middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. Om half 4 H. Familie. Om kwart voor twaalf 
kleine Congregatie. Vandaag- zijn alle collecten, ook 
die onder het Lof, wederom voor de geteisterde ker
ken van ons bisdom. Wij bevelen deze collecte ten 
dringendste in de milddadigheid der geloovigen aan. 
Vandaag ':zal de ZeerEerw. Pater Vr,oom S.J. in alle 
H.H. Missen komen spreken over het Apostolaat des 
Gebeds. Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. Maandag, 9 April, wordt het feest gevierd 
van Maria Boodschap. Des avonds om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. ..:..aterdags biechthooren • van half 3. tot . 
4 uur en van 6 uur tot half 8. 

MAANDAG, om kwart voor 7 gez.mndst. voor 
Henricus Jacobus van Buul; z.a. gel. H. Mis voor Ger
dina Ligtenberg-van Uden; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Adriana van Rumund-Ketelaars namens de fam. 
van Rooij-van Dieten; om half 8 gel.jrgt. voor Agnes 
Moors-v. d. Broek; z.a. gel.rondst. \Oor Lambertus van 
Nunen; H. Hart altaar gel.rondst. voor Hubertus Ver
hoof; om half 9 gez.mndst. voor Martinus Kuijpers. 

DINSDAG, om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor 
Maria Leermakers; z.a. gel.rondst. voor Godefrieda 
Driessen-Willems; H. Hart altaar gel.rondst. voor· 
Godefrieda Damen-Antonis; om half 8 gel.jrgt. voor. 
Willem van Gemert; z.a. gel.jrgt. voor Jacobus Hors
ten en Geertruda Clevers; H. Hart altaar gel.rondst. 
voor Adriana van Rumund-Ketela�rs; om half 9 gez. 
Dienst voor· Franciscus Servatius van Elten en Mia 
de dochter. 

WOENSDAG, om kwart voor 7- gef. gez. jrgt. voor 
Theodorus Peters; z.a. gel. H. Mis voor overl. fam. 
van Eijndhoven-de Bresser; H. Hart altaar gel. H. Mis 
tot bijzondere intentie; om half 8 gel.jrgt. voor Maria 
van Gemert-Schoenmakers; z.a. gel.jrgt. voor Maria 
van Zoghel; H. Hart altaar gel.rondst. voor Cornelis 
v. d. Plas; om half 9 gez.mndst; voor Maria Korde
winders; om half 10 Huwelijksmis.

DONDERDAG, om kwart voor 7 gez.jrgt. voor 
Johannes van Zeeland; z.a. gel. H. Mis voor overl. 

familie Somers; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Mar
tinus Hubertus Giesbers v.w. het personeel; om half 8 
gel. jrgt. 'tOOr Henricus van Gemert; z.a. gel. mndst._ 
voor Johannes de Visser; H. Hart altaar gel.rondst. 
voor Henricus de Wild; om half 9 gez. mndst. voor 
Maria Veldman-Hermans; om half 10 Huwelijksmis. 

VRIJDAG, om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor 
Johannes Adrianus Stael en Cornelia de Haan de hsvr. 
z.a. gel. H. Mis voor Johannes van Gerwen; H. Hart
altaar· gel. H. Mis voor Lambertus, Valks; om half 8
gel.jrgt. voor Familie Petrus Troeien-van Rund; z.a.
gel. mndst. voor Martina van Schijndel-van Houtum;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Anna Maria van
Zoghel; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Maria van Don-
gen van Susante.

ZATERDAG, om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor 
Wilhelmus van Dongen; z.a. gel. H. Mis voor Lam
bertus v. d. Reijdt v.w.-O.L.Vr. in 't Zand; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor de 3 gesneuvelden van de 
Nieuwstraat; om half 8 gel. jrgt. voor Johannes van 
Roosmalen; z.a. gel. H. Mis voor Johanna Maria 
Valks-Smits; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Wil
helmus v. d. Ven v.w. O.L.Vr. in 't Zand; om half 9 
gef. gez.jrgt. voor Jozef Petrus v. d. Meijden. 

In het Lief dehuis zullen geschieden : 

Maandag: gel. H. Mis voor; Adriana van Rumund-
, Ketelaars; Dinsdag: gel. H. Mis voor Martinus Kuij

pers; Woensdag: gel. H. Mis voor Matheus v. d. 
Weide en Drieka v. d. Aker; Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdag: gel. H. Mis voor de vrede en de gesneu
velden en degenen die in het buitenland verblijven. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen te ontv. 

Cornelis Pefrus van Griensven en Johanna Louise 
Anna v. d. Eerden beiden uit deze parochie; Hendricus 
Boeren uit deze parochie en Maria Doornik geb. te 
Lith en won. te Schijndel, waarvan heden de 2e af
kondiging geschiedt; Gerardus Johannes Voets uit de 
parochie van het H. Hart en Carolina Hendrina 
Somers uit deze parochie; Gerardus Christiaan Jo
hannes van Eijndhoven uit de parochie van het H. 
Hart en Johanna Wilhelmina de Bresser uit deze 
parochie; Christianus Françiscus van Weert uit deze 
parochie en Maria Adriana v. d. Wetering uit de 
parochie van den H. Martinus te Olland, waarvan 
heden de 3e afkondiging geschiedt. De geloovigen 
zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen, 
waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste aan den 
pastoor bekend te maken. 

Parochie van het H Hart, te Boxtel. 
BELOKEN PASCHEN, 8 APRIL 1945. 

De te schaal is voor de kerk; de 2e open-schaal
collecte is voor de . getroffen kerken van ons Bisdom. 
Deze collecte moge een aanzienlijke bijdrage vormen 
om de enorme schade aan 120 kerken in ons Bisdom, 
op een bescheiden wijze goed te maken. Daarom doet 
de Bisschop zelf een dringend beroep op allen, die 
nog tot helpen in staat zijn. Moge deze collecte alle 
vroegere collecten verre overtreffen. In den loop der 
week kunnen voor dit doel op de pastorie giften wor
den bezorgd. 

Te kwart voor 12 vergadering der H. Familie voor 
jongens; te 2 uur "Santa Teresa" en congregatie der 
H. Familie voor meisjes; te 3 uur Lof; daarna ver.; 

gadering der H. Familie voor mannen. Het zuivelgeld
moet ook dit jaar worden betaald in een offerblok
achter in de kerk.

Dinsdag-avond, 24 April begint voor onze parochie 
de tweede MISWEEK. Waarschijnlijk zullen er twee 
avond-oef�ningen worden gegeven om eenieder in de 
gelegenheid te stellen deze belangrijke conferentie's 
over de Mis te volgen. 

ZONDAG: 6 u. Ld., 7 u. Ld. voor het welzijn der 
parochianen. 8 u. Ld., 9.15 u. Ld. v. spoeige terugk. 
uit Duitschland. 10.30 u. Hoogmis. z.d. 

MAANDAG: 7 u. z.md. Anna v. Laarhoven-van 
Zandvoort. Ld. Maria Kuipers'...Habraken. 7.45 u. l.j. 

,Antoon van Boxtel. l.j. Tonny van Hal. 8.30 u. l.md. 
Catharina Baayens-v. Strijthoven. Ld. Adriana v. d. 
Pas-Schellekens, te Eindhoven overl. 

DINSDAG: 7 u. z.j. Heer Ger. Hulsken en Mej. 
Adra. van Schaaik z.e. l.md. Cornelis v. d. Sanden. 
7.45 u. l.md. Getrud Lücke-Borgmann. ,.md. Petrus 
Swinkels._ 8.30 u. z.d. Heer, Ger. Leenders, te Dave 
(Belgie) overl. _ Ld. Wilhelmus v. Schijndel en Wim 
de zoon, te Esch overl. 

WOENSDAG: 7 u. pl.z.d. Francisca Schalks-v. d. 
Oetelaar. I.md. Gijsbertha Nooren-Verdonk. 7.45 u. 
l.md. Maria van Haandel-v. d. Oetelaar. l.d. t.e.v.
O.L.Vr. v. Lourdes. 8.30 u. l.j. Clasina v. Grinsven
v. Nielen. Ld. bijz. intentie.

DONDERDAG: 7 u. gef. l.j. Johannes van Zeeland 
en Maria Thomasse z. e.; I.m. Cornelia Timmer
mans-van Orthen. 7.45 u. l.md. Philomena v. Berkel
Verkuilen. l.md. Gerardus Rovers-van Rooy. 8.30 u. 
z.md. Weled. Heer Jac. van Buul. l.md. Zeereerw.
Heer pastoor Ant. de Kort.

VRIJDAG: 7 u. gef. l.j. Cornelia Lambrechts-v. Erp. 
Ld. Maria van Beljouw. 7.45 u. l.d. Lambertus Brekel-



' 

mans, te Oisterwijk overl. l.d. Johannes v. Kasteren en 
- Anna v. Buul, z.e. l.j. Antoori v. d. Steen en Henrièa
• v. Roosmalen z.e. 8.30 u. l.d. Mej. Wilhelmina van

Oerle en afgestorven familie van Oerle-van Nuenen.
l.d. Theodorus Verdegaal.

ZATERDAG: 7 u. l.j. Adrianus v. d. Bosch. l.j.
Antonius Langenhuizen. 7.45 u. l.j. Rudolf Jagers. 
l.d. Gijsbertha Pijnenburg-Valks. 8.30 u. pl.z.d. Weled.
Heer Jac. van Buul. • l.d. Joannes Bontje.

Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 
BELOKEN PASCHEN, 8 APRIL 1945. 

ZONDAG: 7.30 u. lez. mis welzijn der parochie. 
10 u. Hoogmis jaarg. Jan Cornelis Geerts. 

MAANDAG: 7.-30 u. jaarg. Petronella hsvr. Jan 
Corn. Geerts. 

DINSDAG: 7.30 u. jaarg. Johannes Geerts:
WOENSDAG: 7.30 u. jaarg. WilhelmusKemps. 
DONDERDAG: 7.30 u. jaarg. Johanna Beekmans. 
VRIJDAG: 7.30 u. jaarg. Wouter Timmermans. 
ZATERDAG: 7.-30 u. jaarg. Ida hsvr. van Wouter 

Timmermans. 

nes Quinten: 8.30 u. gez. H. Mis, waarbij de kerk met 
een kaars I wordt vereerd voor ehouden thuiskomst 
van zoon en dochter. 

DONDERDAG: 7.30 u. H. Mis voor de leden v. 
d. Godvruchtige Vereeniging ter eere v. d. H. The
resia. 8.30 u. H. Mis voor bijzondere intentie .. 

VRIJDAG: 7.30 u. H. Mis voor de heer Johannes 
Strik te Cuyk ·overleden. 8.30 u. gezongen mndst. 
voor den Heer Jacobus Cornelis Pijnenburg. 

ZATERDAG: 7.30 u. H. Mis voor Gerard Veke
mans te Nijmegen overleden. 8.30 u. gez. mndst. voor
Johannes v. d. Pas. ·-

Biechturen 2.30. u. tot 4 u. en 6 u. tot 7 u; o_ok 
vóór en na àlle H. Diensten. 7 u. Lof ter èere v. d. 
H. Maria, als Koningin v. d. vrede voor de afwezige
broeders. 

ZONDAG: 7 u. H. Mis waarbij de kerk met een 
kaars wordt vereerd voor Antonius Persoons te Best 
overleden. 30 dagen voor mej. Helena v. d. Pas te 
Udenhout, Wilhelmus v. Schijndel en Wilhelmus de 
zoon te Esch overleden. Een noveen voor behouden 
thuiskomst van zoon en dochter. In deze maand wor-

Deze week zullen geschieden : . den de zelatricen v. d. retraitepenning verzocht, de 
'halfja�rlijksche contributie op te halen bij de leden. Maandag: lez. mis Hubertus v. Osch. Dinsdag: lez. 

mis Martinus Schellekéns te Boxtel overl.- Woensdag: 
lez. mis Christina v. }3ragt-Sterken te Eindhoven overl. 
Donderdag: lez. mis Joannes v. Grinsven te St. Mi-
chiels-Gestel overleden. Vrijdag: lez. jaarg. Marinus 
v. d. Heijden. Zaterdag: lez. jaarg. Johanna Maria·
v. Gerwen.

Parochie van de H. Theresia, te Boxtel.
BELOKÈN PASCHEN, 8 ,APRIL 1945. 1

ZONDAG: 7 u. H. Mis v.wege Kruisbooggezel
schap "Buiten Verwachting" voor Martinus v. d. 
Schoot. 8.30 u. H. Mis; 10 u. Hoogmis voor de paro
chianen. De eerste schaal is voor de getroffen kerken 
van ons Bisdom. Drie ·uur Lof met rozenhoedje om 
den goeden God te bedanken voor de weldaden in 
de oorlog ontvangen. Tièn minuten vóór het Lof Lita
nie van alle Heiligen voor de bijzondere nooden van 

• deze week.
, MAANDAG: 7.30 u. H. Mis voor bijz. intentie.

8.30 u. plechtige H. Mis voor Francisca v. d. Oetelaar
Schalkx in de parochie v. h. H.Hart, Antonius Schalkx

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

BELOKEN PASCHEN,• 8 APRIL 1945. 
ZONDAG: 6.30 u. l.j. Henricus Kuppens; 8 u.

I.m. tot welz. der pai:.; 10 u .. z.j. Martinus Hollanders.
In alle Missen en in het Lof de eenige schaal voor
de verwoeste en zwaar-beschadigde kerken in ons
bisdóm.

MAANDAG: 7 u. z.mndst. Catharina Marinus 
Habraken. 7.30 u. z.mndst. Martinus Kelders. 8 u. 
l.mndst. Jacoba Marinus v. d. Staak.

DINSDAG: 7 u. z.mndst. Marinus v. Weert. 7.30 u.
z.mndst. Maria Hendricus v. d. Langenberg. s· u.,
l.mndst. Petrus Voets.

WOENSDAG: 7 u. z.m. den Heer Arnoldus v. d.
Broek; 7.30 u. l.mndst. Weduwe Hendrica Arnold�s
v. d. Staak. 8 u. l.mndst. Theodora Joh.s v. Houtum.
9.30 u. uitvaart Maria Frans v. d. Sande.

in de parochie H. Petrus, en Lamberdina Schalkx-van
Hees in de parochie H. Petrus overleden.

DONDERDAG: 7 u. I.m. tot bijz. qooden der. pa-. 
rochianen. 7.30 u. z.mndst. Maria, Frans v. d. Sande. 

" 8 u. l.mndst. Marinus v. Oirschot. • 
DINSDAG:. 7.30 u. H. Mis voor Johanna v. Son

Gellings. 8.30 u. H. Mis voor de heer Marimi�
Manders.

WOENSDAG: 7.30 u. H. Mis voor_ de heer Johan� 

VRIJDAG: 7 u .. z.mndst. Maria, Adrianus v. d. 
Laar; 7.30 u. z.mndst. Mevr. Catharina Herman Kop
pers; 8 u. l.mndst. Jan Stoof. 

ZATERDAG: 7 u. z.mndst. Christianus v. Dijk;' 

'

• 7.30 u. z.mndst.Johannes v. Kempen. 8 u. l.mndst.
Michiel v. Brunschot.

ZONDAG: 6.30 u. l.mndst, Weduwe Maria Cor
nelis v. Aarle. 8 u: 1. ndst. Weduwe Wilhelmina
Gerardus v. Erp. .

Missen in de kapel bij de Eer.w. Zusters 
. Zondag: l.j. Antonius Bax, Maria hsvr. eh Cornelis 

de zoon. Maandag: l.mndst. Cornelis v. Hèerebeek. 
Dinsdag: l.mndst. Maria v. d. Meer. Woensdag: I.m. 
Adrianus v. d. Pasch over!. te Eindhoven. Donderdag: 
l.mis Wilhelmus v. Schijndel overl. te Esch. Vrijdag:
l.mis Wim v. Schijndel over!. te Esch. Zaterdag: l.j.
Adrianus v. Asveld en Maria hsvr. Zondag: l.j. Ar
nólda Arnoldus v. Eindhoven.

30e Marinus v. Westelaken overl. te Den Dungen. 
Willem 'v. d. Langenberg overl. tè Oisterwijk Adri
anus v. d. Pasch over!. te Eindhoven. Wilhelmus van 
Schijndel �n Wim de zoon <:_>Verl. te Esch. 

Parochie van de H. Willibrordus, te Esch. 
BELOKEN PASCHEN, 8 APRIL 1945. 

H.H. Missen om 7 uur, 8.30 uur en 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor 
wederopbouw, verwoeste· kerken in ons· Bisdom, welke 
collecte ten zeerste in de rnilddadigheid der geloovigen 
wordt aanbevolen. GEEN collecte voor Bijz. Nooden 
Episcopaat. Na den middag om 3· uur Lof met Rozen
hoedje voor den vrede. Na het Lof een lied. 

Maandag feestdag van O.L.Vr. Boodschap. Om 7.30 
uur Gez. H. Mis en 's avonds om 7.30 uur Lof. 

Deze week begint weer de catechismus voor de 
kinderen in de kerk. De zelatricen van de retraite
penning en van de St. Pieterspenning worden verzocht 
de gelden spoedig af te dragen. 

ZONDAG: 7 uur Zevende Johannes .Konings. 
8.30 uur H. Mis. 10 uur Hoogmis voor de parochie. 

• • -MAANDAG: 7.30 uur Gef. Jrgt. Zeereerw. Beer
Willibrordus v. d. Braak. 8 uur Zevende Wilhelmus
en Wimke van Schijndel. • 

DINSDAG: 7.30 uur Zevende Wilhelmus en Wimke ' 
van Schijndel. 8 uur Zevende Johannes Konings. 

WOENSDAG: 7.30 uur Zevende Wilhelmus en 
Wimke· v. Schijndel. 8 u. Zevende Johannes Konings. 

DONDERDAG: 7.30 uur H. Mis Jan Franc. Sche
pens en JohanQ.a Brands hsvr. 8 uur Zevende Wilhel
mus en Wirnke v. Schijndel. 9.30 uur Gez. Huwel.mis. 

VRIJDAG: 7.30 uur Zevende Johannes Konings. 
8 uur H. Mis Willibrordus v. d. Braak. 

ZATERDAG: 7.30 uur Zevende Joha�nes Konings. 
8 .uur H. Mis Martinus van den Braak en Wilhelmina 
van den B,erg .de h_svr. 

\ 



1 e JAARGANG No. 20 Lezl"ng Henri" de Greeve Nadat onsblad.was afgedrukt, vernamen 

wij dat de lezing op 18 dezer, wegens 
vertrek van den spreker naar het Noorden als leider eener hulpactie, niet kan doorgaan. Reeds 
genomen kaarten kunnen Zondag a.s. tusschen 12 en 1 uur aan de Ark worden inge wisseld. 

VRIJUAG 13 APRIL 1945 

ca t's 
1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

� Wedäad � !P,oxtee ;eff, 0� 

Voae ui adttu Piet eoAet,.
Het is een goede gewoonte moeilijkheden, 

die zich in onze samenleving voordoen, open
hartig te bespreken. Als wij over <le men
schen voor en achter de loketten schrijven, 
zijn wij niet van zins voor een van beide 
categorieën partij te kiezen. Want aan beide 
zijden staan menschen, en dat wil zeggen on
volmaakte wezens en dus moeilijkheden, als 
het niet naar wensch gaat. 

In de rij staan is meestal niet gezellig; een enkele 
keer kun je er wel eens èen humoristisch kwartiertje 
beleven als vrouw A. op ongedwongen manier aan 
de omstanders een verhaal vertelt over de kinderen 
van haar buurvrouw, maar gewoonlijk is het een ver
velend karwei. En als het daar maar bij bleef, maar 
het ergste komt nog, want bij het loket aangeland, 
wordt de meneer net weggeroepen en strand je in 
het gezicht van de haven voor een nieuw half uur. 
Totdat de druk bezette, zeer gewichtige meneer weer 
terugkomt en je vertelt, dat je voor dit geval morgen
vroeg om tien uur terecht kunt of op een ander 
bureau moet zijn. Even probeer je nog: ,,Ja maar kijk 
nou eens ...... " Maar de man achter het loket snijdt 
alle verdere discussie den pas af en wendt zich met 
een: ,,Het spijt me meneer, maar ik kan U niet hel
pen; het staat trouwens op Uw oproep" naar je op
volger. 

Daar sta je dan; je kunt een keer vloeken of veel
beteekenend zwijgen; je kunt jezelf uitkafferen of 
den ambtenaar, die 't zoo erg precies afmeet, maar 
tenslotte drentel je in een melancholieke stemming 
huiswaarts om daar je woede verder op je huisge
nooten uit te kuren. 

Such is life ..... . 
Toch had de man achter het loket het er nog niet 

eens zoo slecht afgebracht; hij bleef correct en een 
anderé keer is het mogelijk, dat je een driftige 
snauw te hooren krijgt: ,,Kun je niet lezen, er staat 
duidelijk op die oproep: Donderdag". Eigenlijk is dat 
veel prettiger, want dan kun je eens flink uithalen en 
hem eens goed aan z'n verstand brengen, dat ie ten
minste beleefd kan blijven enz. We zijn dan al veel 
van onzen toorn kwijt, als we weer op straat staan 
en vrouw en kinderen komen er zonder kleerscheuren 
af. Zoo zouden we een heele reeks gevallen naar het 
leven kunnen beschrijven. Of voor, of achter het loket 
wordt een fout gemaakt, ja soms maken geen van 
beiden een fout en is er juist een andere regeling 
getroffen, waardoor onze gang naar het bureau een 
vergeefsche werd. Of je ergert je aan het langzaam 
tempo, waarin de zaken afgehandeld worden; je moet 
wachten tot een gichelende typiste haar mop uit
verteld heeft. 

Henri de Greeve heeft een tijd geleden 
voor de radio gesproken over een stijl, die 
verdwijnen moet, een stijl van menschen 
achter een loket, die achteloos en zonder in-

. teresse hun werk doen. Menschen "helpen" 
heet dat aan 't loket, doch soms lijkt het 
meer op menschen ergeren. 

Maar ook vóór het loket moet er stijl zijn; 
het publiek kan zich zoo dom en onheusch 
• gedragen, dat zelfs de lankmoedigste ambte
naar er ongedurig van wordt; ook aan dezen
kant kan veel ergernis vermeden worden met
een beetje goeden wil.

De oorlog heeft onze samenleving erg in
gewikkeld gemaakt. Daarom al die loketten
en bureau's. Voorloopig zullen we er nog
niet buiten kunnen.

Zonder te meenen, dat we de daarbij be
hoorende ergernis geheel zullen kwijtraken,
kunnen we toch ons best doen om elkaar het
leven aangenaam te maken. Dat is Christelijk
en het .is ook voor ons zelf aangenamer.

We zouden b.v. kunnen trachten ons te
verplaatsen in de situatie van onzen tegen-
speler.

De man in de rij kan zicl1 indenken, hoe vervelend
het moet zijn den heelen dag achter een loket te
zitten en lastige menschen te moeten afpoeieren.

. Hoeveel komen er inderdaad niet op een verkeerd
tijdstip of aan een verkeerd adres en hoe dikwijls
is de een of andere zaak geheel buiten de schuld van
,den ambtenaar nog niet klaar of verkeerd behandeld.

We weten toch immers wel, dat alle menschen behalve 
wij zelf maar een heel klein beetje verstand hebben 
en dan mogen wij ook niet verwachten, dat ze bij 
zoo'n ingewikkelde maatschappelijke structuur fout
loos zullen werken. 

En ook de loketman moge zich realiseeren, hoe hij 
zich zou gevoelen, als hij zelf in de rij stond of om 
de een ot andere reden aan het verkeerde kantoor 
is beland. 

Een vriendelijk gezicht en een welwillend 
woord of soms een grapje kan dikwijls won
deren doen. Een leeraar placht ons vroeger 
de spreuk in te prenten: L'iclée incline á 
!'acte et !'acte incline á l'idée". Hetgeen in 
ons verband zoo ongeveer beteekent: Als je 
goeie zin hebt, dan doe je vanzelf opgewekt, 
en als je opgewekt doet, dan krijg je vanzelf 
goeie zin. Neen, het is geen boerenkunstje, 
maar toch moesten we het eens probeeren. 
Net doen alsof we het niet erg vinden, dan 
vinden we het ook veel minder erg. Misschien 
herinneren we ons nog, hoe we tijdens de 
bezettingstijd veel lankmoediger ten opzichte 
van deze moeilijkheden stonden. 't Hielp toch 
niet, waarom zouden we ons druk maken? 
En al hebben we ook verwacht, dat met de 
bevrijding ook de vlotte gang van zaken 
terug zou keeren, nu dat niet zoo blijkt, 
kunnen we alleen door een zoo groot moge
lijke activiteit en hulpvaardigheid van allen 
dit euvel verhelpen. 

Net doen alsof wij het niet erg vinden, dan 
vinden we het ook niet zoo erg. Dat is 't 
ook niet. Want zóó gewichtig zijn onze 
kleine besognes niet, zeker niet als we ze 
vergelijken met de ontzaglijke gebeurtenissen, 
die onze arme wereld thans doormaakt. Jv.S. 

:J1aatsdi;J 'llûuws 
HET WERK VOOR DE GOEDE FILM. 

Tijdens de bezetting is er veel "ondergrondsch" 
werk verricht, vaak met vrijheidsgevaar voor de be·
trokkenen. Zoo is er ook een "ondergrondsch" 
grootsch plan uitgewerkt van een NEDERLANDSCHE 
CULTUUR-BEWEGING, die door samenwerking 
van alle zich op cultuurgebied bewegende organisa
tie's, leiding zal geven aan ons volk. 

Hierbij heeft de gedachte vóór gezeten, dat de 
katholieke emancipatie zich in het nieuwe tijdsge
wricht voornamelijk zal moeten uiten in een machtige 
bijdrage aan de Nederlandsche Cultuur; en niet min
der deze overweging: vóór den oorlog heeft ons 
katholieke volksdeel bij hare vrije ontwikkeling en 
haar ontspanning op het gebied van lectuur, muziek, 
tooneel, radio en film te weinig positieve leiding ge
had. Daardoor is niet alleen de Neder!. katholieke cul
tuur achtergebleven, maar bij een zorgeloos kiezen 
van allerlei neutraal, slap en vaak minderwaardig vc, -
maak, heeft dat katholieke volksdeel ongetwijfeld veel 
schade in zijn gemoeds- en geloofsleven geleden. Dit 
zal na den oorlog anders worden. En vandaar het 
streven naar positieve leiding. 

Te zijner tijd zullen wij daaromtrent wel meer 
vernemen. Voor het oogenblik vragen wij Uw aan
dacht voor het onderdeel van het cultuurvraagstuk 
dat men het meest naar voren ziet komen: de film, 
de bioscoop. 

Vóór 10 Mei 1940 waren wij katholieken op den 
goeden weg met de oplossing van het filmvraagstuk. 
Geheel volgens de richtlijnen van de filmencycliek 
"Vigilanti Cura" had het Hoogw. Nederlandsch 
Episcopaat een regeling getroffen, waardoor alle stre
vingen van katholieke personen of organisatie's op 
filmgebied, - wilden zij door de Kerk erkend worden 
onder leiding van een centraal bestuur werden ge
bracht. In 5 jaren tijds kon de katholieke filmactie 
een macht ontplooien, die zelfs in ons land van orga
nisatie uitzonderlijk mocht heeten. Bij het begin van 
den oorlog telde deze Katholieke Film-Actie reeds 
meer dan 150.000 leden, die zich allen schriftelijk 
hadden verplicht, geen andere filmvoorstellingen te 
bezoeken, dan die door de katholieke filmkeuring 

Deze katholieke Filmkeuring van de K.F.A. had 
kort vóór den oorlog, na felien strijd met den Bios
coopbond, weten te bereiken, dat zij voor het zuiden 
des lands ook de films, welke door de Rijkskeuring 
voor jeugdige personen toegankelijk waren verklaard, 

Als gij hen bemint, die U beminnen, wat voor 
verdiensten hebt gij dan? Doen de tollenaars 
niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders 
groet, wat voor bijzonders doet gij dan? Doen 
de heidenen niet hetzelfde. 
Weest gij dan volmaakt zooals uw Vader in 
den hemel volmaakt is. Matth. 5. 46-48. 

mocht na-keuren en eventueel verbieden, terwijl een
zelfde regeling voor de films voor volwassenen reeds 
eerder bestond. Deze bescherming der jeugd tegen 
het bioscoopgevaar werd door alle bevoegden zeer 
gewaardeerd. 

De K.F.A. gaf verder in de meeste groote steden 
haar eigen filmvoorstellingen, welke zeer druk bezocht 
werden. Zelfs met eigen film-productie hield de K.F.A. 
zich bezig; in samenwerking met een Fransche kath. 
productie Mij. was een film van groote waarde tot 
stand gekomen, waarvan de eerste vertooning ond_er 
groote belangstelling nog kort voor den oorlog te 
Den Haag kon worden gegeven. 

Zoo stond de K.F.A. reeds enkele jaren na haar 
stichting er hoopvol voor. Toen kwam de oorlog en 
de Duitsche bezetting maakte ook aan dit prachtige 
werk een einde ! 

In het geval Montesquieu zijn Perzische brie
ven toevallig niet in Parijs maar in Boxtel had 
laten schrijven, zou men hierin gelezen hebben: 
Men kan de bevolking van deze plaats in twee 
steeds wisselende groepen onderscheiden : de 
eene, die iets onderneemt, op welk gebied dan 
ook; de andere, die de eerste groep en haar 
werk met souvereine minachting bejegent. 

Usbek. 
Onze gemeente voert ten opzichte v. d. jeugd
baldadigheid een opmerkelijke tactiek, die ook 
elders navolging verdient. Uitgaande van de 
redeneering, dat de vernielingsdrift van onze 
jeugd nu eenmaal hàar uitweg moet hebben, 
heeft zij een aantal bouwvallige panden o.a. 
in de Breukelschestraat ter hunner beschikking 
gesteld, die zoodoende behalve grondig ook 
gratis gesloopt worden. 

Er zal waarschijnlijk nog plaats zijn voor eenige 
hulp-politie-mannen, om wacht te kloppen bij 
het St. Paulus-Jeugdhuis ter bescherming van 
de eene ruit, die nog niet door de jonge boefjes 
is ingeslagen. 

Een ezel moet zich niet met een guitaar, een 
blinde zich niet met een spiegel bemoeien, en 
een lid van de B.O.A.M. moet geen minne
liederen schrijven. 
Opsporing en aanhouding wordt verzocht van 
des METRO's broeder, luisterend naar den 
naam "Schijnwerper". Signalement: Onder
grondsch uiterlijk, felle tong en...... kromme 
neus missend. Vermoedelijk door roovers 
overvallen. 

{jaat de !Bouüm� lreuij,un? 
Sinds Sept. 1941 ligt het Boerinnenbondswerk stil. 

Die Septemberdag van het jaar Onzes Heeren 1941 
was een sombere dag voor den katholieken en christe
lijken boerenstand van geheel Nederland en bizonder 
van Noord-Brabant. 

Tesamen met het werk van den Boerenbond werd 
ook de Boerinnenbond stil gelegd; mochten zij niet 
meer hun heilzamen arbeid verrichten; moesten zij 
zich laten spannen voor den wagen van het nationaal
socialisme en den landstand; moesten onze secreta
ressen hare schoone vaandels, waarop kruis en ploeg 
geborduurd stonden, uitleveren aan de menschen van 
het hakenkruis. Maar dat hebben zij als fiere, vrije 
Brabantsche boerenvrouwen en boerendochters ge
weigerd, want zij erkennen slechts één gezag: het 
wettige. Op onwettige wijze werd het werk der 
Boerinnenbonden van den N.C.B. stil gelegd in Sep
tember 1941. In strijd met alle natuurrecht. 

Maar in het geheim werd er dóór gewerkt, werden 
er pakketten gemaakt met levensmiddelen voor de 
gijzelaars, voor onze fiere vaderlandsche helden in de 
concentratiekampen, voor onze jongens, die naar 
Duitschland werden getransporteerd door de slaven
handelaars en hunne Nederlandsche handlangers. 

Door de bevrijding zijn wij weer vrij. En naar men 
ons mededeelt gaat de Boerinnenbond van Boxtel 
weer herleven om zijn vruchtbaar werk voort te 
zetten ook om anderen te helpen, die nog niet bevrijd 



zijn. Wij verwachten dat de vroegere leden zich weer 
op zullen geven als lid van den Boerinnenbond, maar 
tevens dát vele nieuwe zich zullen aanmelden, als in 
de volgende weken de propagandisten rond gaan om 
leden te werven. 

TOONEEL. 
Binnen veertien dagen werden in de Ark niet min

der dan elf tooneelstukken en een seance van Wi
nando gegeven. Het is een beetje te veel van het 
goede en wij vragen ons af of hier voor de Kunst
commissie van Herlevend Boxtel niet een taak is 
weggelegd. Indien deze commissie in overleg met de 
verschillende gezelschappen en zaalverhuurders coör
dineerend en eventueel ook adviseerend-censureerend 
kon optreden

> 
gelooven wij, dat zoowel het gehalte 

der kunst en amusementsuitvoeringen als het belang 
van artisten en publiek gediend zou kunnen worden. 

11Het Verleden spreekt" 
De Boxtelsche tooneelclubs kunnen van de Ver

eenigde Spelers het een en ander leeren. Behalve de 
dictie, die vooral bij de vrouwelijke hoofdrolspeelster 
nog al eens te wenschen overliet, maakte het spel 
van dit Eindhovensche gezelschap een uitstekenden 
indruk. De invallers waren iets minder rolvast, doch 
stonden evenals hun collega's voldoende vrij op de 
planken om dit euvel te overbruggen. 

Het is jammer, dat Jos Smits zich behalve met spel 
en regie, die hij beide voortreffelijk beheerscht, ook 
bezighoudt met het schrijven van de stukken. Want 
daarin toont hij naast sommige aardige vondsten een 
neiging tot overdreven sentimentaliteit. De geeste: 
lijke capriolen van zijn figuren, de naïeve intrige en 
de gekunstelde taal maken zijn stukken misschien wel 
rendabel, maar uit artistiek oogpunt minder acceptabel. 

"B�skruit" 
De inleiding van den beschermheer was dit keer 

in zooverre niet overbodig, dat het inderdaad zin had 
publiek en critiek bij de beoordeeling om clementie 
te verzoeken. 

De Spoorwegtooneelvereeniging 11de Vrienden
kring" is inderdaad wel wat onvoorbereid op de 
planken gesprongen. Dit is te meer jammer, omdat de 
meeste spelers wel het flair bleken te bezitten, dat 
voor een vlotte klucht noodig is. Zoolang er met 
vazen en aschbakken over het tooneel gesmeten kan 
worden is het heel gemakkelijk een weinig eischend 
publiek tevreden te stellen, doch de dialoog stokte 
dikwijls door gebrek aan rolvastheid. Spelers als 
mijnheer Ver(h)aak en Sjoo(?) hebben een sterk 
persoonlijke opvatting van hun rol, doch ze kunnen 
het! Het spel der overigen, meest ongeschoolden, 
houdt zeker de traditioneele belofte voor de toekomst 
in. En daarom zien wij met belangstelling een volgend 
optreden tegemoet. J. v. S, 

11De Ebbenhouten Olifant" 
Dit aardige spel werd door 11Bata" op een ver

dienstelijke wijze vertolkt. Als de spelers, zooals hun 
plan is, hiermede een tournée gaan maken (ten bate 
van het Roode Kruis) dan zullen ze van zelf wel dien 
vlotten gang erin krijgen, die bij een première dikwijls 
ontbreekt, maàr die voor dergelijke spelen toch on
misbaar is; we denken aan de overgangen van werke
lijkheid in droomen en andersom, aan de strubbe
lingen met het licht en aan enkele haperingen met 
den tekst. Omdat de spelers nog dikwijls voor het 
voetlicht zullen komen, zijn enkele raadgevingen mis
schien op hun plaats: voor de Gemaskerde, om minder 
effect bejag in zijn optreden en in zijn stem te leggen, 
want daarmee schiet hij zijn doel voorbij; voor van 
Reewijck wat meer onbevangenheid in zijn bewegin
gen. De dedective zou door meer spanning in woor
den en bewegingen meer de aandacht trekken. Overi
gens deden zij en ook de and�re speelsters en spelers, 
vooral de hospita, goed werk. De meeste voldoening 
gaf het slot van het spel zelf, toen we zalig mochten 
ervaren door alle griezelingen te zijn beetgenomen. 
Want het was maar een droom. H. B. 

Postduivenvereeniging 11De Luchtpost" 
De postduivenvereeniging 

II 
de Luchtpost" zal op 

Zondag 15 April a.s. om 11.30 u. v.m. in haar club
lokaal, J. v. Run, Stationstr., een vergadering houden, 
met de volgende agenda-punten: 

1. Opening. 2. Notulen laatste vergadering. 3. Con
tributie. 4. Bestuursverkiezing. De aftredende Voor
zitter, J. v. d. Steen is niet meer herkiesbaar. 5. Als 
nieuw lid zal worden voorgedragen J. Eijckemans, 
Eindhovenscheweg. 6. De leden, die in het bezit zijn 
van duiven, al of niet geringd, worden verzocht, deze 
ter vergadering op te willen geven met duidelijke 
vermelding van Ring No., Kleur en geslacht. 7. Rond-
vraag. 8. Sluiting. Namens Het Bestuur, 

H. POULISSEN, Secretaris.

2Jis� !P,oxld,. 
De Nieuwe Bonnen. 

In het tijdvak van 15 t/m 28 April zijn de volgende 
bonnen geldig: 

BROOD: A-17A, B-17A, C-17A, D-17A, E-17A, 
M-17A, A-17B, B-17B, C-17B, D-17B, E-17B, 11brood"
400 gram per bon. D-17 E-17 11beschuit" 100 gram
brood. De bon D17 gemerkt 11beschuit" is uitsluitend
geldig voor brood.

BESCHUIT: El 7 11beschuit" 75 gram. 
MELK: C-17, D-17, E-17 11melk" 1¾ L. (geldig 

tot 21 April 1945). 
TAPTEMELK: A-17, B-17 11taptemelk" 1¾ L. (gel

dig tot 21 April 1945.) 
TABAK: 02 11tabak" 2 rantsoenen naar keuze (gel

dig tot en met 21 April 1945). 
De bonnen voor de overige artikelen, worden pas 

op Maandag a.s. per raambiljet bekend gemaakt. 

Bijzondere Arbeid. 
In de week van 16 tot en met 19 April a.s. zal 

worden overgegaan tot het uitreiken van toeslag
kaarten voor zwaren en/of zeer zwaren arbeid en 
evens rantsoenbonnen zeep voor vuilen arbeid. 

De desbetreffende werkgevers, worden hiertoe 
schriftelijk opgeroepen. Na-uitreiking geschiedt op 
23 en 24 April te Boxtel. Alleenstaande personen, 
welke volgens de bestaande normen in aanmerking 
komen voor rantsoenbonnen zeep voor vuilen arbeid 
en nog geen aanvraagformulier daartoe hebben in
gediend kunnen zich op onderstaande dagen op de 
plaatselijke distributiekantoren melden: 
Boxtel 16 April. Schijndel 17 April. Oirschot 18 April. 
Best 19 April. 

Uitreiking nieuwe bonkaarten. In het tijdvak van 
15 April tot en met 12 Mei 194 5 zullen de bonkaarten 
voedingsmiddelen KA-6, KB-6, KC-6, KD-6 en KE-6 
voor de 6e Periode 1945 worden uitgereikt tegen 
inneming van de bon A t/m E 33 11Reserve". Voor de 
juiste datum van afhalen wordt verwezen naar de 
gebruikelijke raambiljetten. 

SCHOENEN: 
Vanaf heden kunnen wederom aanvragen voor een 

schoenenbon worden ingediend door inwoners van 
den Distributiekring Boxtel, doch alleen voor de 
volgende soorten schoenen: 
1. gewone schoenen maten 36 en hooger voor jongens

en meisjes beneden 16 jaar.
2. beroepsschoenen voor dames en heeren.

Voor de overige maten en soorten volgt te zijner
tijd een nadere mededeeling. 

Te Best, Schijndel en Oirschot kunnen bovenge
noemde aanvragen worden ingediend elke Donderdag 
en Zaterdag. Te Boxtel elke Donderdag en Vrijdag. 
Te Esch en Liempde op de wekelijksche zitdag. 

Bij de indiening der aanvragen, dient de eerste e11 
de tweede Distributiestamkaart te worden mede
gebracht. 

Men houde er rekening mede, dat niet alle inge 
vulde aanvraagformulieren 1<unnc-'1 worden ingenomen, 
daar de inname der aanvra3<.!n �fhankelijk is van de 
afkruisingen op de distributiestamkaarten. 

De Directeur van den Distributiekring Boxt-:!. 

Nieuwe blauwe Overall, 
oude samenstelling, maat 50 
te ruil of te koop. 
Rechterstraat 66. 

Jongelui die wenschen te 
trouwen, zoeken zoo spoe
dig mogelijk een paar ka
mers of gedeelte van huis 
te huur. Aanbieding, Mo
lenstraat 19. 

Gevonden 1 paar Hand
schoenen en 'n armbandje. 
Te bevr. Molenstraat 76. 

,,Boxtel's Madrigaalkoor" 
houdt haar eerstvolgende 

repetitie 
op 

Woendag 18 April 
om 8 uur in "de Ark". 

H. de c·reeve

Schabiesbehandeling 
voor Boxtel, Esch en Liempde. 

Aanstaande Maandag, 18 dezer, wordt in  het 
ziekenhuis te Boxtel, Duinendaal 12, des voor, 
middags van 9-12 uur en des namiddags van 
2-5 uur gelegenheid gegeven tot:

1. Gratis behandeling tegen schables en
2. Gratis behandeling van hoofd- en kleerluis 

voor alle inwoners van Boxtel, Esch en Liempde. 

Boxtel, 11 April f945. 
De wnd. Burgemeester van Boxtel, 

,Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 

Onderlinge oorlogsschade 
Verzekering Maatschappij_ 0. O.M. 

Laan Copes van Cattenburch '.2 - 's-Gravenhage 
De Commissie voor het Schadeverzekeringswezen 
ingesteld bij Beschikking van den Chef Staf Militair 
Gezag van 13 Januari 1945, No. 170, gevestigd te 

's-Hertogenbosch 

maakt bekend: 
dat zij een centraal bureau der O.O.M. in bevrijd 
gebied heeft gevestigd te BREDA, Van Coothplein 18. 
Het centraal bureau wordt gevormd door de Heeren: 
Jhr. H. VERHEYEN der Firma F. van Lanschot te 
's-Hertogenbosch 
P. J. M. SMITS en Ir. A. L. J. M. FICK te Breda, 
A. PRIEMS der Fa. M. M. Priems en Zn. te Eindhoven,
C. J. L. HENNING der Firma Henning en Smout
te Bergen op Zoom,
A. HONDIUS der Fa. Hondius en Zn. te Middelburg,
A. JANSSEN van het Nijmeegsche Assurantiekantoor
A. Janssen te Nijmegen en
F. REGOUT der Fa. Ernest Regout en Zn., Maastricht.
Aan alle agenten van bovengenoemde maatschappij 
wordt opgedragen: 
1. alle onder hunne berusting zijnde gelden der maat

schappij via hunne bank of per postwissel te storten
op rekening der Nederlandsche Handel Maatschappij
te Breda ten name van het Centraal Bureau der
O.O.M. in bevrijd gebied.

2. De voorschot-premiekwitanties voor alle klassen
volgens redactie en bedrag der laatst v'erschenen
kwitanties uit te schrijven en te innen en deze gel
den eveneens te storten als _onder 1. aangegeven.

3. Bij overschijving naam, adres en nummer van agent
op te geven en de borderellen rechtsreeks in te
zenden aan het Centraal Bureau te Breda.

Namens de Comm. voor het Schadeverzekeringswezen 
• P. J. 0. VAN DER DOES DE WILLEBOIS, Voorz.

E. W. J. VAN WEEDE, Secretaris.

Degene, die bij de splitsing 
van den Eindhovenschweg 
een actetasch met goederen 
heeft gevonden, wordt ver
zocht deze terug te be
zorgen, tegen belooning, 
bij v. Amelsvoort, Molen
straat 19. De verliezer is 
er zeer mee gedupeerd. 

komt Woensdag 18 April Coöp. Zuivelfabriek "De Hoop", Boxtel7 .30 uur in "De Ark" 
mct zal aanbe�eden: 

1 

Neemt goeden raad Het vierde Beest nog drie melkritten. 

Gebruikt Van Oers zaad 
Nog een aantal plaatsen 
zijn beschikbaar. Kaartver, 
koop bij Fa. W. PRICK, 
Rechterstraat 

Te koop: 

Een aerodine windgenerator 
32 volt, geheel compleet met ijzeren mast, prim� accu's, 
lampen, draad en schakelaars, wegens aansluiting op 
't lichtnet. 

Een 2 pk benzin-petroleummotor. 

Een premie-merrie B. Fr. 
keuze uit twee, met de hoogste prijzen bekroond. 
Kind. J. MARTENS, Repelsvoort 93, Beers a/d Maas. 

Ter gemeente,Secretarie van Boxtel kan geplaatst 
worden in tijdelijken dienst, met kans op vaste aan, 
stelling, 

een jonge mannelijke 
administratieve kracht, 

algemeen ontwikkeld. 
Salaris nader overeen te komen. 
Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, vóór 20 April a.s. 
aan den wnd. Burgemeester. 

Wegens overgroote drukte 1 
werk meer kan geen 

·worden aangenomen
voor over 4 maanden. 

F. VAN ZEELAND
COUPEUSE. 

Drukkerij J. P. TIELEN - BOXTEL 

Een in Tongeren. 
Een in Tongeren : weg Esch-Boxtel. 
�n een in Lennisheuvel. 

Inschrijvingsvoorwaarden liggen op de fabriek ter 
inzage tot Maandag 16 April 1945; 2 uur. 

Nog uit voorraad leverbaar onder
staande 

TUINZADEN 
Andijvie, Kroten, Witlof, Boeren,, Witte,, 
Roode, en Savoijkool, Peterselie, Prei, Radijs, 
Ramenas, Raapstelen, Kropsla, Snijseld�rie, Snij
biet, Wortelen, Uien, Tuinkers, Tabak, Dop, 
erwten. Staakboonen en Stamboonen. 

Firn1a Gebr. van Oers 
Breukelschestraat 112 BOXTEL 

___ , ________________ _ 

Huismoeders! ! ! • • • • • • •

Heeft U moeilijkheden met 't ver■tellen 
van Uw ONDERGOED, LAKENS, SLOPEN, 
HANDDOEKEN, THEEDOEKEN, BEDRIJFS· 
KLEEDING EN OVERHEMDEN, tevens met 
het stoppen van Uw KOUSEN en SOKKEN? 

Brengt deze dan spoedig bij ons. 
WIJ zorgen voor het m a k e n daarvan, 
ZONDER dat U MATERIALEN en PUNTEN 
daarvoor behoeft in te leveren. 

Deze GROTE SERVICE voor alle huismoeders, 
o�getwijleld zonder uitzondering, is er weer 
ÉEN van 

F. J. WITTEVEEN! 
MANUFACTURE_N EN CONFECTIEBEDRIJF 

RECHTERSTRAAT18, BO�TEL 
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ZuwewuJ. 
Het vraagstuk der zuivering dreigt de orde 

en de rust, die noodzakelijk zijn voor het her
stel van ons land dusdanig te verstoren dat 
wij ons met bezorgdheid afvragen of wi{ niet 
beter andere mogelijkheden in overweging 
kunnen nemen. 

Hoe pijnlijk het ook moge zijn, wij ge
looven, dat een grondige zuivering zoo'n 
groot deel van ons volk zal treffen, dat dit 
een ernstig gevaar op zal leveren voor de 
eenheid van dit land. Van den anderen kant 
hebben zij, die hun leven en bezit in de 
waagschaal hebben gesteld in den strijd voor 
het vaderland, het recht om een grondige 
zuivering te eischen. 

Grondige zuivering heeft echter tengevolge 
dat wij in de toekomst met een groot con� 
tingent ontevredenen en dan eerst met recht 
onvaderlandsche elementen zullen blijven zit
ten. In een democratischen staat kan men 
deze lieden niet permanent in een concen
tratie-kamp zetten. Bij grondige zuivering zou 
daarvoor o.i. tenminste tien procent van ons 
volk in aan_merking komen. Behalve deze ca
tegorie, bestaande uit N.S.B.-ers, grove profi
teurs en andere elementen, die blijk gegeven 
hebben van spontane samenwerking met de 
Nazi's, is er dan nog de categorie van de z.g. 
zwakke broeders: schipperende ambtenaren 
Duitschlandgangers en andere slachtoffer� 
der Duitsche intimidatie-pogingen. Deze 
laatsten worden weliswaar getolereerd, doch 
zullen zich onder de steeds terugkeerencle 
verwijten en achterstelling bij openbare amb
ten (hoe gemotiveerd deze achterstelling ook 
moge zijn) op zijn minst onbehaaglijk voelen 
in het nieuwe Nederland, dat door deze oor
log zijn vaderlandsliefde ontdekt heeft. Hoe 
groot d�ze categorie is durven wij niet bij 
benadenng te schatten, doch iedereen zal het 
met ons eens zijn dat ze zeer groot is. 

De beste oplossing lijkt ons nog steeds de 
normen van oud-minister Burger aan te hou
��n en, om met de Gelderlander van eenigen 
tijd geleden te spreken, het onbevredigd 
rechtsgevoel te accepteeren in het belang van 
een gezonde wederopbouw van de Neder
landsche natie. Indien echter onze toekom
stige machthebbers liever een meer oronclioe. . d 

o o 
zmvermg voorstaan, is an niet in emigratie-
politiek een mogelijkheid aanwezig om tot 
een oplossing te komen? Nog eens, bij gron
dige zuivering zullen straks zooveel wraak
zuchtige of op zijn minst recalcitrante ele
menten in onze samenleving terugkeeren, dat 
daarmede geen gezonde wederopbouw mo
gelijk is. 

Indien het juist is, dat er in ons verarmd 
Nederland voor onze millioenen menschen 
geen plaats meer is, zal emigratie nood
zakelijk zijn. Wij hebben ongecultiveercle 
gebieden genoeg. 

Waar een aantal burgers van ons land geen 
vaderlandsliefde bleek te bezitten, is er geen 
betere methode hun deze deugd te leeren 
dan door ze te laten ondervinden wat er' d l d" 

' 
aan zoo n "va er an ten grondslag ligt. 
Met name door ze zelf een vaderland te laten 
opbouwen in den vreemde met alle moeilijk
heden van dien. 
• Wij bedoelen geen strafkolonie, doch een

voorloopig vrijwillig opengestelde mogelijk
heid om in bepaalde gebieden te koloni
seeren. Hiervoor zullen velen der halven" 
wier toekomst in Nederland door hun hou� 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

,0.0.C,.C :J!,oxtel, 

De inwoners van Boxtel worden hiermede 
hartelijk dank gezegd voor de buitengewoon 
vriendelijke wijze van ontvangst aan ons 
gerepatrieerden bewezen. 

J. W. FLINK. 

ding tijdens den oorlog onzeker en onprettig 
is geworden, zich melden. Ook al wordt hun 
in het vooruitzicht gesteld, dat zij ter zijner 
tijd, dit is na hun ·berechting, ook nog een 
aantal beslist onvaclerlanclsche elementen zul
len moeten opnemen in hun nieuwe samen
leving. Een der straffen, die men den schul
digen gedetineerden kan opleggen, zou clan 
kunnen bestaan in een uitwijzing naar een 
bepaald kolonisatie-gebied. 

Misschien bekijken we de zaak wat erg 
simplistisch; wij laten het gaarne aan deskun
digen over, over de uitvoer-baarheicl en de 
uitwerking van deze gedachte te oordeelen. 
Ja, als er een wetsontwerp voor nooclig is 
kunnen we er beter niet aan beginnen, want 
dan is de zuiveringskanker al lang te ver in
gevreten, clan dat aan de uitvoering ervan be
gonnen kan worden. Te oorcleelen naar de 
activiteit der tribunalen tenminste. 

Maar indien het uitvoerbaar zou zijn, ge
looven wij hiermede een christelijke oplos
sing voor een pijnlijk vraagstuk te hebben 
aangeduid. J. v. S. 

'llkuws=ulûuledies. 
In den tijd van 1-24 Maart maakten de gealliëerde 

legers 248.000 krijgsgevangenen aan het Westfront. 
Dinsadg j.l. echter werden in het Ruhrgebied alleen 
88.000 Duitschers krijgsgevangen gemaakt. 

Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkarchten heb
ben Max Blokzijl gevangen genomen. 

Lord Swinton, de Britsche minister van burgerlijke 
luchtvaart heeft in een interview verklaard: Duitsch
land mag na den oorlog geen eigen vliegtuigen meer 
maken. Het heeft bewezen dat dit land niet is te 
vertrouwen met vliegtuigen. Een Internationale orga
nisatie zal voor luchtverkeer moeten gaan zorgen. 

Clifford Monk of Worthing, een Britsch piloot, 
landde met zijn bommenwerper op een Duitsch mi
trailleurnest over de Rijn. Toen later de troepen over
staken, vonden ze hem terwijl hij 32 moffen be
waakte, die hij gevangen genomen had. 

3leJ, WttA uooe de q,oule 1.ibn. 
III. 

. De katholieke Film Actie (K.F.A.) stond er bij het
wt_breken van den oorlog hoopvol vóór, maar de 
dwtsche bezetting belemmerde haar werk volkomen: 
op 31 Maart 1942 werden het Centraal Bureau te den 
Bosch door de sicherheitspolizei gesloten en al de 
bezittingen der K.F.A. in beslag genomen. De K.F.A. 
die natuurlijk in alle opzichten geweigerd had om met 
de nieuwe filmautoriteiten, de cultuurkamer of wat 
van dien aard ook, mede te werken, onderging het
zelfde lot als alle andere principieele organisaties. 
Doch nu is een groot stuk van ons land weer vrij en 
vanzelf rijst de vraag: moeten wij tenopzichte van een 
zoo bel,!.ngrijk probleem als het filmvraagstuk rustig 
afwachten totdat de rest van Nederland bevrijd is? 
Dat zou onverantwoordelijk zijn. Laten wij aan den 
opbouw beginnen! 

Laten wij de brokstukken van ons mooie werk 
verzamelen en een nieuwe K.F.A. opbouwen. 
. Hoe zullen wij dat doen? Door ons op te geven als 

lid van het 11Werk voor de goede film", wanneer 
daartoe de gelegenheid wordt opengesteld. Vóór den 
oorlog had de K.F.A. in 3 jaren tijds een leger van 
150.000 overtuigde katholieke Nederlanders achter 
zich weten te verzamelen, een leger dat met den ciao 
groeide en dat met enthousiasme een ideaal verde� 
digde. Daarom werd naar de stem van de K.F.A. 
geluisterd, wanneer zij in adressen aan de Regeering 

_ �f ste?elijke �1
uto�1,teiten of in haar orgaan 11Katho

liek Ft!mfront voor de goede en tegen de minder
waardige film opkwam. Daarom kon de K.F.A. den 
strijd voor de keuring der jeugdfilm van den Bios-
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coopbond winnen. Zoo spoedig mogelijk moet weer 
grootere organisatie van even overtuigde en enthousi
aste leden. 

Wij bevrijde Nederlanders moeten een kern vormen 
van principieele strijders vóór de goede en tégen de 
minderwaardige film, waaromheen straks na de· al
geheele bevrijding van het land een krachtige orga
nisatie kan worden opgebouwd, die de eischen der 
christelijke moraal op een zoo gevaarlijk terrein, als 
dat van de film, met kracht zal weten te handhaven. 

Degenen die het groote belang van deze actie 
inzien en over voldoende werklust beschikken, wor
den door deze nogmaals opgeroepen zich te melden, 
om in hun vrijen tijd leden te werven voor dit cul
tuurwerk, dat tegelijk een apostolaatwerk is van den 
eersten rang. Reeds stelden zich Dames en Heeren 
beschikbaar om vóór de goede film werk te verzetten. 

Wie volgt? 

"Echte en legale autoriteit is overal een band 
van eenheid, een bron van kracht, een schutse 
tegen verval en versplintering, een borg voor 
de toekomst." Uit: Mit brennender Sorge" 

Encycliek Pius XI. 

Voor hen die onze Metro-rubriek niet interessant 
genoeg vinden zij medegedeeld dat ons blad te klein 
zou zijn als we alles zouden publiceeren wat ons 
wordt aangeboden. 

De op sensatie beluste lezers mogen bedenken: wie 
heden staat moet oppassen morgen niet te vallen. 

Hiermede willen wij niet zeggen dat we alles maar 
blauw blauw zullen laten, maar we meenen in het 
algemeen belang de voorzichtii?heid te moeten be
trachten. 

Ve -4-tetco. 
Eindelijk kan een gedeelte van de sluier, die 
over de activiteit van de B.O.A.M. (Bond van 
door Oorlogshandelingen Afgewezen Minnaars) 
worden opgelicht. De ondergedoken voorzitter 
is weer boven water gekomen en heeft in een 
ijlings bijeengeroepen spoedvergadering mede
gedeeld, dat na zijn nauwkeurige onderzoekin
gen thans de tijd gekomen is om door een spre
kend gebaar het steeds groeiend liefdeleed der 
Boamieten aan de vergetelheid te ontrukken. 
De vergadering besloot unaniem en onder 
stormachtigen bijval tot de oprichting van een 
B.O.A.M. Monument in het Wandelpark 11Mo

lenwijk". Voor een ontwerp van dit monument 
werd een prijsvraag uitgeschreven, waarvan 
hieronder de voorwaarden volgen. Bijdragen 
voor dit kunstwerk kunnen worden afgedragen 
aan leden van het B.O.A.M.-comité, die voor 
dit doel "Oirkonden van Schenckinghe" zullen 
aanbieden. 

PRIJSVRAAG. 
Voor een ontwerp van een monument voor de 
B.O.A.M., dat moet voldoen aan de volgende 
eischen: 
1. Het moet een symbolische en geestige ver
werkmg behelzen van de B.O.A.M.-gedachte in 
een passende spreuk en/of beeldende voor
stelling. 
2. Het moet aangepast zijn aan de omgeving 
van 'n mooi hoekje van Boxtel of stukje na
tuurschoon. 
3. In verband met de schaarschte aan hard
steen wordt de voorkeur gegeven aan een ge
metselde basis met natuursteenen opstand of
medaillon. 
4. Als Jury zal optreden een daarvoor te kie
zen comité. 
5. Inzenders moeten hun ontwerp onder motto 
(niet onder eigen naam) inzenden. De verkla
ring van het motto moet in een aparte enve
loppe worden ingezonden. Deze enveloppe 
wordt na de keuze van het beste ontwerp in 
bijzijn van een notaris geopend. 
6. Voor het beste ontwerp met uitgewerkte 
teekening wordt een bedrag van f 50.- be
schikbaar gesteld; indien alleen een schets of 
idee wordt uitgekozen, zal dit met f 25.- ge
honoreerd worden. Bovendien zijn door B.O. 
A.M.-leden nog eenige troostprijzen beschik
baar gesteld. 

ALLEN DUS AAN DEN SLAG. 
(De Metro-redactie maakt er den lezers op 
attent, dat de oprichting en prijsvraag voor het 
monument in werkelijkheid zullen worden door
gevoerd. De inzendingen worden ingewacht: 
Adm. 11Brab. Centrum" Molenstr. t 9, Boxtel. 
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Mededeeling. 

Wij weten dat ons blad liever in grooter for111aat 
gezien zou worden, maar de papiertoewijzing voor 
ons blad is te gering om aan deze wensch te voldoen. 

Wie van ons heeft in deze tijd wat hij wenscht? 
Laten we blij zijn met hetgeen we hebben, ook met 

ons plaatselijk blad Brabantsch Centrum. Houd daar
om met uw abonnement ons blad in stand om ten
minste op deze manier de goede gedachten en ideëen 
onder ons volk te verspreiden. Werk mede aan de 
geestelijke hernieuwing en heropbouw van onze volks
gemeenschap. Dit houdt iets meer in dan steenen, kalk 
en cement De Administratie. 

MEDEDEELING. 

Het komt den laatsten tijd voor dat instanties van 
buiten Boxtel zich, ter orientatie, begeven in ge
bouwen te Boxtel met het oogmerk om deze te vor
deren voor evacuatie, repatrieering enz. De eige
naren en andere belanghebbenden van gebouwen 
worden er, in hun eigen belang op gewezen, dat het 
aanbeveling verdient, in geval van dreigende vordering 
ziel. onmiddellijk tot den Burgemeester te wenden. 

Heeft eenmaal vordering plaats gehad, dan is 
tusschenkomst van de zijde van het gemeentebestuur 
niet meer mogelijk. 

De Katholieke Arbeidersbeweging. 

Op l.i. Vrijdag kwam de Katholieke Arbeiders
beweging alhier ter vergadering bijeen. Ondanks het 
mooie weer was de zaal van "De Ark" bijna geheel 
gevuld. Werkelijk, het is jaren geleden dat de ar
beiders van Boxtel in zoo groote getale ter verga
dering togen. 

De voorzitter beschreef bij zijn inleidend woord de 
moeilijkheden waarmede de arbeiders thans nog te 
kampen hebben. Hij legde er den nadruk op dat alle 
gerechtvaardigde verlangens, grieven en klachten aan 
bevoegde instanties moeten en zullen worden door
gegeven. Hij waarschuwde echter voor sensatie-be
richten in de pers, waarin sommige onevenwichtige 
personen hun hart meenen te moeten luchten. Ook 
hebben wij volgens spreker geen behoefte aan men
schen die over alles hun afkeurende blik laten gaan. 
Wij hebben menschen noodig die ons kunnen zeggen: 
,,Zoo kan het en zoo moet het". De Katholieke Ar
beidersbeweging, moet zich inschakelen in diverse 
commissies van heropbouw en herordening van het 
maatschappelijk leven en hiervoor hebben wij noodig 
de volle kwaliteit en tevens kwantiteit van alle ar
beiders. De voorzitter waarschuwde tegen onbezonne 
handelingen en gesprekken in werkplaatsen en fa
brieken. Alleen als wij ons volle evenwicht weten .te 
behouden, zullen wij in staat zijn, door onze mede
werking de maatschappij te hervormen, opdat wij, niet 
enkel in woorden maar in werkelijkheid medewerken 
aan een Herrijzend Nederland. Na ingekomen stukken 
te hebben behandeld gaf de voorzitter het woord 
aan den Geest!. Adviseur, die -een uiterst leerzame 
uiteenzetting gaf over het herstel der Maatschappelijke 
orde, waarbij hij de vraag beantwoordde waarom een 
corporatieve ordening van het bedrijfsleven van zoo 
groot belang is. 

Te koop of te ruil com
pleet achterwiel met bin
nen en buitenband. Twee 
schilderstukken (olieverf). 
Koperen paraplui-bak. 
Molenstraat 37, Boxtel. 

Te ruil 2 paar damesschoe
nen, maat 37-38, driekwart 
hak, tegen platte hak. 
Molenstraat 19. 

De hoogste prijs voor 
Veulen- en Kalfshuiden 
Koks' Ruwe pelterijhandel. 
Molenstraat 37. 

Mevrouw Ninaber van Eij
ben-Hoying, Bosscheweg 30 
zoekt verstelnaaister. ' 

Te ruil Transportfietsband 
26 X 225, tegen dames
schoenen, platte hak, maat 
38, een vast tapijt, o.s. 3 X 
3½, z.g.a.n., tegen cocos
loopers of vloerkleed. Van 
Coothstraat 31. 

Te ruil een prima haam, 
zoo goed als nieuwe Hee
renschoenen maat 42, en 
êlito maat 38 en nieuwe 
Philips handdynamo voor 
rijwiel binnen- en buiten
banden, ook te koop. Van 
Hornstraat 14. 

Te ruil lage zwarte heeren
�choenen, maat 44, tegen 
een paar kinder hand
schoentjes, maat 23, Eind
hovenscheweg 15. 

Gevraagd flinke dienstbode 
of werkster. p.a. Bossche 
weg 30. 

Te koop aangeboden een 
winkelcassa. Te bevragen 
H. van den Broek, Mer
heimstraat 41.

Baby-ledikantje te koop 
aangeboden. Dr.Hoekstr. 6 

Op de gelukkige dag van 
ons Huwelijk Donderdag 
12 April 1945 mochten wij 
zeer vele bloemen, felici
taties en andere blijken van 
belangstelling ontvangen. 
Langs dezen weg betuigen 
wij aan allen mede namens 
wederzijdsche familie onze 
hartelijke dank. 

G. J. Voets-Somers. 
Molenstr. 23, Boxtel 

Bruine hooge kinderschoe
nen, maat 35, nieuw; te ruil 
aangeboden. Selissenwal 7. 

Boxtelsche radiotoestellen. 
De Burgemeester kreeg be
richt dat voor Boxtel weder 
ontdekt zijn 22 radiotoe
stellen en 12 luidsprekers. 
De Directeur van het Post
kantoor zal dus binnenkort 
weer enkele menschen blij 
kunnen maken. 

Een zoo goed als nieuwe 
kinderbox en hobbelpaard, 
samen 75 gulden. Bevragen 
Molenstraat 34. 

Wegens groote druk• 
te kan vanaf heden 
tot en met einde Juli 
geen werk en repa• 
ratie meer worden 
aangenomen. 

Jac. van Oers 
TAILLEUR 

Rechterstr. 31, Boxtel 

Neemt goedenraad 
Gebruikt Van Oers zaad 

Bij de rondvraag werd o.m. gevraagd of het niet 
mogelijk was bij een volgende gelegenheid eens een 
uiteenzetting te geven over "Waarom wel of waarom 
niet een eenheidsorganisatie." Het bestuur vond deze 
uiteenzetting zoo belangrijk dat direct besloten werd 
te zorgen dat deze kwestie op de volgende algemeene 
vergadering besproken wordt. 

Al met al k;\n deze vergadering als bijzonder ge
slaagd worden beschouwd en wij zijn er zeker van 
dat iedereen die deze vergadering heeft bezocht, 
ervan overtuigd is dat wij op deze manier in de goede 
richting gaan. Als bewijs dat de Katholieke Arbeiders
beweging ook hard werkt aan de cultureele ont
wikkeling harer leden is wel -dat inmiddels werd over
gegaan tot oprichting van een Mannenkoor der Katho
lieke Arbeidersbeweging. Na. afloop der vergadering 
gaven zich niet minder dan 33 personen als lid van 
dit mannenkoor op. Het bestuur is echter van meening 
dat nog vele inschrijvingen zullen volgen. 

Wij wenschen de Katholieke Arbeidersbeweging 
succes op de door haar ingeslagen weg. 

VEREENIGING "HULP IN NOOD" 
Uit de leden der R.K. Arbeidersbeweging is een 

commissie samengesteld onder de naam "Hulp in 
Nood". Deze commissie heeft zich ten doel gesteld 
de gerepatrieerden uit Duitschland met raad en daad 
bij te staan en de tijd welke zij in Boxtel moeten 
doorbrengen, in afwachting van de bevrijding van 
hun woonplaats, zoo aangenaam mogelijk te maken 
door het doen geven van uitvoeringen, filmvoor
stellingen enz. 

Vereenigingen of personen die medewerking of 
geldelijke steun willen verlenen aan bovengenoemde 
actie verzoeken wij dit aan een van onderstaande 
adressen te willen mededeelen. Het Bestuur vertrouwt 
op de volle medewerking van allen, opdat het mo
gelijk zal zijn het door hen gestelde doel ten volle 
te kunnen bereiken. 

J. v. d. Plas, Voorzitter, Tongeren 39.
J. Hagemans, Secretaris, Nwe Kerkstraat 36.

Heemkundige Studiekring.
Maandagavond hield de Heemkundige Studiekring 

haar derde bijeenkomst. Mr. Volker hield een zeer 
interessante lezing over "Grafsteenen in het algemeen 
en de Boxtelsche oude zerken in het bijzonder". Er 
werd in het vooruitzicht gesteld een tweede tentoon
stelling te houden, en wel van kunstwerken die de 
Brabantsche boerderij tot object hebben. 

Door Mej. Mien de Koning werden op voortref
felijke wijze eenige Lente-gedichten van Brabantsche 
dichters voorgedragen. 

Der W eerelt Conste. 
In Boxtel werd het derde kunstenaarscontactkamp 

gehouden van Der Weerelt Conste, waarbij als onder
deel een avond van declamatie muziek en voorlezen 
uit eigen werk in de bovenzaal van de Ark werd ge
houden. Het Boxtel's Madrigaalkoor o.l.v. Frans 
Moonen, mej. A. Sterrenburg en de dames Riet van 
Erp en Riet van Heertum zorgden voor de muzikale 
illustratie van deze kunstavond, die als geheel ge
slaagd mag heeten. 

0. D. C. Afd. Athletiek.
Wederom behaalde Fr. Vorstenbosch, de Hercules 

Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden 
bij het zoo plotseling overlijden van onzen ge, 
liefden man, vader, behuwd vader en grootvader 

den Heer 

MARTINUS VAN HAMOND 

betuigen wij allen onzen oprechten dank. 
Wed. P. v. HAMONÓ,SCHALKX. 
Kinderen en Kleinkinderen. 

BOXTEL, April 1945. 

Wie kan inlichtingen verschaffen 
over de CYCLOSTILE.MACHINE der Kath. 
Arbeidersbeweging, die op de Pastorie der 
St. Petrus•parochie was ondergebracht en van• 
daar verder, met andere goederen uit de pas• 
torie, in veiligheid werd gebracht bij particul. 
Tot op heden is deze machine nog niet terecht 
gekomen. Zij die inlichtingen kunnen geven ge• 
lieve dit te doen aan de 

H.H. Geestelijken der St. Petrus• parochie. 

SCHOUWBURG "DE ARK" 

,,1Je 1lieuwe 1latümafe %w.ue" 
presenteert a.s. Zaterdag en Zondag 

de groote gemonteerde Revue Show 

,,ZE ZEGGEN'' 
1 Proloog, 1 Demifinale, 19 T afereelen, 1 finale. 

De Revue 
voor Vrij 
Nederland 

• Lichtgevende decors 

• Prachtige Costuums 

• 22 Medewerkenden 

• Groot Orkest 

• The Sunshine Dansgirls 

Plaatsbespreken van 12 tot 1 uur aan de zaal 

ZIE RAAMBILJETTEN. 

Drukkerij J. P. TIELEN - BOXTEL 

der 0. D. C. Athleten, voor de derde maal in dit sei
zoen 'n prachtige prestatie door in den 4 km. veldloop 
te Goirle-Tilburg als 2de te eindigen in de C klasse 
en 4de in den wedstrijd waaraan ruim 65 lopers deel
namen in den mooie tijd van 13 min. en 9 sec. Zijn 
wedstrijdroutine is veel beter en bij goede training 
zullen we hem nog dikwijls vooraan zien eindigen. 
13 Mei is de 4 km. Vughtsche boschloop rond den 
ijzeren Man, en voorbereidingen zijn gaande om op 
3 Juni in Boxtel een veldloop te organiseeren in de 
buurt van het sport, en wandelpark. Verder maakt de 
afdeling Athletiek bekent dat gerepatrieerden uit Box
tel of omgeving die de Athletiek als sport of als ont
spanning zouden willen beoefenen aan de training 
kunnen deelnemen (Woensdagavond). Zij gelieve zich 
dan te wenden tot het Secretariaat van het Afdelings
bestuur Nieuwe Kerkstraat 53 Boxtel. 

Spreekuur Parochiële Werkster. 
Met ingang van heden is er iedere Maandag en 

Woensdag van 9.30 tot 11 uur v.m. gelegenheid de 
parochiëele werkster te spreken. Vrijdags echter van 
2 tot 3.30 uur, Rechterstraat 12. 

Zondag 7 April O.D.C. - NEVELO 7-1. 
In deze wedstrijd was O.D.C. verre de meerdere 

van hun tegenstanders. Vooral de voorhoede was zeer 
productief, getuige de zeven goals. Jammer was het 
dat Nevelo onvolledig opkwam. De Nevelo-spelers 
hebben alle tot de laatste minuut hard gewerkt, zoo
dat de wedstrijd het aankijken ten volle waard was. 

O.D.C. - R.A.F. 6-1.
Dinsdag j.l. speelde O.D.C. tegen een Engelsch 

elftal. Deze ontmoeting was er een van het goede 
soort. Prima voetbal van beide zijde, en goals, zooals 
men ze maar weinig te zien krijgt. De O.D.C.-voor
hoede sneed door de Engelsche verdediging, dat het 
een lust was. Drie doelpunten voor de rust, werden 
zoo wiskundig zuiver gemaakt, dat de talrijke mili
tairen er van in vervoering geraakte, en dit door een 
geweldig applaus te kennen gaven. Een harde schuiver 
bracht voor de rust de stand op 3-1. Het Engelsch 
elftal werkte zeer hard om de stand in te loopen, 
doch met nog drie doelpunten stelde O.D.C. de over-
winning veilig. A.s. Zondagmiddag om drie uur: 

O.D.C. - Gerepatrieerd elftal.
Onze sportbroeders uit Amsterdam en Rotterdam, 

moeten een zeer goed elftal hebben, waarin speler 
Wallaart (ex-P.S.V.) de spilplaats inneemt. De recette 
van deze wedstrijd komt ten goede aan de repatriee
ringscommissie. De leden en Donateurs van O.D.C. 
hebben geen vrij toegang. De junioren en het 2de 
elftal spelen een voorwedstrijd tegen Nevelo. 

DE NIEUWE BONNEN 
BROOD. A 18A - B 18A - C 18A - D 18A - E 18A 
M 18A - A 18B - B 18B - C 18B - D 18B - E 18B ge
merkt "brood" 400 gram. D 18 - E 18 gemerkt "be
schuit" 100 gram (uitsluitend voor brood aangewe
zen, hierop mag geen beschuit geleverd worden. 
MELK. C 18 - D 18 - E 18 gemerkt "melk" 1¾ L.

(1 L. gestand. melk is l blikje gecondenseerde volle 
melk.) 
TAPTEMELK. A 18-B 18 gemerkt "taptemelk" 1¾L. 
TABAK. 0 3 gemerkt "tabak" 5 sigaren, 0 4 gemerkt 
,,tabak" 2 rantsoenen. Geldig t.m. 5 Mei 1945. 

Katholieke Arbeiders 

van Boxtel 

A.s. Zondag 22 April hebben wij, gewoonte

getrouw, onze H. Mis met Algem. H. Com

munie, in de kapel van het Ursulinen-klooster,

des morgens om 8 uur. Wij vertrouwen dat

al onze leden tegenwoordig zullen zijn.

Het Bestuur der Katholieke 

Arbeidersbew. afd. Boxtel. 

Nog uit voorraad leverbaar onder
staande 

TUINZADEN 
Andijvie, Kroten, Witlof, Boeren,, Witte,, 
Roode, en Savoijkool, Peterselie, Prei, Radijs, 
Ramenas, Raapstelen, Kropsla, Snijselderie, Snij
biet, Wortelen, Uien, Tuinkers, Tabak, Dop, 
erwten. Staakboonen en Stamboonen. 

Firma Gebr. van Oers 
Breukelschestraat 112 BOXTEL 

STUDEER SCHIRFTELIJK 
Spoedcursus Engelse conversatie voor beginners. 

4 mnd. 2 schriftelijke lessen per week aangevuld mot mon
delinge uitspraaklessen. 

Engelse conversatie voor gevorderden. 
Duur 4 mnd. 2 schriftelijke lessen per week met mondelinge 
uitspraaklessen. V olledlge repetitie grammatica. 

Ideaal-cursus-Engels. 
Duur 8 mnd. 2 schriftelijke lessen per week met mondelinge 
uitspraaklessen. 

Cursus krachtige persoonlijkheid. 
Bevattende lessen in practlsche psychologie, doeltreffend spreken, 
sterk geheugen, koopmanschap, vrienden en relaties maken, enz. 
Dit is de cursus voor den man die Jets bereiken wil. 

INSTITUUT "MINERVA" 
Hoofdkantoor: Hertogstr01■t 35 - Tilburg 
Agentschappen In geheel vrij Nederland. 

Aanmeldingen ap ons Agentschap, ,.DE NIEUWE BOEKHANDEL" 
J. VOLKERI, Rechterstraat 7, Boxtel. 
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1 VOORHEEN. BOXTELSCHE COURANT 

� WeeMtad .ooac !P,o.xtet ,en. 

5.,w.u so.otten uan {je'.Ulq,.
Er zijn, bij nader onderzoek, twee soorten 

van gezag. Want op de eerste plaats heeft 
elke man met een goed-gevormd karaktér een 
natuurlijk overwicht op de medemenschen. 
Hij verwerft door de wijsheid van zijn in
zichten en door de wel-geordenden kijk op 
de zaken van zijn omgeving een aanzien, 
waardoor anderen zich bijna vanzelf naar 
zijn bedoelingen voegen. Zonder dat hij; door 
nadrukkelijke bevelen, zijn authoriteit be
hoeft te laten gëlden, kan hij toch, door z.ijn 
doelbewust optreden, ongeveer alles bereiken 
wat hij wenscht. Want vele anderen, die uit 
ervaring weten dat ze weinig houvast hebben 
aan. hun eigen inzichten, voegen zich naar de 
zijne en komen zijn wenschen na. 

Op de tweede plaats is er een gezag, dat 
iemand wordt opgelegd van bovenaf. Elke 
vader en moeder, elke wettige overheid heeft 
zulk een gezag. Zij hebben niet alleen recht 
om wenschen te uiten, maar ook om bevelen 
te geven. Zij hebben recht dat hun bevelen 
worden opgevolgd, ook als de bedoeling er
van niet recht duidelijk is. Zij hebben recht, 
door strafbepalingen kracht bij te zetten aan 
hun verordeningen. Maar de goedwillende 
onder hun ondergeschikten zullen met graagte 
hun bevelen volgen, want ze weten: dit gezag 
komt van God. 

Wanneer wij in onzen tijd klagen over on
voldoende gezag, bedoelen we zeker niet het 
tweede soort. Er zijn, wat dat betreft, gezags
dragers in overvloed; het aantal bureau's en 
instanties, en dienovereenkomstig het aantal 
verordeningen, geboden en verboden, aan
kondigingen en bevelen loopt in het onein
dige. Het valt waarlijk moeilijk in te zien, 
hoe de verschillende soorten van gezag: mili
tair, burgerlijk, geallieerd en Regeeringsgezag 
met elkander verband houden. Maar dat is 
toch werkelijk het ergste niet. Ook na vier, 
bijna vijf jaren bezetting, waarin ongehoor
zaamheid gelijk stond met vaderlandsliefde, 
zijn de meesten wel bereid hun gedrag om te 
schakelen naar wettige volgzaamheid, als de 
mannen, die dragers zijn van het gezag, ook 
blijk geven die evenwichtigheid van karakter 
te bezitten, die wij bij zulke menschen ver
wachten. 

Het gezag, dat iemand kan uitoefenen, 
staat volkomen gelijk met het aanzien, dat 
hij geniet. Het aanzien vanwege zijn waardig
heid én het aanzien vanwége zijn karakter. 
Vaders en moeders mogen daarover naden
ken, in een tijd dat alle gezag schijnt te ver
zwakken; en ook allen die eenmaal vader en 
moeder wenschen te zijn. Wij zien het in 
onze Bisschoppen, die wij hebben leeren vol
gen in de afgelopen jaren, allereerst om Hun 
waardigheid, maar ook om hun doelbewust 
optreden en Hun persoonlijkheid. Wij zien 
het ook in onze Koningin, die wij hebberi 
leeren waardeeren om Haar hooge karakter, 
en die wij daarom des te liever onderdanig 
zijn. Wij zien het ook in den betreurden Pre
sident Roosevelt, wiens innemend en stand
vastig karakter een bijzonderen luister bij
zette aan zijn hoog gezag. 

De man zonder bekwaamheid en karakter, 
die anderen moet besturen, wordt óf bespot 
óf verafschuwd óf genegeerd. Daarin zou 
voor een groot deel de tegenwoordige crisis 
van het gezag kunnen schuilen. 

:/let ceditoaacdiq.e Aet.stet. 
Er bestaat in onze dagen een groot verlangen naar 

opbouw, naar ordening naar een nieuwe samenleving. 
Dat dit verlangen goed is, zal niemand betwijfelen. 
Maar het eigenaardige is dat de mannen, die zich met 
het herstel van de samenleving bezighouden, nog 
zoo weinig ·positief aan het werken zijn. Het schijnt 

Want als Zuid Zuid niet helpt, kan er van een 
Zuid helpt Noord geen sprake zijn. 

Dat men dus toone dat het met de hulp aan het 
Noorden ernst is. Geeft U op voor hulp in de huis· 
houding bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, afd. 
Vrouwenbemiddeling voor den middag tusschen 9 en 
12 uur. Flinke meisjes, er wordt op U gerekend. 

voor hen veel belangrijker alle hoekjes en gaatjes als •. !J!,o..xtelscA Á(,ediscA Vo.
,.,l;,. ,.�1,.,.,.� 

sp�urhonden te besnuffelen of er soms niet een of � 
ander exemplaar te vinden is, die men als profiteur Het Boxtelsch Medisch Voedingsteam, o.l.v. 
of collaborateur kan aanklagen. Ze zijn verheugd als Dr. Wentholt, dat spoedig naar het Noorden 
ze geslaagd zijn en kijken elkaar feliciteerend aan, 
wanneer ze weer een aanklacht kunnen indienen. hoopt te vertrekken komt onderstaande ar-
Hieruit moet dan de groote ijver blijken van deze tikelen te kort: 
stoere vaderlanders. Ondertusschen echter zijn ze 1. Petroleumlampen, kaarsen, e.d. 2. Pepermunt, eau
vergeten, dat het vaderland hen voor een ander werk de Coloane, cognac, enz. voor patienten. 3. Thee-
noodig heeft en het komt niet in hun hoofden op, pot, koffiepot en koffiemolen, 'n waterketel (moor), 
dat het begin van alle goede dingen, ook het begin opscheplepel. litermaat. 4.- Closetpapier, kammen, een 
van een goede samenleving in ons zelf ligt. Als wij grondzeil. 5. Veger, blik, bezems, stofdoeken. 6. Por-
maar steeds blijven zoeken naar gebreken, fouten of table typemachine (te leen). 7. Geld. bijdragen voor de 
eventueele zwakheden van anderen, is dit al een heel reeds gemaakte en nog te maken onkosten. 8. Ge-
slecht begin. Als wij na een half jaar van bevrijd leven illustreerde tijdschriften (van ná de bezetting). 
nog niet verder gekomen zijn dan een aantal aan- Kijkt U eens na, wat U missen kunt; het is de 
klachten, een groote hoeveelheid grieven en een er- eerste hulp die Boxtel aan het Noorden kan brengen. 
varen neus voor onvolkomen vaderlandsliefde, dan is Bezorgen: Riet Hekkens, PrinsBernardstraat 1. 
het erg droevig met ons gesteld. 

Als wij meer naastenliefde willen zien bij anderen, 
moeten wij beginnen met zelf lief te hebben. Als wij 
rechtvaardige straf verlangen voor profiteurs en mof
fenvrienden, moeten wij deze rechtvaardigheid niet 
uitroeien door onze wraakzucht. 

Het landsbelang eischt, dat aan het beste herstel
idee het hardst gewerkt wordt. Niemand nu zal ont
kennen dat de christelijke idee omtrent het herstel 
van ons land, berustend op rechtvaardigheid en liefde, 
de beste is. Welnu, hoe een herstel-comité dan ook 
moge samengesteld zijn, voor mijn part met een 
heiden aan het hoofd: HERSTEL ZAL CHRISTELIJK
MOETEN ZIJN. 

En nu moet het ons van het hart, dat het met alle 
begrip van christelijkheid in strijd is: enkel en alleen 
er op uit te zijn zooveel mogelijk kwaad van iemand 
te verzamelen, met voorbijzien van al het andere. 

Dit kan niet anders dan ten koste van de recht
vaardigheid en ten koste van de liefde geschieden. 
Dat het vaderland hiermee geen dienst is bewezen en 
hieraan ook niet in het minst behoefte heeft is over
duidelijk. De opbouw van een nieuwe samenleving 
moet berusten op Rechtvaardigheid en liefde. En het 
spreekt vanzelf dat deze twee deugden eerst in ons 
zèlf aanwezig moeten zijn. 

Die niet in staat is deze twee deugden zich eigen 
te maken, maar aan persoonlijke wraakzucht of 
baantjesjalouzie toegeeft, neme een breekijzer ter 
hand, want de truifel kan hij niet hanteeren. 

Wie zich niet kan vereenigen met het christelijke 
herstel-idee, trekke naar de wildernis om daar proeven 
te kunnen nemen van staatsopbouw met heidensche 
princiepen. Wellicht zal hem dan duidelijk worden 
dat ook daar met het breekijzer weinig werk valt te 
verrichten, en dat een samenleving van duurzame 
orde meer noodig heeft dan aanklachten, critiek, 
straffen en zoeken naar gebreken. H. v. cl. M. 

:JlJ,pt Zuül, Zuid? 
Dat wasscherijen niet kunnen draaien zooals noodig 

zou zijn in verband met de volkshygiëne zulks omdat 
niet voldoende meisjes zich daaroor beschikbaar 
stellen, was U waarschijnlijk niet bekend. 

Dat honderden huismoeders, die vol zorg zitten 
over de verzorging van hun kleine spruïten, die bed
den moeten dekken, kamers moeten doen, eten moeten 
koken, babies moeten voeden, bonnen moeten uit
zoeken, boodschappen moeten doen, aardappelen 
moeten schillen, groenten moeten schoonmaken, klee
ren moeten verstellen enz., heelemaal zonder eenige 
hulp zitten, is U echter wel bekend. 

Het is echter ook ten hemel schreiend. 
Hebt U al eens geprobeerd, meisje, de helft van de 

hierboven genoemde werkzaamheden te verrichten zon
der eenige hulp? U kunt dat niet volbrengen, want 
zóó iets presteert alleen de echte, diepe, warme Moe
derliefde. 

Wat U wel kunt is helpen. 
Iedereen wil helpen in het Noorden. Ontelbare 

meisjes gaven zich op voor hulp aan het Noorden. 
Maar vergeet men dan dat er een schrijnende nood 

héél dicht bij huis is, in ons eigen Zuiden. 
In nood zijn onze huismoeders met babies. 
Zoek geen romantiek of sentimentaliteit in het 

Noorden, maar helpt eerst de tobbende huismoeder 
in het Zuiden. 

Anoniem, onderteekend B.O.V.M. (Bond van 
door Oorlogshandelingen vrijgezellen meisjes) 
ontvingen wij een schrijven waarin ernstig 
wordt geprotesteerd tegen het B.O.A.M.-monu
ment. Van de verschillende vragen uit deze 
brief, (de schrijfster is ons dank zij de schrift
kundige medewerker van de B.O.A.M. bekend) 
willen wij alleen deze beantwoorden. ·,,Is het 
geen beleediging van ons aller vrienden, de 
militairen (met één ,,!")?" Het antwoord luidt 
dat alle geallieerde soldaten, die wij tot heden 
over een en ander gesproken, evenals wij harte
lijk gelachen hebben over het feit, dat wij dit 
netelig onderwerp op een grappige manier 
ironiseeren. Misschien mist N. en B.O.V.M. 
het vermogen om het tragische van 't komische 
te onderscheiden. 

Booze tongen beweren, dat we hier in Boxtel 
een gemeenteraad zullen terugkrijgen, waarin 
alleen personen beneden 14 jaar zitting heb
ben. Er schijnen reeds plannen gemaakt· 0111 
tegen die tijd een protestmeeting in elkaar te 
zetten. Oud-raadsleden zullen hieraan deelnemen 

Naar wij vernemen heeft het Militair Gezag 
een administratiegebouw geopend voor boeren 
klachten betreffende melkleveranties en melk
kar-ritten. Het adres is: Psychiatrische inrich
ting Coudewater of Voorburg. 

De B.O.A.M.-redactie maakt bekend, dat alle 
ontwerp-inzendingen vóór Zondag 29 April 
moeten binnen zijn. 

Jlaatseti;A 'llûu,tM 
REPATRIEERINGSA VOND. 

Donderdag had in de Ark een avond plaats voor 
hen die na een lange en moeilijke tijd in Duitschland 
in het Vaderland terugkwamen. 

Na een inleidend woord van den heer v. d. Laar 
namens het Roode Kruis hield de waarnemend burge
meester W. C. A. Francissen een korte toespraak 
waarin hij al deze stoere mannen van harte welkom 
heette in het vaderland en bijzonderlijk in Boxtel, 
waar zij een voorlopig tehuis hebben gevonden. Hij 
sprak de hoop uit dat deze avond hen een goede 
ontspanning zou �even na de lange weg van misere 
die zij hadden atgelegd. Boxtelsch Tooneel speelde 
hierna twee zotte kluchten. Het moet voor de spelers 
een genot geweest zijn voor zoo'n dankbaar publiek 
te spelen, want het contact tusschen publiek en spel 
was voortreffelijk. 

Onder de pauze was voor een aardige verrassing 
gezorgd, die in goede aarde viel. Op het einde sprak 
een der gerepatriëerclen spontaan een hartelijk woord 
van dank namens al zijn collega's voor deze werkelijk 
gezellige avond. 

Abonnementsprijs f 0. 10 per week off 1.30 per kwartaal. 

Hoofdredacteuren: 
J. v. SUSANTE en H. v. d. MEIJDEN. 

Directie en Administr.: W. L. v. Amelsfoort Molenstr. 19. 

Advertentieprijs: 5 cent per milimeter over één kolom. 



BRABANTSCH TOONEEL. 
Het was een sympathieke geste van "Brabantsch 

Tooneel" om een tweede ontspanningsavond te be
reiden aan de gerepatriëerden. Na een welkomswo_ord 
door den heer v. d. Plas, de voorzitter van "Hulp in 
Nood" speelde men "Truusje Meyer" en "Henkie", 
een blijspel en een klucht, die goed in de smaak vielen 
getuige het warme applaus, dat de spelers in ontvangst 
mochten nemen. Waarlijk een geslaagde avond. 

Tentoonstelling "De Brabantsche Boerderij 
door kunstenaars gezien". 

De heemkundige kunsttentoonstelling "Zooals kun
stenaars Boxtel _zien" is een groot succes geweest. 
Rond 1000 bezoekers hebben met de Paaschdagen de 
toonzaal van den heer Ad Witteveen bezocht. 

Door den Heemkundigen Studiekring en de Com
missie voor Kunstaangelegenheden uit "Herlevend 
Boxtel" zal met Pinksteren wederom een tentoon
stelling worden ingericht, met als • onderwerp ditmaal 
de Brabantsche boerderij. Nu door oorlogsgeweld 
zoovele boerderijen zijn vernietigd en mitsdien andere 
zullen moeten worden gebouwd kan het ook van 
practische beteekenis worden geacht zich te ver
diepen in de oude schoone vormen en verhoudingen 
van de Brabantsche boerenhoeve. 

Bracht de tentoonstelling over Boxtel speciaal 
eenige plaatselijke kunstenaars naar voren - de nestor 
der kunstschilders de heer Pierre Janssen en een van 
de jongste kunstenaars, de beeldhouwer Frans van 
Amelsvoort - thans is ook reeds contact gezocht met 
eenige schilders en schilderessen uit de naaste om
geving. De tentoonstelling zal wederom plaats hebben 
in de toonzaal van den heer Witteveen. 

Particulieren, die eenig goed schilderstuk over de 
Brabantsche boerderij in hun bezit hebben, dat zij 
voor deze tentoonstelling zouden willen beschikbaar 
stellen, worden verzocht hiervan mededeeling te doen 
bij de heeren H. van der Meijden, Bosscheweg 225 of 
P. Prince, Breukelschestraat· 58.

OOK IN BOXTEL JULIANA-COLLECTE.

Deze Juliana collecte van het Roode Kruis moet

Aan buurtgenooten en ken
nissen, die mij tijdens mijn 
langdurige ziekte en bij het 
verlies van mijn innig ge
liefd zoontje, met hun be
langstelling verkwikten, be
tuig ik hier, mede namens 
mijn man, mijn oprecht 
hartelijken dank. 

P. H. C. V. HAEFTEN
POLHUIS. 

Deken Spieringsstraat 5. 
Boxtel. 

Te koop Bouvier, teef, 6 
maanden oud, een partij 
stalmest, ook genegen te 
ruilen tegen kippen. Bevra
gen: A. J. Vermeieren. On
rooischestraat 56. 

Zij die hunne veld, 
vruchten willen ver
zekeren tegen 

hagelschade Dagmeisje gevraagd. Leef
tijd 15 à 16 jaar. Station-

moeten dit vóór 1 S straat 66, Boxtel. 
Mei opgeven bij : 

A. v. Genuchten
Van Hornstraat 6 

iets grootsch worden, dat grootsche, waarmee wij, 
klein volk, altijd nog bewondering der wereld hebben 
afgedwongen: De onderlinge hulpbereidheid bij natio
nale rampen. Op de bewogen en dramatische blaèlzij
den onzer geschiedenis kennen wij niet een tweede 
ramp als deze, waarbij afgesnoerde, dichtsbevolkte 
en vitale centra geïsoleerd liggen in den met het uur 
doodelijker greep van een vijand, die in wreedheid 
zijn wederga niet heeft en die gezworen heeft, dat 
aan zijn ondergang de onze zal voorafgaan. In vele 
dingen gedoemd tot oogenblikkelijke daadloosheid 
tegenover het onbevrijde Noorden, kunnen wij één 
ding doen: een hulp samenbrengen, waaruit straks 
bij wijze van spreken zonder voorbehoud kan worden 
geput, om te voeden, te genezen, te huisvesten, bij 
te staan. Alles wat wij nu voelen aan bitterheid, aan 
angst, aan drang tot redding, aan impulsen van een
heid en verbondè1iheid met hen die, gescheiden van 
ons, met ons het eene, zwaar beproefde vaderland 
vormen, kunnen wij ook nu weer tot uitdrukking 
brengen in deze collecte. Laat ieder er zich van be
wust zijn, dat ook de omvang zijner bijdrage het 
grootsch en aangrijpend slagen dezer collecte mede 
verwezenlijkt. Antoon Coolen. 

Mededeeling. 

Vereenigingsbesturen die de adressen van hunne 
dagbesturen nog niet hebben opgegeven worden ver
zocht dit alsnog te doen aan de administrtatie van 
Brabantsch Centrum, Molenstraat 19. 

MUZIKALE WANDELING. 
Ter �tegenheid van de verjaardag van H.K.H. 

Prinses Juliana zal de R. K. Gildebondsharmonie 
Maandagavond een muzikale wandeling houden. 

O.D.C.

A.s. Zondag speelt O.D.C. een thuiswedstrijd tegen
Toxandria uit Oisterwijk, haar groote concurrente in 
deze nood-competitie. Beide hebben tot dusver alle 
wedstrijden gewonnen, dus kunnen we a.s. ZondJg 
een felle strijd verwachten. De wedstrijd begint 0111 
drie uur. 

Welke jongeman wil zich 
grondig bekwamen in het 
kleermakersvak. Die 
melde zich . bij Firma M. 
Corvers 6. F. verhagen, 
13reukelschestr. 30, Boxtel. 

Wij hebben de navolgen

de artikelen ontvangen 

voor 

oorlogsgetroffenen 
Op Dinsdag 1 Mei 

heroprichtings
v erg ader i n  g 

van de 
R.K. Boerinnenbond 
des na middags om half drie 
in Café ADELAARS. 
Trouwe opkomst wordt 
verwacht. Nieuwe leden 
kunnen zich dan nog op, 
geven. 's Morgens zal er 
een H. Mis worden opge, 1
dragen in de St. Petrus, 
kerk. Het Bestuur. 

Damesregen mantels 

Damesmantels 

Damesjaponnen 

Dameskousen 

Damesdirectoirs 

Damescamisoles 

Japonstof 

Herenbovenbroeken 

Kinderjaponnen 

Kleuterjaponnen 

Kindervesten (wol) 

Kinderkousen (10-15 j.) 
Jongensbovenbroekj. 

Jongenscombinations 

Jongenshemden. 

Welke flinke werkster wil 
mij gedurende één week 
helpen mijn huis schoon te 
maken, daar ik, door lang
durig ziek te zijn geweest, 
zelf niet tot zulks in staat 
ben. Tevens me1s1e ge
vraagd voor dag en nacht 
of heele of halve dagen. 
Beiden flink loon. P. H. C. 
van Haeften-Polhuis, De
ken Spieringsstr. 5, Boxtel. 

Afdeeling Boxtel 

Dienst Landbouwherstel. F. J. Witteveen's 

KENNISMAKING. 
R.K. Weduwnaar zonder 

kinderen oud 52 jaar, niet 
onbemiddeld, zoekt kennis
making met R.K. jonge
dochter of weduwe oud 40 
tot 50 jaar uit arbeiders
of boerenstand, een kind 
geen bezwaar. Brieven, 
liefst met foto te zenden 
onder nr. 55 aan dit blad. 

Te koop een paar goede 
bruine Heerenlaarzen, maat 
41, ook te ruilen voor een 
paar in g.st.z. damesschoe
nen, maat 38. Brugstr. 15. 
Mevrouw Ninaber-van Eij
ben p/a Mevrouw Hooger
wou, Bosscheweg 30, vraagt 
een dagmeisje of een kin
dermeisje. 

Te ruil aangeboden 
rubber rijglaarzen 
wandelwagentje of 
artikel. Koppel 9. 

prima 
tegen 
ander 

Te koop een melk- of kalf
koe op aankoopvergunning, 
keuze uit 4 bij H.v.d.Loo. 
Nieuwstraat 71. 
Te ruil eenige handdoeken
tegen links geweven dames 
kousen. Deken Spieringt
straat 15. 
Konijnenhok: Te koop aan
geboden 4-deelig konijnen
hok. 2 X 1 mtr. Adres : 
Ons Doelstraat 14. 

Boeren en tuinders in Boxtel die door oor, 
logshandelingen schade hebben opgeloopen 
aan gebouwen, gronden, inventaris, enz. 
worden opgeroepen ter 

Vergadering op Dinsdag 1 Mei a.s. 
des avonds te 7½ uur in Café VAN ROOIJ, 
Nieuwe Kerkstraat alhier. 

W. H ELMER, Voorzitter.
M. VAN DEN BROEK, Secretaris.

Manufacturen en 

Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18, Boxtel 

Neemt goeden raad 
Gebruikt Van Oers zaad 

E NGELS Een aparte afdeeling. 
Met ervaren vertalers, die snel 
betrouwbaar en correct werkt, 
vertaalt Uw brieven. Dezelfde Iedereen die in de maatschappij van morgen 
dag gereed. iets te betekenen wil hebben, zal de Engelse 
VOORDELIGE TARIEVEN taal vlot moeten beheersen ook U. Besluit 

V E R T A L E N 
daarom snel. 
Bij iedere sollicitatie naar een behoorlijke 

positie zal gevraagd worden: Spreekt U Engels? 
Dan moet U volmondig JA kunnen zeggen. Leer daarom Engels, maar ... .. 
degelijk en snel. 
Profiteer v.d. ervaring van onze leraren met hun langdurig verblijf in Engeland. 
Schriftelijke cursussen voor beginners en gevorderden volgens een modern 
systeem. Cursisten ontvangen gratis lesmateriaal in eigendom. 
Nauwgezette correctie huiswerk fl. 4. - en fl. 7.- per maand of  fl. 25.- contant. 

Ook lessen Russisch, Middenstandsdiploma Practische Psychologie. 
B E S LU I T. U w  p ros p e c t u s  e n  p r o ef l e s  l iggen g e r e e d. 

INSTITUUT ,,MINERVA'' 
Hoofdkantoor: Hertogstraat 35, Tilburg 
Bijkantoren en Agentschappen in geheel vrij Nederland. 

Agentschappen: J. V O LK ER 1, ,,De Nieuwe Boekhandel", Boxtel. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 

MEDEDEELING. 
In aansluiting op het bericht in de dagbladen be

treffende de oprichting van de Sectie "Voorlichting 
en Informatie" bij Militair Gezao-

1 
kunnen wij U 

mededeelen, dat voorlichting en informaties over alles 
wat het Militair Gezag en andere openbare instel
lingen betreft, te verkrijgen zijn voor de Gemeenten 
Boxtel, Liempde en Esch op het Bureau "Landelijk 
Herstel", _Markt 10 te Boxtel als agentschap van 
bovengenoemde Sectie. 

De nieuwe bonnen. 
BROOD: A 19A B 19A C 19A D 19A E 19A M 19A 
A 19B B 19B C 198 D 19B en E 19B, gemerkt "brood" 
400 gram. D 19 - E 19 gemerkt "beschuit" 100 gram. 
BESCHUIT: E 19 gemerkt "beschuit" 75 gram: Deze 
bon is uitsluitend voorinleveringsbon, aflevering mag 
eerst geschieden in de week van 6 t/m 12 Mei 1945. 
ONTBIJTKOEK: 126 gemerkt "Algemeen" ½ koek 
(circa 140 gram). 
MELK (gestandaardise�rd): C 19 D 19 E 19 "melk" 
1 ¾ L. (1 L. gest. melk is 1 blikje gecondenseerde 
volle melk. 
TAPTEMELK: A 19 B 19 gemerkt 11taptemelk" 3½ L. 

De overige bonnen zullen eerst op Maandag 30 
April 1945 per raambiljet bekend gemaakt worden. 

De Directeur 
J. A. SMIT. 

GROOTE NATIONALE JULIANA COLLECTE 
28 en 29 April groote Nationale Juli-. 
ana-collecte ten bate van het Nederl. 
Roode Kruis, met muzikale wandeling 
door het dorp van Boxtel's harmonie op 
Zaterdag-avond te 7 uur, en door de 
Gildebondsharmonie Zondagavond 6 u. 

R. K. JONGEMAN 
zoekt in Boxtel voor direct een net en degelijk 
PENSION. Brieven onder No. 83 bureau v.d. blad. 

Algem. Nederlandsche 
Onderl. Hagelverzekering-Maatschappij 
Groot Hertoginnelaan 1 � 's-Gravenhage. 

AAN HEEREN AGENTEN, 
Na overleg met de Commissie voor het Schadever, 
zekeringswezen zijn zaaiverdeelingsformulieren ver, 
krijgbaar, onder opgave van de namen der Verzekerden, 
volledige adressen en polisnummers bij het Hoofd, 
agentschap 

A. S. VROON & ZONEN 
0ostvoorstraat A 10, Dinteloord. 

(Tijdelijk postadres: Roosendaal, H ulsdonkschestr. 42) 
Na inlevering der volledig ingevulde en geteekende 
formulieren worden voorloopige polissen afgegeven. 

Algemeen Onderling Waarborg-Genoot
schap "Renovatum" - Afd. Oorlogsschaden. 

LEIDSCHEPLEIH 29 - AMSTERDAM. 

De Commissie voor het Schadeverzekeringswezen in
gesteld bij beschikking van den Chef Staf Militair 
Gezag van 13 Januari 1945 No. 170, gevestigd te 
's-Hertogen bosch 

MAAKT BEKEND 

dat zij een Centraal Agentschap der "RENOVATUM" 
in bevrijd gebied heeft gevestigd te 

EINDHOVEN, EMMASINGEL 22 

Het Centraal Agentschap wordt gevormd door <le 
Heeren: TH. BONANTS te Tilburg, M. G. J. BOSMA 
te Goes, P. J. ELEMANS te Ravenstein, Ir. FICK te 
Breda, W. HOPMAN te Den Bosch, J. A. TH. J. M. 
MAAS te Eindhoven, JAN H. RA YMAKERS te Hei
mond, A. Tl-!. RUITER te Den Bosch. 

AAN ALLE AGENTEN VAN BOVENGENOEMD 
GENOOTSCHAP WORDT OPGEDRAGEN: 

1. Alle onder hunne berusting zijnde gelden van het
Genootschap via hunne bank of per postwissel te
storten op rekening der Amsterdamsche Bank te
Eindhoven, ten name van het Centraal Agentschap
,,Renovatum" voor 't bevrijde Nederlandsche gebied.

2. Hun naam, woonplaats en adres alsmede agenten
nummer omgaand op te geven aan het Centraal
Agentschap.

3. Een opgave te verstrekken in 4-voud aan het Cen
traal Agentschap en per vervalmaand, van alle te
incasseeren premiën n.l. Aktenummer, naam, woon
plaats en premiebedrag + bemerkingskolom.

De premiekwitanties worden daarna door het Centraal 
Agentschap uitgeschreven en vergezeld van een nota 
aan de agenten ter incasseering toegezonden. 

Alle schadegevallen moeten worden doorgegeven aan het 

Centraal Agentschap, Emmasingel 22, Eindhoven. 

Namens de Commissie v.h. Schadeverzekeringswezen, 
P.J. 0. VAN DER DOES DE WILLIBOlS, Voorzitter 
E. W. J. VAN WEEDE, Secretaris. 
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San1�, 
de 'llkimatuul, elf, de 'Vr.ede. 

,,Tegen een achtergrond van zijden vlag
gen, heldere lichteµ en een atmosfeer van 
bezige opwinding zijn heden 1200 gedele
geerden van de 46 Vereenigde Naties koorts
achtig bezig zich te prepareeren voor de 
openingszitting - van de San Francisco-confe
rentie" (Anep-Aneta). 

Hier zijn dus 1200 menschen bij elkaar 
gekomen om de voorbereidingen te treffen 
voor de straks komende vredesbijeenkomsten. 
.Zij gaan nu bijeenkomen om ·de Veiligheids
organisatie der Vereenigde Volken te be-
spreken. 

Hooge boorden, blanke manchetten, ge
wichtige gezichten, de noodige vlaggen, rede
voeringen en alles wat een wereldcongres 
voornaam kan maken zal hier dus niet ont-· 
breken. Er is een rustige sfeer van deftige ge
delegeerden naast het opgejaagde tempo van 
journalisten, rennende vingers boven de 
schrijfmachines, morse-berichten in het snel
ste tempo. Snel, snel. Vader Chronos heeft_ 
geen tijd. Hij neemt zijn dirigeerstok en tikt 
• op de wereldstandaard nerveus en nijdig: de
nieuwe symphonie van de tijd: Prestissimo.

Ondertusschen bloeit overal de Mei, het
nieuwe leven. Op de puinhopen van de ver
woeste wereld, van uitgebrande steden en
vernielde huizen zingt de nachtegaal zijn lied
alspf er nooit oörlog geweest is en spelen de
kiu.deren met granaathulzen, die het booze
werk verricht hebben.

En als de èerste Zondag van Mei komt
gaan in Brabant al heel vroeg de pelgrims op
pad naar de Zoete Lieve Vrouw, de Koningin
van de vrede. Er is een groote rust in deze
pelgrimstocht en er is een gewijde stemming
die we zoo gaarne overgebracht zouden zien
naar San Francisco. Maar tot op heden is de
Koningin van de Vrede zeer angstvallig bui
ten de heele situatie gehouden, evenals de
Vaticaansche mentaliteit.

Zeker er is nog geen sprake van Vredes
conferentie en het eenige doel van San Fran
cisco is "de constitutie van de voorgestelde
Veiligheidsorganisatie der Vereenigde Volken
te bespreken zooals uiteengezet te Dumbar
ton Oaks". Maar wat moeten we nu bijvoor
beeld denken van een volgende karakteri
seering: ,,De gedelegeerden zijn vast besloten
de conferentie tot een succes te maken en
om niet uiteen te gaan, alvorens zij het eens
zijn over de Machinerie, waarmede alle staten
kunnen samenwerken om de vrede veilig te
stellen.'� (Anep-Aneta).

Laten we even vaststellen dat geen enkele
machinerie, zelfs geen machinerie van men
schen, in staat is of zal zijn een basis te leg
gen voor vredesconferenties, als alleen de
aandacht w_ordt geschonken aan de materie.ele
veiligheid van de volken. De gedachten die
de Mei-maand ons opdringt is enkel en alleen
deze: wordt hier wederom een begin ge
maakt met het vergeten van het allervoor
naamste? Het allervoornaamste is en blijft:

Alleen met behulp van een meer geestelijke
opzet kan men een basis leggen voor de
vrede, waarvan de Zoete Lieve Vrouw de
Koningin is.

Onu 'llliddenstmul. 
Onder Middenstand verstaat men gewoonlijk die 

categorie van de bevolking, welke op eigen risico een 
eigen bedrijf of onderneming van beperkte. omvang 
exploiteert. Nauwkeurig de grenzen aan te geven, 
zoowel naar beneden, als naar boven, is niet mogelijk, 
maar het is overduidelijk dat in onze maatschappij 
de kleine ondernemers, in ambacht en in nering een 
beduidende plaats innemen. Het is een eigen stand, 

en wanneer deze stand zijn taak goed volbrengt, is 
hij van buitengewone, zelfs onmisbare beteekenis voor 
de volksgemeenschap. Kleine vrije ondernemers zullen 
er in een vrije maatschappij altijd blijven bestaan; bij 
iedere vooruitgang van het geheel openbaren zich 
weer nieuwe beroepen en bedrijven, ook van kleine 
zelfstandigen, dit is zeker. 

Maar wat niet zeker is, is dat de stand in zijn ge
heel de beteekenis zal behouden, welke hij tot nu 
toe had. De middenstand is sinds lang bedreigd ge
weest door overvleugeling van het grootbedrijf, de 
middenstanders hebben elkaar en zichzelf door tekort 
aan sociaal inzicht veelal bedreigd en konden de weg 
naar collegiale samenwerking maar niet vinden. En 
meermalen ook waren middenstanders een sta-in-de
weg voor ordelijke ontwikkeling van hun eigen onder
neming, doordat zij niet voldoende beseften, dat zij. 
jegens hun begunstigers niet alleen de taak, maar 
-ook de plicht hebben van een sociaal verantwoorde,
bediening. Ik betwijfel het geenszins, dat een krachtige
middenstand van qnschatbare beteekenis is voor onze
maatschappij. Ik meen· blij te moeten zijn met de
feitelijke toestand, dat tot nu toe de middenstand
nog een goed deel van zijn eigen terrein in handen
had. Dit is niet alleen vtior de samenleving van econo
mische, maar vooral van sociale en zedelijke betekenis.
Als tenminste ook de middenstander zelf zijn vak
kent, sociaal uitgroeit en zedelijk meer bewust wordt.

Doch denken we niet, dat wij middenstanders dit
op ons zelf staande kunnen bereiken. Organisatie,
principiële organisatie is voor ons noodig minstens
even hard nog als voor boeren- en werknemende
stand. Laten we dit eens goed bedenken en spoedig
voor Boxtel het initiatief nemen om tot een frissche,
actieve en bloeiende afdeeling te komen van de katho
lieke Middenstand. Het is nu de,juiste tijd, maar het
is ook hóóg tijd. Willibr, Cooymans O.P.

Oou uuues., oadedandsd&e oocspumAe.=
lijAAeid,, pin=up=qids en wat� meu�.

We beginnen hier in ons landje al aardig het klap
pen van de Amerikaansche zweep te kennen.

De mannen zetten een baret op, trekken 'n Tommy
broek aan, ze kauwen kaugom, roken zoo lang de
voorraad strekt de eene Engelsche sigaret na de
andere en wippen even met het gezicht opzij om goeie
dag te knikken. De dames trekken naar het Noorden
in een schoon militair costuum, noemen zich lieu
tenant met de noodige hoeveelheden sterren en krijgen
gelukkig het benoodigde uitzetmateriaal om hun wel
doenerstocht te beginnen. Daarbij worden dan de
zelfde hoeveelheden sigaretten verwerkt als men bij
de heeren verwachten kan.

In de schouwburgen aanschouwen we revues met
het noodige aantal bloote beenen en schouders en
wat verder nog meer passend is voor een behoorlijke
pin-up-girl. (Voor hen die ongelukkiger wijze met
deze allerfraaiste schoonheden nog geen kennis
mochten maken zij opgemerkt dat een pin-up-girl
een levend wezen is dat samengesteld is uit kikvorsch
bestanddeelen en een badende juffrouw).

Ook het applaudiseeren veramerikaanscht: stampen,
fluiten en het nabootsen van indianen-gebrul.

Onze (gelukkig klein in aantal) verschijnende ge
ïllustreerde bladen reproduceeren de verschillende
standen van pin-up-girls op de meest grandioos be
lichte wijze. Het lijkt ons hier op zijn plaats de ezel
van "Pastoor Poncke" en de bok van Hannes Hoek
ten tooneele te roepen, om in diverse standen aan
het publiek te worden voorgesteld. Ook zouden we
met zeer veel succes een geïllustreerd blaadje kunnen
uitgeven over de houdingen en bokkesprongen van
de geit van Drieka Tin, die op de Heemkundige
Kunsttentoonstelling zoozeer de aandacht naar zich
toetrok. Wellicht kan dit even amusant zijn als
bloote schouder-parade en huwelijkskwinkslagen die
het Brabantsche boekske te buiten gaan; zonder twij
fel zal dit het voordeel met zich mee brengen dat
paters en dominees geen preeken meer behoeven te
houden over onzedige kleedij, lange kousen en hals
doeken.

Maar het ergste van dit alles, wat het komische
van het geval totaal wegcijfert is: Door dergelijke
smaakovername zijn we zoo maar opeens onze Hol
landsche oorspronkelijkheid verloren geraakt,. en gin
gen we het kikvorschenlied nazingen dat de groote
kikvorsch ons voorzong.

Ik kan trouwens niet erg goed begrijpen dat wij zoo
verrukt zijn over pin-up-girl-cultuur, terwijl het nog
niet zoo heel lang geleden is dat wij scholden op de
heidensche lichaamscultuur der moffen en dat we de
sportkampen der Mussertjeugd zoo verafschuwden.
Toen was één preek van den pastoor voldoende om
ons het verkeerde hiervan te doen inzien. Maar nu
zit een volle zaal te lachen om een bloot been en een
flauw huwelijksgrapje en als dit lachen nu maar een
"uitlachen" was dan was het in orde; het is echter
een lach van onnoozele Fransjes die alles slikken
wat ze voorgekauwd krijgen (dit is weer die kauwgom).

Wij hebben toch waarachtig nog wel een andere
methode van applaus, en andere schoonheden, we

• 

hebben toch waarachtig nog wel een smaak, waarin 
het Nederlandsche karakter ligt opgesloten. Daarom: 
weg met die nabootsing. Hollandsche oorspronkelijk
heid, Brabantsche degelijkl1eid heeft het voorrecht. 

H.v.d. M.

De B.O.A.M. deelt mede dat de kaartverkoop 
voor het B.O.A.M-monument een waar succes 
is. Hij vraagt nog enkele actieve leden die zich 
hiermede nog willen belasten. Ook getrouwde 
mannen kunnen eere-Boamiet worden. Verder 
zij nog gemeld dat door Tommy-girls reeds 'n 
groot aantal "Oirkonden van Schenckinghen" 
zijn aangekocht, waardoor zij eere-Boamiet 
geworden zijn. Dit is een zeer sympathiek 
gebaar. Verder zij nog medegedeeld dat via 
de gedenksteen-actie en de oirkonden een 
nieuwe liefde het hart eens Boamiet's bespron
gen heeft. 

Een nieuwe kunsttentoonstelling schijnt in 
aantocht te zijn. Na de vorige zijn er stemmen 
opgegaan, die riepen om een vernieuwing der 
kunst, betreffende kerkramen en heiligenbeel
den in diverse kerken van Boxtel. Wij meenen 
daarom ernstig te moeten waarschuwen voor 
beelden- en kerkramenstormerij als deze tweede 
tentoonstelling mocht doorgaan. 

Als er een I trein met Duitsche krijgsgevan
genen door Boxtel komt en even stopt,· zijn er 
helden te vinden die met steenen gooien. Een 
oud-illegaal werker die deze vertooning aan
schouwde sprak slechts dit eene woord: ,,Bah". 
De Metro is het met dit eene woord volkomen 
eens. 

,,Origineele" dames hebben de naam B.O. 
A.M. overgenomen en deze bedoelt dan te zijn:
Bond van door Oorlogshandelingen Aangeno
men Meisjes. Jammer is echter dat zij hun
oorspronkelijkheid uitkuuren in anonieme brie
ven. Anonimiteit getuigt van lafheid.

Historisch: Collectant der Juliana-collecte: 
,,Voor het Noorden, juffrouw." Boerin: ,,Nee 
meneer we kunnen niets geven, want d'r is 
vandaog krek een koei kapot gegaon." Collec
tant: ,,Maar juffrouw, de menschen uit het 
Noorden zijn toch voornamer dan uw koe." 
Pats, deur dicht! 

In een KUNST-handel hier ter plaatse zijn 
nog foto's te koop van Hitler. Zou dit in ver
band staan met de Europeesche schilderkunst? 

Ze zeggen dat de revue "ZE ZEGGEN" geen 
recensie in Brabantsch Centrum kreeg, omdat 
deze recensie zou thuishooren in de Schijn
werper, terwijl "Ze Zeggen" nergens thuishoort. 

Jlaatsetijk 'llieuw.s 
JUBILEUM. 

De Heer J. Schellekens, hoofd der St.Petrus-U.L.O. 
school, was 1 Mei j.l. 25 jaren hoofd-onderwijzer. Wij 
wenschen hem nog vele gelukkige jaren. Naar wij 
vernemen gaat de Heer Schellekens binnenkort op 
pensioen een welverdiende rust genieten. Deze ruste
looze harde werker zal in de gedachtenis van zijn 
leerlingen en in de schoolgeschiedenis van Boxtel on° 

uitwisbaar blijven voortleven. 
1 Mei deed Zuster Dr. Elisabeth van de Zusters 

van Lavigerie haar plechtige kloostergeloften. Ter eer 
van dit heugelijk feit had Woensdag twee Mei een 
dank-receptie plaats, waarbij verpleegsters, personeel 
en patiënten die Dr. Elisabeth behandelde haar een 
cadeau aanboden en haar dank brachten voor het 
groote werk dat deze zuster in Boxtel verricht heeft. 

De heer Leo de Laat bracht in ontroerende woor
den zijn dank uit namens alle patienten van Boxtel 
en omgeving voor al het werk gedurende de vreese
lijke oorlogsdagen dat Zr. Dr. Elisabeth gedaan had. 

Name'ns alle anderen sprak Martin van Amelsvoort 
eveneens een kort en schoon dankwoord. Als cadeau 
werd haar aangeboden een pracht couvert en een 
album met de namen van alle dankbare vrienden, 
medewerkers en verpleegden van Zuster Elisabeth. 

Later in de missie zal deze Zuster met liefde terug
denken aan deze ontroerende dankbeweging, die zoo 
spontaan voor de dag was gekomen. 

COMITE "HULP IN NOOD" 

Op de door ons uitgeschreven vergadering met de 
diverse vereenigingen op amusement en sportgebied 
werd door allen spontane medewerking toegezegd. De 
beide voetbalvereenigingen O.D.C. en B.O.C. ver-

Abonnement•prii• f 0. 10 per weelr. off 1.30 per kwartaal. 
Hoofdredacteuren: 

J. v. SUS"-NTE en H. •· d. MEIJDEN. 

Directie en Admini•tr.: W. L;,., Amel•foort Molen•tr. 19. 
Advertehtieprii•: 5 cent per milimeter over één kolom. 



leenden o.a. aan alle gerepatrieerden vrije toegang op 
hun sportvelden tijdens alle wedstrijden, op vertoon 
van hun repatrieeringskaart. 

Plannen werden gemaakt voor een te houden 
sportdag op Hemelvaartsdag 10 Mei a.s. op het 
O.O.C. terrein. Op dien dag zal B.O.C. een wedstrijd 
spelen tegen een elftal samengesteld uit gerepatrieer
den en O.0.C. tegen een nader vast te stellen elftal. 
De wedstrijden zullen worden opgeluisterd door mu
ziek van een der Boxtelsche muziekcorpsen. Het ge-

• heel zal worden voorafgegaan door een muzikale
wandeling vanaf de Markt. De baten hiervan komen

. geheel ten goede van ons Comité. Woensdag 16 Mei 
d.a.v. speelt 's avonds een elftal van Boxtelsche Vete
ranen, waaronder o.a. Sjef van Run, een voetbal
wedstrijd tegen de Spoorvogels eveneens opgeluisterd 
door muziek waarvan de baten eveneens voor ons 
comité zijn. Verder werden diverse data vastgesteld 
voor te geven tooneelvoorstellingen. 

Voor deze week konden wij dank zij de buiten
gewone medewerking op Woensdagavond een Voet
balwedstrijd, Donderdag een filmv'oorstelling in de 
Nieuwe Bioscoop en Vrijdag a.s. de operetteuitvoering 
in de Ark van de Trekvogels aanbieden. Zondag,a.s. 
zal in de Parochiekerken St. Petrus en H. Hart een 
collecte gehouden worden voor ons comité welke wij 
ten zeerste aanbevelen om ons in de gelegenheid te 
stellen ons werk te kunnen blijven doen. 

Maandag j.l. kwam voor het eerst de werk-groep 
voor de goede film-actie bijeen. Besloten werd in de 
maand Mei de inwoners van Boxtel te bewe?,en zich 
als lid voor het "Werk van de goede film' op te 
geven. Wij hoopen dat deze actie, die nog belang
rijker is dan de actie voor de goede pers, volledig 
slagen zal. 

Heroprichting R. K. Boerinnenbond. 
Op 1 Mei j.l. had de heroprichting plaats van de 

Boerinnenbond in Café v. Rooij. Vele boerinnen had
den zich opgegeven als lid. 't Ledental is dan ook 
met .71 gestegen zoodat ze nu 216 leden telt. De 
Adv. hield 'n lezing over de bezetting en over de 
gene die het zware juk nog te dragen hadden en over 
de heropbouw v. d. Boerenorganisaties en de geeste
lijke heropbouw. De Adv. prees ook nog diegenen, 
die zo ijverig hadden meegewerkt aan de paketten 
voor de gijzelaars. De voorzitter v. d. Boerenbond 
die aanwezig was sprak nog 'n. aanmoedigend woord 
tot de leden van de Boerinnenbond om met de Boeren
bond eendrachtig samen te werken. De Pastoor der 
Parochie St. Petrus heeft nog 'n kort woord van dank 
gericht aan de meisjes die de huishoudschool ver
lieten toen deze onder het beheer van de Landstand 
kwam. Verder vond de bestuursverkiezing plaats, 
welk 'n vlot verloop had. Herkozen werd Mej. Scha
pendonk als. presidente, Mej. Adriana v. d. Sande als 
Secr. Verder Mej. Schoenmakers en Mej. Peijnen
burg. Als nieuw bestuurslid werd gekozen Mej. Toos 
v. d. Sande.

DERDE KUNSTAVOND.

Als derde der serie lezingen van Herlevend Boxtel
gaf Dinsdag 1 Mei Pater Lohuis O.F.M. een voor
drachtsavond onder het motto "Nederland in zijn 
grootste tijd", een ileclamatie, geheel uit de illegale 
poëzie, die gedurende de bezettingsjaren werd ge
schreven door vrijheidshelden en dichters van ons 
geteisterd land. In rijke afwisseling declameerde Pater 
Lohuis- veel schoone gedichten, die een .diepe indruk 
maakten op het publiek. Het zal voor velen een open
baring geweest zijn de poëzie uit de bezettingstijd te 
hooren zooals op deze avond en met de groote vari
atie van deze verzetspoëzie kennis te mogen maken. 

1 O.D.C.-NJEUWS. 
O.O.C. verloor Zondag van haar concurrent Tax

andfia met 2-1. De overwinning verdienden de Oister
wijkers volkomen. Hun spel was ontegezeggelijk beter. 
O.0.C. zagen we wel eens beter. Vooral de halflinie
was bepaald zwak. De O.0.C.-voorhoede die toch al
dikwijls zelf de aanval op moest bouwen, kreeg nu
tegen het stopper spil systeem van Taxandria geen
kans gevaarlijk te worden. De stand was met de rust
0-0 dank zij het prachtige werk van den O.D.C. doel
man Van den Heuvel. In de tweede helft nam Tax
andria de leiding 1-0. Zeer spoedig bracht O.D.C. de
stand weer op gelijke voet 1�1". Zelf kreeg O.D.C.
toen nog enkele kansen om de leiding te nemen.
Deze werden echter niet benut. Even voor het einde
nam Taxandria weer de leiding om deze niet meer
af te staan. A.s. Zonélag spelen drie elftallen van
O.D.C. tegen B.O.C.

De Juliana-collecte, ten bate van de ZUID HELPT
NOORD-actie heeft de respectabele som van f 1700.
opgebracht. De beide Boxtelsche harmoni's hebben in 
kou en regen met de collectrice's dit succes behaald. 

JULIANA-COLLECTE. 

Het Nederlandsche Roode-Kruis, afd. Boxtel maakt 
bekend, dat de Juliana-Collecte op Zaterdag en Zon
dag 28 en 29 April 1945 heeft opgebracht de somma 
van 1936 gld. 

Het Roode-Kruis dankt hiermede haar inwoners 
voor de geldelijke steun, tevens beide Boxtelsche 
harmonieën die door hun muzikale wandeling door 
het dorp, met de medewerking van de volijverige 
collectanten van de zangvereeniging "St. Petrus", 
zeker een groot aandeel hebben gehad in het slagen 
van deze Collecte. Het Bestuur. 

De Nieuwe Bonnen. 
BROOD: A20A B20A C20A D20A E20A M20A 

A20B B20B C20B D20B E20B allen gemerkt "brood" 
per bon 400 gram. 
D20 en E20 gemerkt "beschuit" per bon 100 gram. 
(Deze bonnen zijn uitsluitend aangewezen voor het 
koopen van brood, zoodat daarop geen beschuit mag 
worden afgeleverd). 

MELK (Gestandaardiseerd) C20 020 E20 gemerkt
"melk" 1 ¾ L. (1 L. gestandaardiseerde melk is 1
blikje gecondenseerde volle melk). 

TAPTEMELK. A20 B20 "taptemelk" 1¾ L. 

Bonkaarten voor gerepatrieerden. 
Gerepatrieerden kunnen a.s. Maandag 7 en Dins

dag 8 Mei de bonkaarten Voedingsmiddelen voor de 
6e Periode afhalen in 't Zaaltje. 

In den vervolge zullen gerepatrieerden op de nor
male wijz.e hun bonkaarten kunnen verkrijgen op de 
·dagen vermeld op de publicaties.

RIJWIELBANDEN.
Door onvoorziene omstandigheden wordt de be

reids aangekondigde verstrekking van formulieren
voor schoenen en rijwielbanden voorloopig stopgezet.

De Directeur v. d. Distributiekring Boxtel. 

Schoenreparaties 

VOOR HET AANSTAANDE- COMMUNIEFEEST 

NAAR!Buuec 
V. SALMSTRAAT 20 - WILHELMINASTRAAT 9 

VOOR KOEKJES EN GEBAKJES, 
LUXE-BROODJES, EIERKOEKEN, ENZ. 

ALLES BIJ INLEVERING 

�. 
Thans zetten wij weer nieuwe voeten aan : 

H EERENSOKl<tEN 
DAMESKOUSEN 
KINDERKOUSEN 

90 
70 

ao' 
Wil huis met grond te 

Woensel ruilen tegen huis 
met grond te Boxtel. lnlich
tîngen te bekomen bij Van 
der Schoot, Vorst 101. 

Ladders ophalen v.a. 
w o r d e n d o o r  o n s  Machinaal en handstoppen v.a. 

binnen een week Dagelijs aanname in ons dep&t: 

5 
5 

cent 
cent 
cent 
cent 
cent 

Hondje gevraagd. Liefst 
langharig wit met bruin of 
met zwart. Geen kees of 
smous. Prins Hendr. str. 10 
Boxtel. 

vakkundig uitgevoerd• Manufacturenhandel P. v. d. VELDENLevert daarom Uw 
bonnen voorde maand Stationstraat 11, Boxtel 

8O�
E

����ERT'S " BATA" - Dorpstraat - Best
Zwart glacé handschoenen 
verloren, gaande van Juli
anastraat door Klooster
straat naar Nieuwe Kerk
straat 29. Terug te bezor
gen Wed. Vlamings, Nieu
we Kerkstraat. 

Wie een zilveren Rozen
krans heeft gevonden, met 
naam Rica Snelders gegra
veerd, gelieve dezen terug 
te bezorgen Molenstraat 21 

Voor het weiden van een 
paard te huur gevraagd 'n 
afgesloten weiland. Ook 
genegen met andere paar
den of koeien te laten mee
weiden. Aanb.: C. v. Oerle 
Molenstraat 9, Boxtel. 

Schoen- en Lederhandel - Boxtel 

Laat Uw tuin, 
hetzij groente-, fruit- of 
siertuin, vakku ndig 

aanleggen en/of 
onderhouden 

door: 

SALA'S 
T uinb�uw-lnrichting 
Lènnisheuvel 61, Boxtel 

' 

A.s. Dinsdag 8 Mei 
Bedevaart Oirschot 

H. Eik te voet. 

GEVESTIGD: 

Leder== en Lederwarenfabriek 
A. J. M. VAN ELK 
BURGAKKER 16 BOXTEL 

Boxtel, 2 Mei 1945. 

Schouwburg "De Ark", Boxtel 
Dameskoor 

"
St. Cecilia" en 

R. _K . .Mannenkoor "St. Petrus"
zullen op Zaterdag 5 Mei, Zondag 6 Mei en
Maandag 7 Mei opvoeren de bekende Operette: 

,,De Trekvogels'' 
van E. Wettig,Weissenborn. 

Circa 100 medewerken. 
Muzikale leiding: Jos. Driessen.
Orkest: ,,Pro Arte". 
Regie: Jan de Koning. 

Neemt goeden raad 
Gebruikt Van Oers zaad 

Bijeenkomst 2 uur bij v. d 
BREEKEL, Lennisheuvel Marsch en Dansen ( o. a. ouderwetse boerendans) 

Jac. v. d. Laar . Het Bestuur 
Grim. lamoen Vught. 

Het Bestuur der Boxtelsche 
Zweminrichting vraagt: 

Bad• en AANVANG T ELKENS 7 UUR PRECIES

een badmeester 
een garderobebediende (mann.) 
een garderobebediende (vr.) 
Zich te melden v66r 10 Mei a.s. Stationstraat 45, 
Boxtel. 

Voor opleiding 

chemisch wasscher, 
verver en perser 

kunnen wij nog plaatsen eenige jongens van 15 tot 
18 jaar. Vereischte strikt eerlijk en ijverige werkers 
Solicitatic=s uitsluitend aan het kantoor van de 
Chemische Wasscherij en Stoomververij "Den Dries' 
te Boxtel. 

Kantoorjuffrouw gevraagd. 
Fabriek hier ter plaatse vraagt goed onderlegde 
Kantoorjuffrouw, boven 18 jaar. Goede vooruitzichten 
Brieven onder no. 60 bureau dezer courant. 

Yergroo tingsatelier. Aanleg en onder-Hebt U een foto groot of
klein, wij maken voor u een houd van 

vergrooting 
Ook bijplaatsen van per
sonen van een andere 
foto is mogelijk. 
Gekleurd of zwart. 

Stuur even een kaartje. 

Sportterreinen 
en Plantsoenen 

SALA'S 
P. v. Zantvoort Tuinbouw-Inrichting

1 Lennisheuvel 61, Boxtel 
Burgakker 11 - BOXTEL 

Algem. Nederlandsche 
Onderl. Hagelverzekering-Maatschappij 
Groot Hertoginnelaan 1, 's-Gravenhage. 

AAN HEEREN AGENTEN, 

Plaatsbespreken op de dagen der uitvoeringen van 
12 tot 1 uur aan de zaal. 

RHEUMATIEK 

JICHT of 

SPIT IN DEN RU
<-
G? 

PHILIPS BRENGT UITKOMST 
met de nieuwe "INFRAPHIL" Philips Infra
rood bestralingslamp ! ! 1 

Prijs f 46. -
Demonstratie z o n der verplichting. 

VAN BOXTEL N V 
Bosscheweg 1 7 

• • Boxtel. 

PI t 
Half Mei hebben wij in 

a n en ■ voorraad alle soorten 
koolplanten,tomaten voor 

de koude grond, knolselderij, prij, de he• 
kende Ir. SLETS•tabak. Omstreeks einde Mei
kroten, sla, koolraap, koolrabie, enz. Ook zij 
die van bovengenoemde planten grote quan• 
tums kunnen gebruiken, kunnen bij ons 
terecht. 

ALOIS J. H. BARTEN 
Groente•, Kweek, en Tuinonderhoudings• 
bedrijf Villa "Lindenlust" 
BOSSCHEWEG 203 - BOXTEL 

Voor de eerste H. Communie 
Zilveren kruisjes 

Zilveren armbandjes 
Gouden ringetjes 

Firma A. van Vlerken, Boxtel 
Deze maand kunnen geen reparaties van 
goud of zilver worden aangenomen. 

STUDEER SCHIRFTELIJK 
Spoedcursus Engelse conversatie voor beginners. 

4 mnd. 2 ,chriltelijke lessen per week aangevuld mot mon
delinge uit,praaklessen. 

Engelse conversatie voor gevorderden. ,, 
Duur 4 mnd. 2 1chrlftelijke lessen per week met mondelinge 
uitspraaklessen. V olledlge repetitie grammatica. 

Na overleg met de Commissie voor het Schadever, Ideaal-cursus-Engels. zekeringswezen zijn zaaiverdeelingsformulieren ver, Duur e mnd. 2 achriltelijke lessen per week met mondelinge 
krijgbaar, onder opgave van de namen der Verzekerden u1t1praakle11en. 
volledige adressen en polisnummers bij het Hoofd, Cursus krachtige persoonlijkheid. 
agentschap Bevattende leasen In practlschepsychologle, doeltreffend spreken, 

A. S. VROON & ZONEN
sterk geheugen,koopmanschap,vrlenden en relaUe, maken,enz. 
Dit IS de cursus voor den man die Iets ber•ll1en wtl. 

Oostvoorstraat A 10, Dinteloord. INSTITUUT "MINERVA" 
d d l H l d k h 42) Hoofdkantoor: Hertogstr■■t 35 - TIiburg(Tiidelijkposta res: Roosen aa , u s on se estr. " Agentschappen In geheel vrQ Nederland, 

Na inlevering der volledig ingevulde en geteekende Aanmeldingen ap ons Agentschap, .,DE NIEUWE BOEKHANDEi.'" 
formulieren worden voorloopige polissen afgegeven J. VOLKERI. Rechterstr-■t 7. BHt■I. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De vrede is er Daar hebben we 
vijf jaar lang naar gesnakt onder druk 
en bedreiging. 

Wat de vrede brengen zal, weet 
niemand. Maar dezen zegen heeft de 
vrede • ons in ieder geval gebracht: 
het einde van den Europeeschen oor
log. En dat is voorloopig reden ge
noeg om zich een oneindig blijden 
mensch te gevoelen. Om dit einde is 
er een God zij dank! uit ons hart 
omhoog gestegen, zóó innig ge
meend als nooit te voren. 

8 Mei zal de Nationale gedenkdag 
van den Vrede in de toekomst blij
ven. 8 Mei de feestdag van Sint Mi
chaël, die den draak verslaat! De 
kerkelijke liturgie schenkt ons hier 
wel een schoone illustratie voor den 
gedenkdag van dezen strijd, dien wij 
moesten voeren, tegen een afschuwe
lijke draak, niet met zeven, maar met 
zeventig maal zeven koppen. 

Deze strijd is dan gewonnen, dank 
zij Gods Voorzienigheid. ,,Dat zóó 
een zou winnen, kan God toch nooit 
toelaten", voorspelden onze men
schen altoos. En 't is ook zoo ge
beurd. De overwinning is gekomen 
nadat we vijf jaren lang veel leed en 
zorgen samen gedeeld hebben. En ik 
meen, dat erkend mag worden, hoe 
in dezen verschrikkelijken tijd de 
Boxtelsche gemeenschap voor het 
overgroote deel waardig en moedig 
heeft stand gehouden, hoe wij el
kander in nood gesteund, bemoedigd, 
gered hebben. 

Vijf jaar lang is het gebed tot God 

Na bijna zes jaren van een met alle mid
delen op totale vernietiging gerichte oorlog 
ziet Europa zich thans opnieuw bevrijd en 
aan den ingang van een nieuw hoofdstuk 
in haar geschiedenis geplaatst. Vrede! Wij 
die den oorlog hebben doorstaan, wij hoo
ren dit woord en kunnen de beteekenis er
van maar nauwelijks vatten. 

Gedenken wij allereerst de millioenen, 
die door het offer van hun leven naast God, 
ons dit oogenblik hebben geschonken. Nooit 
zullen wij kunnen beseffen, wat deze oorlog 
aan de menschheid heeft gekost en nog 
kost, en niet dan uiterst moeizaam zal ons 
werelddeel zich van de toegebrachte schade 
herstellen. De toekomst is uiterst onzeker. 
En toch mogen wij niet wanhopen want: 
het moederland is vrij! Hierin ligt opge
sloten de mogelijkheid van een eigen, vrije 
Nederlandsche toekomst. Een toekomst wel
ke gelegen is in onze werkkracht. 

De tijd van vooroorlogsche welvaart is 
voorbij. Voorbij is ook de oorlog met al 
haar verschrikkingen. Gebleven zijn de dis
tributie van levensmiddelen en grondstoffen, 
de ontreddering van het openbare leven, 
het geschokte en gehavende -bestuursappa
raat, een op alle mogelijke wijzen gehavende 
en mishandelde volksziel. Deze zijn de fac
toren, die in de komende tijd een ernstig 
woord mee zullen spreken. Ongetwijfeld de 
overgangstijd zal moeilijk zijn. Komen wij 
haar echter met inspanning van alle krach
ten gelukkig te boven, dan zullen de groote 
geestelijke waarden, die ons volk in het ver
leden tot aan den spits der beschaafde vol
keren hebben gebracht, ook nu weer ons 
volk den weg doen vinden naar nieuwe en 
ongekende welvaart. 

In de maanden, die aan dè volledige be
vrijding van ons land vooraf gingen, hebben 
de gemeenten Boxtel en Esch niet stil ge
zeten. Integendeel op vrijwel alle gebieden 
van het maatschappelijk en economisch le
ven is het herstelwerk voortvarend en met 
kracht ter hand genomen. Met groote vol
doening kan ik hier getuigen, dat nimmer 

niet uit ons hart geweken. 't Is geen 
gewichtige· bladzijde, die de oorlog 
in Boxtel heeft geschreven. Met een 
Gode dankbaar hart mogen wij wel 
zeggen: gelukkig de volkeren, aan 
wie de geschiedenis voorbijgaat. 
Maar wat er van te schrijven valt, 
zal tenslotte eindigen met een woord 
van Lof op de houding onzer ge
meenschap. 

Nu gaan we samen de vrede be
leven. Wat zal het worden? Nie
mand weet het. Maar wel, hoop ik, 
dat wij na alle bittere ervaring weten, 
wat wij persoonlijk, ieder op zijn 
plaats, te doen hebben. 

Na de barbaarsche gruwelen, ge
boren uit menschelijke willekeur, 
welke overliep van schoone woorden 
als recht, broederschap en zoo meer, 
is 't voor ons voorgoed gedaan met 
menschelijke probeersels. Wij wagen 
ons welzijn en onze toekomst ook 
niet aan het Communisme, dat stoelt 
op de ontkenning van God. Neen, 
wij zullen in de toekomst staan en 
werken en bouwen enkel op den 
grondslag van Gods Recht en Gods 
Broederschap. Recht en Liefde in 
den geest van het Christendom. 

Zo vieren wij vandaag en morgen 
en nog lang den vrede, einde van el
lende, eervolle redding, blijde be
kroning. Wij vieren den vrede in 
dankbaarh{!id jegens God en Zijn 
Heiligen. En jegens onze vrienden
bondgenooten, door wier off ers onze • 
vrijheid herleefde. 

En we vieren den vrede in groot
menschelijke vreugde, altijd in ver
bondenheid met God. 

Deken I. Broekman. 

een beroep op de medewerking der ingeze
tenen werd gedaan zonder dat hieraan spon
taan en van ganscher harte werd voldaan. 
Er is onder U allen een overgroote mate 
van bereidwilligheid om de nieuwe tijd te
gemoet te treden met het beste, dat eenieder 
Uwer individueel heeft te bieden. En uit 
deze mentaliteit zal met veel zorg en harde 
arbeid een nieuwe toekomst geboren wor
den, waarin welvaart en vrede heerschen en 
waarin gerechtigheid en liefde de leidende 
beginselen zijn. 

Daarheen zijn wij op weg. Moge God onze 
tocht zegenen en dat Hij Zijn Geest zende 
tot verlichting over de menschheid. 

Mr. W.C.A. Francissen, 
wnd. Burgemeester 

van Boxtel en Esch. 
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JJ.ax,. 
Lang en vurig was ons wachten: 
naar een onbespied bestaan, 
bang en donkerder de nachten 
van de tyrannie-orkaan, 
die ons vrije land verwoestte 
en deed huivren van een vrees 
voor barbarendom, het woeste, 
dat de Duitsche vlaggen heesch. 
Niemand kan 't geluk verdragen 
van het lied op deze dag, 
nu wij blijde mogen dragen 
onze Nederlandsche vlag. 
Al het leed is nu geleden, 
nu is alles weder goed. 
Geve God ons nu den vrede, 
die Zijn glimlach is en groet. 

Catena. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

D
egene, die Woensdagmorgen om

circa 11 uur bij den winkel vati den 
Heer P. van den Brandt te Breukelen 
een fiets met tasch met med. instru• 
menten heeft medegenomen, wordt 
dringend verzocht deze, in het belang 
van de zieken, terug te bezorgen blJ 
Dr. C. HOEK. 

JJlaatseliiA 'llieu� 
FEESTVREUGDE IN BOXTEL. 

Een kort berichtje van Herrijzend Neder
land, enkele deuren die open gingen, een 
kind dat hoera riep, en heel Boxtel was in 
rep en roer. Korte tijd later rukten de beide 
harmonie's van Boxtel uit en daarmee was 
het feest in volle gang. Uit alle ramen en 
daken werden de vlaggen uitgestoken; we 
zetten een gekke muts op, dronken de 
laatste druppel drank, die we nog in huis 
hadden en hosten gearmd van straat naar 
straat. Origineele jongens met hooge hoe
den, lange zwarte jassen en treurende ge
zichten droegen met groot misbaar het lijk 
van den oorlog ten grave onder historische 
uitroepen als "Wir kapitulieren nie". Het 
was voorwaar een feestelijke begrafenis. 

Ondertusschen vlogen lichtkogels van 
allerlei kleuren boven de daken en rond de 
toren en knalden de vreugdevolle zeven
klappers op de markt. Schoolkinderen met 
oranje en rood wit en blauw bezongen den 
volgende morgen het stadhuis. Boxtel Voor
uit organiseerde een blijde bijeenkomst op 
de markt die door de regen werd bedauwd 
en door korte toespraken een min of meer 
officieel karakter kregen. De beide har
monie's. speelde het publiek in stemming en 
koren zongen aardige nummers en er werd 
een boerendans uitgevoerd, die zeer in den 
smaak viel. Gedurende deze muzikale feest
viering kwamen opeens de studentenvreugde 
de markt opgereden met Van Rossum Troost: 
dat is te zeggen ze hadden een versierde 
wagen zoo prachtig aangetuigd, dat het de 
moeite waard is te vertellen dat Hitler aan 
de schandpaal pronkte, dat collectanten voor 
Winterhulp schooiden, dat moffen om een 
Ausweis brulden, dat notabelen oranjeliedjes 
zongen en dat ten slotte boven het rad van 
avontuur de wasch aan de Siegfriedlijn hing 
te bengelen. Dit komisch geval trok door de 
straten van Boxtel onder de grootste be
langstelling. Het zou te veel zijn ,illes te 
beschrijven wat er in deze dagen allemaal 
voor gekke en mooie dingen gebeurd zijn, 
maar het lijkt ons niet overdreven te zeggen 
dat deze spontane feestviering niet gauw 
vergeten zal zijn. 

ESCH. 

Van onze Landelijke Correspondent ver
nemen wij dat ook te Esch de bevrijdings
feesten zeer onstuimig zijn gevierd. 

Zondag echter was wel het toppunt van 
dit festijn bereikt toen de Boxtelsche har
monie en het Madrigaalkoor de kinderop
tocht kwamen opluisteren, bij welke gelegen
heid de hoofdonderwijzer een lange toe
spraak hield tot de burgemeester en de 
autoriteiten die op het balcon van het stad
huis hadden plaats genomen. In een enthou
siaste toespraak gaf burgemeester W. C. A. 
Francissen hierop een· antwoord en spoorde 
de Esschenaren aan om mede te werken aan 
de komende opbouw en cultuurgroei van ons 
vaderland. Terloops merkt onze verslag
gever dan nog op dat Esch een plaats is 
geweest waar het verzet tegen de bezetting 
zeer sterk was. Met des te meer recht mag 
Esch dan ook feestvieren, wat zij niet zul
len nalaten te doen. 

DE TREKVOGELS.

Onder deze titel voerden het Cecilia en 
St. Petrus-koor in De Ark een operette op 
gedurende verschillende avonden in de be
vrijdingsweek.. Wij kunnen niet anders zeg
gen dan dat dit geheel in de sfeer paste van 
de feestelijke stemming die er in Boxtel 
heerscht. De Trekvogels hebben zich van 
hun taak voortreffelijk gekweten en wij mo
gen het werkelijk een prestatie noemen. Het 
spel van een enkeling was zwak terwijl het 
spel van anderen uitstekend genoemd mag 
worden. Ook de verliefde paartjes mochten 
er zijn. De regie was goed'verzorgd, in zoo
ver het kleine tooneel dit met zooveel mede-
werkenden toeliet. 

Een verrassing was de boerendans, die 
voortreffelijk werd uitgevoerd. Het dans
ballet kon ons niet zoo bekooren daar het 
tooneel hiervoor te klein was en de bewe-
gingen niet harmonieerden. 

Met dat al mogen deze beide zangver
eenigingen terugzien op. geslaagde avonden 
en mogen wij dirigent en zangers en het 

• voortreffelijk orkestje van harte proficiat
wenschen.

Na deze operette werden wij opgeschrikt
door een echte lndianentroep die vergezeld

van de harmonie op een wagen plechtstatig 
naar de oude werf trok, om daar met plech
tig indianenceremonieel rond een groot 
vuur de stroopop van Toontje Mussert ro
mantisch te verbranden. Tweemaal werd 
hierbij het Wilhelmus en het Engelsch Volks
lied gespeeld waarmee ik maar zeggen wil 
dat het plechtig was. 

Vorige week. konden wij onze gerepatri
eerden op Donderdag, dank zij de mede
werking van de Nieuwe Bioscoop Directie 
vergasten op een filmavond, welke zeer in 
de smaak viel. Vrijdagavond was het weer 
verzamelen, nu in de Ark, voor het bij
wonen van de generale repetitie van de 
operette. Dat ook deze uitvoering naar ge
noegen was bewees wel het applaus na elk 
bedrijf. Het succes van den avond had echter 
de Heer Flink van de gerepatrieerden, toen 
hij tijdens de pauze, de capitulatie van de 
Duitsche strijdkrachten in bezet Nederland 
bekendmaakte. De vreugde was op aller 
gezichten te lezen en spontaan klonk het 
Wilhelmus staande door allen gezongen. 
Een avond om nooit te vergeten. 

HEEMKUNDIGE 
KUNSTTENTOONSTELLING. 

Naar wij vernemen zuulen wij verschillen
de schilderijen ontvangen van de volgende 
schilders en schilderessen: Jan Heesters, 
Wies Grips, Piet Grips en An van Lierop. 
Wij hopen van verschillende zijden nog aan
biedingen binnen te krijgen voor deze in
teressante, instructieve expositie. Ook van 

• particuliere zijde worden gaarna inzendingen
verwacht. Bij de opening op Pinkster-Zater
dag om vier uur precies zal Dra. A. van
Lierop een inleidinp houden over "De Bra
bantsche Boerderij' in de toonzaal van Fa.
Ad Witteveen, waar de expositie wederom
zal plaats vinden.
KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING

,.ST. JOSEPH" 
De Kath. Arbeidersbeweging St. Joseph 

houdt Zondag 13 Mei een bedevaart naar 
de Zoete Lieve Vrouw van den Bosch. 

Voetgangers moeten zich 's morgens om 
5 uur verzamelen op de markt, zij die per 
fiets aan den bedetocht deelnemen worden 
om 6 uur verwacht. 

Tweede Pinksterdag zal het jaarfeest wor
den gevierd, waaraan Boxtel's Tooneel met 
de opvoering van een klucht zal mede
werken en het Mannenkoor van "St. Joseph" 
onder leiding van den heer Fr. Moonen, zal 
het feest vocaal opluisteren. 

Om alle leden met hunne echtgenooten of 
verloofden van het samengestelde feest
programma te kunnen laten genieten zullen 
twee uitvoeringen worden gegeven, welke 
aanvangen om 2.30 uur en om 7 uur. 
COMMISSIE VOOR MAATSCHAPPE

LIJKE WEDEROPBOUW. 

In verband met de oprichting van een 
Gewestelijke Raad voor Maatschappelijke 
Wederopbouw, waarvan de diverse plaatse
lijke Comité's in Brabant alle deel uitmaken, 
heeft onze Commissie voor Reconstructie
vraagstukken, die daarvan deel uitmaakt, in 
overleg met het Bestuur van Herlevend 
Boxtel, haar naam gewijzigd in: ,,Commissie 
voor Maatschappelijke Wederopbouw, Box
tel". Inmiddels heeft zich de Commissie, die 
tot dusverre misschien te weinig "inheemse" 
Boxtelaren telde, uitgebreid met twee leden: 
den Heer Jacques van Susante, Industrieel, 
Nw. Kerkstr. 35, en den Heer Corn. Olie
meulen, Voorzitter • van de R.K. Midden
stand, Rechterstraat 37. Over eenige weken 
hoopt de Commissie een kort verslag van 
haar werkzaamheden en bemoeienissen op • 
het gebied van maatschappelijke Wederop
bouw te publiceren. 

KINDEREN UIT HET NOORDEN 
NAAR BOXTEL. 

Als we de lofprijzingen lezen, die aange
heven worden over de hulpvaardigheid en 
de naastenliefde in de achter ons liggende 
jaren, voele11 wij dikwijls een neiging in ons 
opkomen te protesteeren tegen al te groote 
zelfverheerlijking. Want behalve onnoodige 
eigen roem zit er aan deze zelfvoldaanheid 
ook een onwaarachtige kant. Soms waren 
wij misschien te prijzen om onze offerbe-
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reide houding, doch dikwijls misschien zelfs 
vaker waren wij even egoïstisch gebleven als 
vroeger en daarover spreekt men in de op
getogen lofredenen liever niet. En wie wil 
roemen op zijn deugden moet toch ook ver
antwoordelijkheid voor zijn tekortkomingen 
op zich durven nemen. 

Daarom houden wij niet erg van al dien 
lof, want wij bereiken er alleen mee dat wij 
onszelf heel voldaan op de borst gaan klop
pen en vinden, dat het nu onderhand wel
letjes is met al die naastenliefde en zoo, en 
dat we nu weer �ens extra voor ons zeif 
moeten gaan zorgen. 

Juist nu de oorlog voor ons voorbij is en 
de directe aanschouwing van zijn leed onze 
spontane offerbereidheid niet meer aan
wakkert, is het goed ons duidelijk voor oogen 
te stellen, dat deze naastenliefde voor Chris
tenen geen gelegenheidsartikel, maar een 
blijvende levenshouding moet zijn. 

Zoolang wij zelf in het gevaar zaten en 
stoeten evacueerenden met hun schamel be
zit in onze straten zagen, moesten we al 
een hart van steen hebben, indien we in ons 
huis geen plaats inruimden voor deze on
gelukkigen. In die dagen is er veel goed ge
daan. Dien geest van spontane bereidheid 
en van dankbaarheid om het behoud van 
eigen leven en bezit mag ons niet meer ver
laten. Zeker nu niet, want het herstel zal 
juist op dit punt het uiterste van ons eischen. 

Binnenkort zal men U wellicht vragen kin
deren uit het Noorden op te nemen. Er is 
een comité opgericht dat deze kinderont
vangst in Boxtel zal regelen. Deken Broek
man, Pastoor Besouw en Burgemeester Fran
cissen hebben hierin zitting genomen en 
kregen niiast zich een werkcomité. 

Boxtel is een ideale plaats om deze kin
deren weer op verhaal te brengen: gunstige 
ligging, gezonde lucht, veel natuurschoon in 
de omgeving, dat niet door mijnen ontoe
gankelijk gemaakt is, weinig beschadigd, 
enz. En hoe gunstig zal het voor de eenheid 
van ons volk en de overbrugging van ge
westelijke tegenstellingen zijn, indien de 
kinderen en gezinnen van boven de Moer
dijk op deze wijze contact krijgen met het 
anders dikwijls onbekende en daarom on
beminde Zuiden. 

Boxtel mag zijn kans niet missen; laten 
wij ons niet on) een gezochte reden ont
trekken aan dit mooie werk. De oorlog is 
ten einde, onze naastenliefde mag geen 
einde kennen! 

De Redactie van de Metro heeft van
wege het uitbreken van de vrede haar 
ondergrondsch werk voorloopig gestaakt en 
dankt alle inzenders van schandaaltjes en 
andere voortreffelijke bijzonderheden voor 
hu.n mede-werking. 

De B.O.A.M. is van plan haar uiterste 
krachten in te spannen voor de komenc;le 
optocht bij de nationale feestdag. 

GOUDEN BRUILOFT. 

. . . . . . b'r kumt witte mik op toa fel! 
?????? 
Dè moet-te begrijpen! 
redereen weet, dat witte mik in onzen 

tijd een feestgebak is, en waar die op tafel 
komt is er dus feest. In het geval, door 
ons bedoeld, zal de Mijlstraat feest:vieren 
ter eere van van het gouden paar Van der 
Stoeit-van Rosmalen; 22 Mei zal hier de 
gouden bruiloft worden gevierd. 

Het buurtschap Lennisheuvel is druk in 
de weer de feestviering folkloristisch op te 
luisteren middels een "optocht naar ouden 
trant." Wij hopen van dit traditioneel ge
dee1te te kunnen genieten al zijn we van 
witte mik ook niet afkeerig. 

LIEMPDE 

Van onze landelijke Correspondente ver
nemen wij dat Liempde a.s. Zaterdag zal 
losbreken in de grootst mogelijke Oranje
feesten. En ooggetuige-verslag zullen wij in 
het volgende nummer aan onze lezers kun
nen aanbieden. 
NATIONALE FEESTDAG TE BOXTEL 

OP ZATERDAG 12 MEI A.S. 

De bijeenkomst door de Vereeniging Box
tel Vooruit gehouden op Woensdagavond 
in de Ark, was zeer druk bezocht. De Edel
achtb. Heer Burgemeester woonde . deze 
vergadering bij. Van de zijde van de Box
telsche Vereenigingen was groote belang
stelling. Ook een groot aantal andere in
gezetenen van Boxtel was present. Het 
voorstel van het bestuur om den feestdag 
te stellen op Zaterdag· 12 Mei ontmoette 
jammer _genoeg van enkele zijden bezwaren. 
Een voorstel om het feest te verschuiven 
naar het midden der a.s. week ontmoette 
wederom bezwaren. Na een toelichting van 
den Burgemeester werd eindelijk het besluit 
genomen het feest op Zaterdag te doen 
doorgaan en zoo zal Boxtel Zaterdag 12 
.Mei zijn Nationale feestdag vieren. De in
deeling der feestelijkheden i� als volgt 
vastgesteld: 
7.30 u. Reveille door Boxtels Harmonie. 
9.00 u. Plechtige H. Mis van dankbaarheid 
in de St. Petrus-kerk en plechtige dank
dienst in de Ned. Hervormde Kerk. 
10.30 u. Kinderzanghulde op de markt, op
geluisterd door de R.K. Gildebondsharmonie 
2.30 u. Groote Optocht, waaraan zullen 
deelnemen ruim 40 vereenigingen en groe
pen met praalwagens. 
Allen, die aan den Optocht deelnemen, 

zorgen te 2 uur in de Kasteellaan aanwezig 
te zijn, alwaar de stoet wordt opgesteld. 
De route daarheen te nemen uitsluitend door 
de Prins Hendrikstraat. 

8 u. Concert Zangvereeniging St. Cecilia 
en St. Petrus. 

die ons deel gheworden is. 
Laet ons toch niet debateren 
over datum van fêteeren 8.30 u. Concert Boxtels Harmonie. 

Wegens plaatsgebrek in dit blad kan de in
deeling van den stoet en de te volgen route 
niet worden opgenomen. Dit wordt bekend 
gemaakt op een afzonderlijk programma 
dat vanaf Vrijdagavond verkrijgbaar wordt 
gesteld tegen 25 cent per stuk. De opbrengst 
dient om de door Boxtel Vooruit gemaakte 
kosten van het feest te bestrijden. 

9.15 u. Klompendans en Kermislied uit de 
Trekvogels. 

Werck te saem ent gaet .niet mis. 
Toen kwam nae et vuurtje stoken 

9.30 Bal-Champêtre. 
Na afloop Militaire Taptoe door de R.K. 

- had hi nu al vleesch gerhoken? -
weer die slachter aen 't woord

Gildebondsharmonie. 

De deelnemende vereenigingen en groepen 
kunnen vanaf Vrijdagavond 4 uur een pro
gramma gratis afhalen aan het Secretariaat 
Boxtel Vooruit Stationstraat 28. Op dit pro
gramma krijgt elke deelnemende vereeni
ging of groep een nummer. Dit nummer 
moet door de deelnemers zelf op duidelijke 
wijze aan den wagen worden aangebracht. 
Aanbeveling verdient om, waar mogelijk, 
het nummer aan beide zijden van den wa
gen of paard aan te brengen. Om het op
stellen van den' stoet een ordelijk en vlug 
verloop te laten hebben is door Boxtel 
Vooruit het volgende bepaald: 

Boxtel Vooruit doet een beroep op de 
ingezetenen om door het uitsteken der vlag
gen· en waar mogelijk door het. aanbrengen 
van eenige versiering aan huizen en straten 
en in etalages Boxtel een feestelijk aanzien 
te geven. 

eri sprack ?,elijck 't een raedslid hoort 
het "Amen ' van die rechte tijd, 
,,Zaterdag" was toen bevrijd. 
D'ierste mael kwaemt gi te saemen 
Boxtel V.V.V. Vooruit. 
Gi toonde di wel seer becwame 
Ghewonnen ward uw vast besluit. 

,,ZATERDAG" 

Nieuw- vaers opghedragen aen "Boxtel 
Vooruit" door Reinaert die Vos. 

Schouwburg "DE ARK''' Boxtel 
Op a.s. Woensdag en Donderdag 16 en 
17 Mei des avonds half 8 precies, zal 
het tooneelensemble 

D'ierste mael kwaemt ge te zaemen 
voor een uytgesocht publiek 
maer die slachter zei niet "Amen" 
gaf een waere slachtrepliek, 

,,De Vereenigde Spelers" 
(bekend van 't Verleden Spreekt) uit Eind, 
hoven.- 2 tooneelavonden geven in boven,waarop gans die saele opsprong 

en dat striden anevong. 
Wi waeren vro en werden shalks 
door die woorden eenes valks 
die de molk�rij verdedigt, 
en wi zijn welhaest beledigt 
als hi gheen ghelijck bekomt 

genoemde zaal. -
Zij presenteeren U : 

Als de poorten opengaan 
De nos. 1-6 stellen zich op vooraan in 

de Kasteellaan. De nos. 7-17 stellen zich op 
in de Frans Staelstraat. De nos. 18-27 stel
len zich op in de Ten Brinkstraat. De nos. 
28 enz. in de Prins Hendrikstraat. Ieder ge
lieve dus terdege nota te nemen van het 
nummer dat hen op het programma is toe
gewezen. Om een zoo goed mogelijke in
de"eling van den stoet te krijgen heeft Boxtel 
Vooruit de volgorde laten regelen door en
kele ter zake kundigen buiten het bestuur 
van Boxtel Vooruit en wij twijfelen niet of 
elk deelnemend gezelschap en groep zal 
zich hiermede kunnen vereenigen. 

voor al datgeen hi op en somt. 
Harder ward die kamp van woorden 
immer was het "Saterdag" 

Groot sociaal drama in 
3 bedr. van Jos. Smits. 

Enkele honderden malen opgevoerd door die den saelrust haest verstoorde 
gelijck of men een kater zag, 
die de feesten ghong bespringhen 
en het schoone plan verdringhen. 
Alles dreigde halt te lopen 
als niet tenemael een stem, 

Voor de te volgen route raadplege men 
de programma's. 

onse sielen weer deed hopen, 
lijck die star van Bethlehem 
voor die koningen verscheen 
klonck <lees stemme heel sereen : 6.30 u. Concert op de markt door Boxtels 

gemengd koor. 
7.15 u. Concert R.K. Gildebondsharmonie. 

"Vrienden en gemeentenaeren 
wil die vrede doch bewaeren 

Willen M. v. Zonneveld, 
A. cl. Boer, D. Th. v. Puf
felen, A. Kalkman : schrij
ven aan: J. SPEE, p/a Ju
lianastraat 18, Boxtel.
' 

Wie kan gerepatrieerde 
hel1Jen aan Colbertjasje en 
eventueel broek, genegen 
te ruilen werkschoenen 42, 
Lang persoon. J. Spee, Ju
lianastraat 18, Boxtel. 
Wil ruilen een paar nieuwe 
bruine schoenen, platte hak 
maat 35, tegen maat 37, 
platte hak, eventueel met . 
bijbetaling. Julianastr. 27: 
Dagmeisje gevraagd, niet 
benedeii -de 16 jaar. Mevr. 
v. cl. Meer, Stationstr. 66.
Boxtel. 
Gevraagd 
schen 14 
werkster. 
tegenover 

dagmeisje, tus
en 18 jaar., of 
Bosscheweg 74, 
villa Catharina. 

Heden overleed plotseling tot onze diepe 
droefheid, , voorzien van de genademiddelen 
der H. Kerk, onze lieve onvergetelijke man 
en der kinderep. zorgzame vader, in den leeftijd 
van 49 jaar, 

Franciscus Josephus Mandos 
Echtgenoot van 

Hendrika de Koning. 
H. MANDOS,DE KONING.
BETSY.
JAN.
ANNY.
HARRY. 
MARIA. 

Boxtel, Stationstraat 12, 5 Mei 1945. 
De plechtige uitvaart heeft plaats gehad op 
Dinsdag 8 Mei in de Parochiekerk St. Petrus . 

Verzeker Uw oogsten tegen hagelschade bij de 

Alg. Ned. Onderlinge 
Hagelverzekering Maatschappij, Den Haag 

Agent L. W. BAAIJENS 
Lennisheuvel 93, Boxtel. 

het Haagsche Beroepstooneel. 
Het 12,jarige Greetje uit 't Verleden Spreekt 
in een dubbele rol_,als meisje en als jongen. 

De hoofdrol vervult den auteur. 
Bespreek tijdig Uwe plaatsen aan de 
Schouwburg op beide dagen van 11-1 uur. 

Prijzen f 2.-, f1 .50, f 1. -
Gerepatrieerden op Vertoon van hun 

kaart 50 O/o reductie. 

Programma's in de zaal à 10 et. 
Leider: JOS. SMITS. 

H·et beste adres 
voor het stoppen van 

1. 
Uw kleeding is: 

Stoppage Gez. DE BEER
Depöt voor Boxtel: 

B. BIE MANS
STAlJONSTRAAT S 2 

�-
Thans zetten wij weer nieuwe voeten aan: 

HEERENSOKKEN 
DAMESKOUSEN 
KINDERKOUSEN 

Ladders ophalen v.a. . . . . 
Machinaal en handstoppen v.a. 
Dagelijks aanname in ons dep6t: 

90 
70 
80 

5 
5 

cent 
cent 
cent 
cent 
cent 

Manufacturenhandel P. v. d. VELD E N
Stationstraat 11, Boxtel 

Hooge heerenschoenen, 
maat 41, te ruil tegen lage, 
zelfde maat, of dames
schoenen, maat 40. Raap
hof 7. 
Kosthuis aangeboden, met 
vrije slaapkamer en huise
lijk verkeer. Aanvragen on
der nr. 52. Molenstraat 19. 

Hoe staat het met Uwe Ba-tb Dorpst!'aat - Best

Ondertrouwd: 

NOLL Y VEKEMANS 
en 

AD SCHELLEKENS 
zij hopen elkander het H. 
Sacrament van het huwelijk 
toe te dienen in de paro
chie-kerk van den H. Pe
trus te Boxtel op Donder
dag 31 Mei a.s. om half elf. 
BOXTEL, 
Bosscheweg 12a 
Burgakker 6 

Gelegenheid tot geluk
wenschen van 2-3 uur 
Bosscheweg 12a. 

Voor de enorme belang
stelling bij onze huwelijken 
ondervonden zeggen wij, 
mede namens wederzijdsche 
familiën, hartelijk dank aan 
allen, die op eenigerlei wij
zen van hun belangstelling 
blijk gaven. 
HARRIE v. cl. MEIJDEN 
MARTHA v. cl. MEIJDEN-

BARTEN. 
JOS SCHUURMANS 
PAULA SCHUURMANS

BARTEN. 

Boekhouding . Inventaris 
Landbouwboekhouding Belastingaangiften 
Coderipgen Bezwaarschrift 
Vermogensopstelling Beroepschrift 
Balans Vermogenaangiftc 

Bent U te hoog aangeslagen? 
Weet U niet wat Uw belastbaar inkomen is? 

Wie zaajt zal o·ogsten ! ! !
Nog leverbaar: 

Peulen en .\Doperwten met rijze, 
Spinazie, Raapstelen, Kropsla, An• 
dijvie, Rammènas, Wortelen, Stok
snijboonen, Princesseboonen en Wendt U zich dan tot : 

C. rli. v. D. SCHOOT 
Fir�=-Bc

n

;
n

.;;
nder dra

Öers
Stationstraat ll, Boxtel 

• V • 

Boekhoudkundig en Belasting•Adviesbureau Zaadhandel, Breukelschestraat, Boxtel

St�an, ter dekking 

Prima fokrammen 
TONGEREN 94 (Renhaan). 

Yergrootingsatelier. Laat Uw tuin, 
Hebt U e�n foto groot of 
klein, wij maken voor U een 

vergrooting 
Ook bijplaatsen van per
sonen van een andere 
foto is mogelijk. 

Gekleurd of zwart. 

hetzij groente-, fruit- of 
siertuin, vakkundig 

aanleggen en/of 
onderhouden 

door: 

INSTITUUT MINERV A 
ABERDEEN SCOTLAND 

AGENTSCHAP: J. VOLKERI 

,.De Nieuwe Boekhandel" Boxtel, Rechterstraat 7. 

ENGELSCH 
Beginnelingen : 

Duur 4 maanden 2 lessen per week à f 7.- per 
maand. Elke maand speciale mondelinge aanvul
lingsles onder controle van Engelsche leeraren. 

Gevorderden: 
Speciaal ontworpen ,cursus voor conversatie met 
volledige repetitie gramatica, op dezelfde conditie 
als beginners. 

Neemt goeden raad Stuur even CC_? kaartje. 

Gebruikt Van Oers zaad P. v. Zantvoort 
SALA'S 
T uinbouw-lnrichting 

Have your pronunclation corrected by 
Mr. GORY HAME, attached to the lnstltute. 

KENT U REEDS ONZE CURSUS MIDDEN, 
ST ANDSDIPLOMA? MET DIPI::OMAGARANTIE 
Hoodkantoor voor Nederland, HERTOGSTRAAT 35, TILBURG 

Bur:gakker 11 • BOXTEL Lennisheuvel 61, Boxtel Agentschappen In gehHI vrlJ Nederland. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 



Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

Zondag onder het octaaf van Hemelvaart, 13 Mei '45. 

ZONDAG, 13 Mei. De H.H. Missen om half 7, 
kwart voor acht, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Om kwart voor 8 gel. H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn der parochie. Na den middag om 
3 uur Lof met'-Rozenhoedje. Om half 4 H. Familie. 
Vandaag om kwart voor twaalf kleine Congregatie. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. Nooden van het 
Episcopaat welke bijz. in de milddadigheid der ge
loovigen wordt aanbevolen. 

Van Dinsdag 15 Mei tot en met Zondag zal hier 
een Misweek gehouden worden door den Zeereerw. 
Pater Lohuis .O.F.M. De geloovigen worden verzocht 
gedurende de Misweek zooveel mogelijk de H. Mis 
bij te wonen en de volkszangboekjes mede te brengen. 
Maandag<!-vond om 7 uur Lof met Rozenhoedje en 
Veni Creator v.w. de noveen voor Pinksteren. 

A.s. Zaterdag om kwart voor 7 plechtige wijding
der Doopvont. A.s. Zaterdag vigilie van het Hoogfeest 
van Pinksteren, geboden vasten en onthoudingsdag, 
doch wegens de tijdsomstandigheden is hierin gedis
penseerd. Zaterdags biechthooren van half 3 tot 4- uur 
en van 6 uur tot half 8. Doopen iederen dag van half 
3 tot 3 uur. Deze week wordt gehouden de week van 
offer en gebed voor de Koloniale Missiën .. De ge
loovigen worden verzocht dagelijks de H. Mis bij te 
wonen en te communiceeren tot deze intentie. 

MAANDAG, om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Lam
bertus Cornelis van Hamond; z.a. gel. H. Mis voor 
Woutherus v. d. Meerendonk; H. Hart altaar gel. jrgt. 
voor Johanna Maria Schoenmakers-Timmermans; om 
half 8 gel. mndst. voor Cornelis v. d. Plas; z.a. gel. 
jrgt. voor Josephina Anna Maria v. d. Brand-v. Oerle; 
H. Hart altaar gel. mndst. voor Godefrieda Driessen
Willems; om half 9 gel. jrgt. voor Arnoldus Johannes 
Daniëls; om half 10 Huwelijksmis. 

DINSDAG, om kwart voor 7 gel. H. Mis voor 
Hendr. v. d. Velden en Hendrica van Uden de hsvr. 
z.a. gel. H. Mis voor over!. fam. Sterken-van Diessen;
H. Hart altaar gel. H. Mis over!. fam. van Nistel
rooij-v. d. Loo; om half 8 gel. jrgt. voor over!. fam.
Kuijpers-Heijmans; z.a. gel. H. Mis voor Lambertus
Valks; H. Hart ·altaar gel. jrgt. voor Maria v. d. Steen
Smulders; om half 9 gel. jrgt. voor Paulus Petrus Be
vers; om half 10 Huwelijksmis.

WOENSDAG, om kwart voor, 7 gel. H. Mis voor 
over!. ouders; z.a. gel. jrgt. voor Nicolaas Verhoeven 
en Elisabeth van Kempen en Wilhelmina van Rumund; 
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Bernardus v. d. Heijden

en Johanna Maria v. d. Steen; om half 8 gel. jrgt. 
voor Antonius• v. d. Meerendonk en Maria v. d. 
Besselaar de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Johanna 
Maria Valks-Smits; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Wilhelmina v. d. Poste; om half 9 gel. H. Mis tot 
bijz. intentie; om half 10 Huwelijksmis; om 10 uur 
gez. Dienst tot bijz. intentie. 

DONDERDAG, om kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
Christianus v. d. Sande; z.a. gel. H. Mis voor Leo
nardus van Oers; H. Haft altaar gel. H. Mis voor 
Johanna Maria Valks-Smits v.w. het H. Bloed; om 
half 8 gel. jrgt. voor Anna Maria Wassenberg1Ver
hagen; z.a. gel. H. Mis ·voor de Eerw. Zuster Gode
berta i.d.w. Adriana van Beurden te Nieuw Guinea 
over!.; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Antonius 
Schalkx, Johanna v. d. Dussen de hsvr. en Antonius 
den zoon; om half 9 gel. H. Mis voor Mia van El ten; 
om half 10 Huwelijksmis. _ 

VRIJDAG, om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Jo
hannes Verhagen; z.a. gel. H. Mis voor Marinus van 
Hamond v.w. de R.K. Werkliedenver.; H. Hart altaar 
gel. jrgt. voor Petronella v. d. Boer; om half 8 gel. 
H. Mis voor de 3 gesneuvelden uit de Nieuwstraat;
z.a. gel. mndst. voor Peter Driessen; H. Hart altaar
gel. H. Mis voor Anna Maria van Zoghel; om half 
9 gel. H. Mis voor Hendricus Mandos v.w. de H.Fam. 

ZATERDAG, om kwart voor 7 gel. H. Mis ter eer'e 
van O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand uit dankbaar
heid; z.a. gel. mndst. voor Antonius Schalkx; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Martinus Schellekens; om half 
8 gel. mndst. voor Maria v. d. Gouw; z.a. gel. mndst. 
voor Johanna Maria Valks-Smits; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Hendrica Petronella Kouwen berg; om 
half 9 gel. H. Mis voor Johannes v. Kuijk te Vli-ÎWen t. 

In het Liefdehuis zullen gèschieden : 
Maandag: gel. H. Mis voo; Adriana van Rumund

Ketelaars; Dinsdag: gel. H. Mis voor Matheus v. d. 
Weide en Drieka v. d. Aker; Woensdag: gel. H. Mis 
voor , Franciscus Mandos; Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdao: gel. H. Mis voor den vrede en voor de ge
sneuvelden en voor degenen die nog in het buitenlanJ 
verblijven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen te ontv. 

Cornelis Hubertus ...Maria Heesbeen geb. te Boxtel 
en won. te Uden en Wilhelmina van Mol geb. en 
won. in deze parochie; Alphonsus Termeer geb. en 
won. te St. Oedenrode en Wilhelmina Maas geb. en 
won. in deze parochie; Adrians Godefridus ' Maria 
Cornelis Schellekens en Arnolda Catharina Francisca 
Gerarda Maria Vekemans beiden uit deze parochie, 
waarvan heden de te afkondiging geschiedt; Fran
ciscus Wilhelmus Josephus de Koning uit deze paro
chie en Christina Jo�anna Henrica Wilhelmina Dolphin 
uit de parochie van den H. Paulus te Eindhoven, 

waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; de ge
loovigen zijn verplicht • de hun bekende huwelijks
beletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste 
aan den pastoor bekend te maken. 

Parochie van het H. Hart te Boxtel. 
Zondag onder het octaaf van Hemelvaart, 13 Mei '45. 

De 1 e schaal-collecte is voor de kerk; de 2e voor 
de B. N. te kw. voor 12 vergadering der H. Familie 
voor jongens; te 2 uur "Santa Teresa"; te 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; daarna vergadering der H. Famiiie 
voor mannen. Deze week is iederen avond te half 
8 Lof met rozenhoedje en "Veni Creator" ter voor
bereiding van het Pinksterfeest. Dinsdagavond te 
8 uur congregatie der H. Familie voor meisjes. Onder 
de Hoogmis met volkszang gaat het volk STAAN 
onder: het Evangelie, Credo, Prefatie met Sanctus, 
Pater Noster tot met het Agnus Dei en het laatste 
Evangelie (niet onder den zegen!) Zaterdag, Vigilie 
van Pinksteren, wordt te half 7 doopwater gewijd, 
hetwelk eerst uitgereikt wordt na het beëindigen der 
H. Diensten.

ZONDAG: 6 u. l.d. uit dankbaarheid v. behouden
terugk. uit Dieringhausen. 7 u. l.d. voor het welzijn 
der parochianen. 8 u. l.d. 9.15 u. l.d. voor behouden 
terugkeer v. Jan v. d. Meyden. 10.30 u. Hoogmis pl. 
z.d. bijz. intentie.

MAANDAG: 7 u. l.j. Henricus van Os, Johanna
Karssemakers, z.e. en Adriana de dochter. l.md. Anna 
v. Beljouw-v. d. Struik. 7.45 u. l.md. Antonius van
Handel. • l.j. Maria Beaard-Janssen. 8.30 u. l.md. Jo
hanna Nouwens-van Houtum.

DINSDAG: 7 u. gef. z.j. Weleerw. H. Jac. van
Susante, gewezen kapelaan te Oirschot. l.j. Andreas 
van Liempt. 7.45 u. l.d. Catharina Baayens-v. Strijt
hoven. l.d. Martinus van Hamond. 8.30 u. z.d. Heer 
Arnold v. d. Laar en echtgenoote. 

WOENSDAG: 7 u. z.d. Eerw. Zr. Antonette Cop
pens, te Uden over!. 7.45 u. l.md. Z.E.H. Pastoor 
Ant. de Kort. l.md. Heer Jac. Poot. 8.30 u. z.d. Helena 
Bergman. 10 u. z. Huwelijksmis. 

DONDERDAG: 7 u. pl. z.d. Mej. Dina Goossens. 
l.d. Catharina Baayens-v. Strijthoven, als over!. lid
Br.sch. H. Bloed. 7.45 u. l.d. Albertus Knoops. Ld.
voor behouden terugkeer van Jo v. d. Plas. 8.30 u.
pl. z.d. Over!. familie v. d. Schoot-v. d. Linden.

VRIJDAG: 7 u. z.d. Johanna Merkx-Damen. l.j. 
Maria v. Liempt-v. d. Sanden. 7.45 u. l.md. Francyna 
v. d. Loo-Kluitmans. l.md. Petronella v. d. Steen.
8.30 u. l.j. Gerardus v. d. Langenberg.

ZATERDAG: 7 u. z.d. voor behouden terugkeer. 
l.d. voor behouden terugkeer uit bezet gebied. 7.45 u.
l.j. <:;ornelis v. Liempt. l.j. Hendrica v. d. Langenberg.
8.30 u. z.md. Allegonda Spierings-v. d. Boer.



Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 

Zondag onder het octaaf van Hemelvaart, 13 Mei '45. 

ZONDAG, 7.30 u. 1-1. Mis welzijn der parochie. 
10 u. jrgt: Joannes Steenbakkers. ..., 

MAANDAG, 7.30 u. jrgt. Joanna Maria hsvr. 
Joannes Steenbakkers. 

DINSDAG, 7.30 u. jrgt. Joannes Vervoort. 

WOENSDAG, 7.30 u. jrgt. Henrica hsvr. Joannes 
Vervoort. 

DONDERDAG, 7.30 u. jrgt. Albertus v. d. Brand. 
VRIJDAG, 7.30 u. jrgt. Joanna hsvr. van Albertus 

v. d. Brand.
ZATERDAG, 7.30 u. jrgt. Engelbertus v. d. Linden

en Regina de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: 

Zondag: jrgt. Hendricus v. d. Zande en Antonetta 
de hsvr. Maandag: H. Mis_Antoon v. d. Akker. H.Mis 
Ter eere van O.L.Vrouw. Dinsdag: H.Mis Maria Hen
rica Schellekens. H. Mis ter eere van O.L.Vrouw. 
Woensdag: H. Mis Henrica v. Rijzingen te Liempde 
overleden. Donderdag: H. Mis bijz. intent. Catharina 
v. Giersbergen. Geloovige zielen. H. Mis Petrus Ver
voort. Vrijdag: H. Mis Catharina v. Giersbergen.
proc. Kevelaar. Petrus Vervoort. Zaterdag: H. Mis
Catharina v. Giersbergen 0. L. Vrouw Goeden Raad.
H. Mis Petrus Vervoort.

Parochie van de H. Theresia te Boxtel.
Zondag onder het octaaf van Hemelvaart, 13 Mei '45. 

ZONDAG. 7 u. H. Mis voor den Heer Marinus 
Manders. • 8.30 u. H. Mis; tien uur de Hoogmis 
voor de parochianen. De eerste schaal is voor 
onze eigen kerk, de tweede voor B.N. Drie uur 
Plechtig Lof met toewijding aan het Onbevlekte Hart 
van Maria van alle vrouwen en meisjes der gehele 
wereld. Deze plechtigheid wordt ingeleid door uit
stelling met het Allerheiligste vanaf 2.30 uur. 

MAANDAG. 7.30 u. H. Mis voor den Heer Jo
hannes Strik te Cuyk overleden. 8.30 u. gez. jrgt., 
waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Huberdina Leijten-Schellekens. 

DINSDAG. 7.30 u. H. Mis, waarbij de kerk met 
'n kaars wordt vereerd voor de familie Timmermans-
v. Kuringen. 8.30 u. plechtige H. Mis tot bijz. int. 

WOENSDAG. 7.30 u. mndst. voor Marinus Jo
sephus v. Son. 8.30 u. gez. jrgt. voor den heer Adri
anus v. d. Breekel. 

DONDERDAG. 7.30 u. H. Mis v.wege Godvruch
tige Vereeniging ter eere v. d. H. Theresia voor de 
leden. 8.30 u. gez. mndst. voor mej. Cornelia van 
Schijndel. 

VRIJDAG. 7.30 u. H. Mis voor Johanna Maria v. 
Nunen-v. d. Schoot. 8.30 u. gez. mndst. voor Anna 
Maria v. Grinsven-v. d. Loo. 

ZATERDAG. 7.30 u. jrgt. voor Franciscus v. Riel 
en Adriana v. Elderen hsvr. Om 8 uur wijding van het 
doopwater. 8.30 u. gez. jrgt. voor Petrus Kruissen en 
Theodora v. Strijp hsvr. 

Biechturen: 2.30 u. tot 4 u. en 6 u. tot 7 u., ook 
vóór en na alle H. Diensten. 7 u. Lof met Rozen
hoedje ter eere v. d. Kon•ngin v. d. vrede voor de 
afwezige broeders. De Heren kerkmeesters zullen de 
boter-gelden van de niet-aangeslotenen aan de fabriek 
ophalen, een pond boter per koe. 

30 dagen worden de gebeden verziocht voor den 
heer Johannes Smits in Duitschland overleden. 

ZONDAG. 7 u. H. Mis, waarbij de kerk met 'n, 
kaars wordt vereerd voor afwezige broeder. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen te ontv. 
Johannes Maria de Vries, wonende in St. Petrus 
Banden te Son en Ida Elisa v. d. Heijden uit de pa
rochie H. Theresia te Boxtel, waarvan heden de 
eerste afkondiging geschiedt. 

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

Zondag onder het octaaf van Hemelvaart, 13 Mei '45. 

ZONDAG, 6 u. I.m. voor de leden der R.K. Werk
lieden-ver. met algem. H. Communie; 6.30 u. l.j. 
Johannes Avendonks; 8 u. I.m. tot welz-. der par.; 
10 u. z.m. vruchten der aarde vanwege Klein-Hoekje; 
3 u. Lof, daarna jongens-congregatie. 

MAANDAG, 7 u. z.m. vruchten der aarde vanwege 
den �rg. 7.30 u. z. mndst. Catharina Marinus Ha
braken. 8 u. 1. 7e Hendrica v. Rijzingen. 

DINSDAG, 7 z.m. vruchten der aarde vanwege 
Loe-eind. 7.30 u. z.mndst. Marinus v. Weert. 8 u. I.m. 
Lambertus Verhagen als t lid der proc. van Kevelaar. 

WOENSDAG, 7 u. z.j. Woutherius Avendonks. 
7.30 u. z.mndst. Martinus Kelders. 8 u. I.m. tot bijz. 
intentie. 

DONDERDAG, 7 u. I.m. bijz. nooden der parochi
anen. 7.30 u. z.m. Johanna v. de Wiel als t lid der 
broederschap H. Theresia. 8 u. I.m. Hendrica van 
Rijsingen als t lid van den Retraite-penning. 9 u. z.m. 
tot bijz. intentie. 

VRIJDAG, 7 u. z.j. Gerardina Wouterius Avendonks 
7.30 u. z.mndst. Maria Frans v. de Sande. 8 u. I.m. 
Martinus en Johannes Vervoort t te Olland. 
en onthoudingsdag: gedispenseerd) nDMarinusc ie 

ZATERDAG, Vigilie van Pinksteren (geboden Vas
ten- en Onthoudingsdag: ·gedispenseerd): 6.30 u. 
wijding der doopvont; om circa 7 u. z.m. vruchten 
der aarde vanwege Kasteren en Saveldonk; 7.30 u. 
l.mndst. Petrus Voets; 8 u. l.mndst. Jan Stoof.

ZONDAG, Hoogfeest van Pinksteren: 6.30 u. 1. 
mndst. Theodora Johannes v. Houtum; 8 u. l.mndst. 
Marinus v. Oirschot; de plechtige Hoogmis tot welz. 
der parochie. 30e Martinus en Johannes Vervoort t 
te Olland; Lambertus Verhagen en Hendrica van 
Rijzingen t te Liempde. 

GEDOOPT: Cornelis Franciscus Johannes Maria z. 
van Jan de Laat-Janssen. 

In de kapel bij de Eerw. Zusters: 

Zondag: l.j. Petrus v. Mensvoort. Maandag: I.m. 
Lambertus Verhagen als t lid der Boerenleenbank. 
Dinsdag: Idem : H. Cunera. Woensdag: Idem Moeder 
van Goeden Raad. Donderdag: Idem H. Gerardus Ma
jella. Vrijdag: Idem O.L.Vr. van Mariahout. Zaterdag: 
Idem O.L.Vrouw v. d. H. Eik. Zondag: I.m. Hen
drica v. Rijzingen als t lid der proc. van Bokhoven. 
Missiebusje: Bij uitvaart v. Lamb. Verhagen f 24.60. 

Parochie van de H. Willibrordus te Esch. 
Zondag onder !,.et octaaf van Hemelvaart, 13 Mei '45. 

H.H. Missen om 7 uur 8.30 uur en 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. Tweede schaal-collecte voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na den middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje voor den vrede. Na het Lof 
een lied. Deze week is het de week van offer en gebed 
voor de Koloniale Missiën. Na de gewone gebeden 
na de H. Mis en bij den aanvang der lessen in school 
zal gebeden worden: 0, Maria bid voor onze Indiën. 
Deze week iedere:1 avond om 7.30 uur Lof met Rozen
hoedje en Veni Creator v.w. de Noveen voor Pinkste
ren. Zaterdag geboden vasten en onthoudingsdag 
(waarin gedispenseerd) v.w. de vigilie voor Pinksteren. 
's Morgens voor de H. Mis van 7 uur zal de doop
vont gewijd worden. 

ZONDAG, 7 uur H. Mis voor de gesneuvelden. 
8.30 u. H. Mis. 10 u. Hoogmis voor de Parochie. 

MAANDAG, 7 u. H. Mis Marinus Vervoort te 
Olland overleden. 8 u. H. Mis voor behouden thuis
komst van broer. 

DINSDAG, 7 u. mndst. Lambertus van Gerwen. 
8 u. H. Mis Frans van Gemert. 

WOENSDAG, 7 u. mndst. Cornelis van den Broek. 
8 u. mndst. Piet Jansen. 

DONDERDAG, 7 u. H. Mis Maria van Rulo-van 
Dongen. 8 ll. mndst. Adrianus Verhoeven. 

VRIJDAG, 7 u. mndst. Michiel van den Braak. 
8 u. mndst. Willibrordus van den Braak. 

ZATERDAG, 7 ll. H. Mis Henricus Spooren. 8 u. 
H. Mis Petronella van Schijndel-Sleutjes.

DRUKKERIJ J. P. TIELEN - BOXTEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

JJ�wiam. 
Als de zomer-zonnebrand hoog en 
ver boven de wolken de atmosfeer 
in laaien gloed herschept, daalt in het 
katholieke gemoed de Pinkstervlam, 
het zinnebeeld van Gods heiligen Pa
rakleet, d.i. Vertrooster. In den op
recht geloovige herleeft telken jare 
weer de gedachte aan de werk�lijke 
uitstorting des H. Geestes, Die Zijn 
kracht en werking toont in de stille 
ongeziene deugd van zoovele chris
tenen, maar ook in de groote ontzag
wekkende daden van geestelijke he
roïciteit, die de kerk niet in het minst 
tijdens de laatste oorlogsjaren, te 
boeken heeft gehad. Wie immers le
zen ,kan in het groote boek der histo
rie zal den triomfantelijken weg, 
waarlangs de Geest Gods Zijn my
sterieuse werking afteekent, telkens 
weer kunnen naspeuren, ook al 
schijnt het soms alsof de Geest_ van 
de Kerk is weggenomen, in dagen van 
vervolging en heeten strijd. Toèh 
zijn dat veelal de dagen geweest van 
hoogsten roem en van de meest 
overwelgende kracht. 
Sinds korten tijd kunnen wij weer 
ongedrukt ademen, vrij onze meening 
uiten en werken zo9als ons dat goed 
en nuttig voorkomt. 
En al weten wij vaak niet wat wij 
hic et nunc (hier en op dit oogenblik) 
te doen hebben, onze beginselen zijn 
in ieder geval op de rots gebouwd. 
En de beginselen beheerschen de 
wereld. 
Het waren valsche b�ginselen, een 
verkeerde geest, welke de huidige 
ruïne veroorzaakt hebben. 
Wij moeten als eerste stap tot ver
betering, zonder andere" maatregelen 
te verwaarloozen, ons en anderen 
een klaar besef eigen maken van onze 
beginselen. Wij moeten ons persoon
lijk en anderen - vooral de jeugd, -
van den goeden geest doordringen 
om te kunnen geraken tot de vorming 
van de wereld overeenkomstig de 
ware beginselen. 
Onze taak is geweldig; wij kunnen 
ons voelen als tegenover een Goli
ath. Het getuigen van het woord en 
vooral van de daad vergt groote 
kracht. Maar de Geest Gods Die in 
ons nederdaalde en die ons afvaar
digde om te getuigen, - moedig ver
keerd te noemen wat verkeerd is en 
met vertrouwen te streven naar het 
goede, - die H. Geest zal onze bezie-
lende kracht wezen. • 
Het is die vrijmoedigheid, waarop de 
H. Schrift in de dagen na het Pink
sterwonder telkens weer de aandacht
vestigt, als op de meest zichtbare en
meest onmiddelijke openbaring van
den H. Geest in de eerste Christen
Kerk
Het zij ons, katholieken van dezen
tijd, tot een niet te vergeten leering.
Zouden wij, die toch voor de eer van
God hebben op te komen, het ge
tuigenis van Gods H. Geest op de
lippen achter houden, thans nu elk
in vrijheid zijn banieren ontrolt.
Wij hebben zooveel te zeggen aan
de wereld. Wij hebben daarbij de
zekerheid van de waarheid. Wij h.eb
ben de autoriteit van de waarheid en
de kracht in ons van den Geest, Die
eens onze zielen heiligde boven de

Doopvont en met Zijn vlam onze 
hoofden raakte in de Pinksterdagen. 
Wij hebben niets te verbergen, want 
wij zijn de kinderen des Lichts. Wij 
wonen in een groote stad boven op 
den berg. Terwijl de wereld in duis, 
ternis rondtast, hebben wij den 
gouden luchter der waarheid te laten 
flonkeren, hoog van den hoogen 
berg, zonder schroom of vre(!S. 
Daarom keert de viering van het 
Pinksterwonder elk jaar terug, om 
ons voor verflauwing van geloofs
moed schuldig te stellen voor het 
aanschijn van God en om ons met 
nieuwe aandrift weer te doen grijpen 
naar de volle bezieling des H. Geestes 

Veni Creator Spiritus 

Kom, Schepper, H. Geest! 

fol, du Zotlieid, 
door Erasmus II. 

(door hem gewrocht na 't moordadige vrij
heidsfeest van 12 Mei 1945 te Boxtel. 

Komt vrienden luistert naar de woorden 
die U blij vertellen gaan 
wat wij zagen, wat wij hoorden, 
wat al sotheid is begaan 
door de zotte Boxtelaren 
na de bange oorlogsjaren. 
Na een lang en hevig twisten 
met de heeren, die het wisten 
toog het me\lschdom aan het zwoegen 
stopte boer en paard het ploegen, 
lag de melkerij zelfs stil, 
keek de doove door zijn bril, 
ging het schouwtoneel beginnen, 
bleven moffenvrienden binnen 
en, of het niet mooier kon, 
scheen de alledagsche zon 
met een bovenaardsche hitte 
dat geen musch op 't dak bleef zitten. 
's- Morgens klonk een marschreveille 
door de stilte van de straat, 
met een geeuw, zoo tusschenbeîen 
Als er een zijn bed verlaat. 
Na een dienst van dank en bede 
in de kerken alle drie 
gingen onderwijzers mede 
met de kinderen, allen. Zie, 
hoe oranje-wimpels waaien 
en de vreugde uit hen straalt 
hoe de kindermondjes kraaien 
ofschoon het cadeautje faalt 
en zij moeten huiswaarts keeren 
zonder tjoklat van de heeren. 
Na den middag, groote gekken 
gingen zij een tocht verwekken 
die het dierendom verbaast 
dat er in de weiden graast. 
Wat zij zagen onder 't loeien 
zal in dit poëem vergroeien 
tot een vers op rijm en maat 
tot een liedje van de straat. 
paarden met verkleede beesten 
waren woedend aan het feesten 
met gebons en hoornmuziek, 
die ons wel wat draaierig miek. 
Heeren met te hooge hoeden 
zag men door de straten spoeden 
zag men soms bevelen geven 
onder dit verbazend leven. 
Negers, die een liedje kloegen, 
Moffen, die ene "ausweis" vroegen, 
Schoone maagdekens en vrouwen, 
boeren die hun handen spouwen, 
Witte Paters, zwarte pieten, 
Tommy-girls en Boamieten, 
moffen met een kinderwagen, 
Nederland, dat is verrezen, 
Meeuwtjes die om centen vragen, 
Zij die de laatste eer bewezen 
voor die vielen voor ons land 
de vliegbom en de bloemenmand, 
de prinsesjes op de wagen 
en het heele koningshuis, 
de fanfare nog incluis. 
Hier Caecil en Sinte Peter 
daar de kamer van cultuur 
maar de zonne wordt al heeter, 
en de stoet van langen duur. 
H� is te veel om te verhalen 
hoe de bruidjes vrede stralen 
hoe de "big-two" tennis spelen 

.. 

Vader en Moeder VAN DER SLOOT-VAN ROOSMALEN. 

De plechtige voornamen Antonius 
en Petronella mogen met sierlijke 
krullen geschreven op den trouw
brief prijken, in de krant is het 
schoener het gouden paar met 
hun alledaagsche namen te noe
men. En de voorzitter van het 
feestcomité was het met ons eens. 
Informeerende vernamen wij nog 
een en ander uit het werkzame 
leven van Toontje van der Sloot 
en z'n vrouw Piet, doch daarover 
behoeft nu geen uitvoerig ver
haal, want dat wordt Dinsdag aan
schouwelijk gemaakt door Lennis
heuvel's bewoners. Als wij vol
staan met de mededeeling dat 
Toontje en Piet het leven steeds 
in alle opzichten aandurfden en 
nergens voor stil gestaan hebben 
om een prachtig gezin met tien 

kinderen in stand te houden, dan is hiermede voldoende te kennen gegeven, dat a.s. 
Dinsdag 'n kordaat menschenpaar met trots mag terug zien op hun 50-jarig huwelijksleven. 

hoe Thomaès zoo werd gewond, 
en verkenners kampvuur spelen 
en de "struiven" deelen rond; 
en ditmaals zelfs zonder ruzie 
de vervloekte distributie; 
Spoorwegmannen; frissche wangen 
hadden moffen krijgsgevangen 
Alle kinderen en grijzen 
domme hansen en de wijzen 
loeiden een orkanend lied, 
soms te vlug en soms ook niet 
Waarlijk zulke zotternijen 
zag men door de straten rijen 
en de menschen als bezeten 
zag men met permissie zweeten 
dat het drupte op den grond 
tapsgewijze waar men stond. 
Na dit brallen en gekakel 
kwam een eind aan dit spektakel 
en rende men van daar naar hier 
om een enkel glaasje bier., 
Niemand kan de vloeken hooren 
die het luchtruim nu doorboren 
als het gerstenat verdwenen 
maar de zonne brandend is. 
Waar toch werd de man geboren 
- de helle moog hem toebehooren -
die durft lachen om dit weenen
nu het bierschip strandend is.
Waar de nazi-vlag hing in de top
zag men Hitler aan den strop
en daar er geen vleesch meer was
slachtte men het Mussert-ras.
Rest mij nog u te verhalen
dat verschillende choralen
op de markt zongen schoon
en dat beide harmoniëen
concerteerden wel voor driëen
met de klompendans tot loon
Daarna nog het bal-champêtre
zonder bier of tambour-maître
zonder dansvloer, in het licht
dat maakte wel de deuren dicht.
Groote Zotternij der menschen
'k prijs u zalig en ik wensche
dat Gij de wereldmacht verkrijgt:

Waar zotheid is; de oorlog zwijgt. 

1Je iuisu HWtAode. 
• Welke redenen ertoe geleid hebben het
broodrantsoen te verlagen, zal niemand
duidelijk geworden zijn. Direct bij de eer
ste teekenen van ontevredenheid, zoo gauw
er staking dreigde, bleek elke moeilijkheid
opgelost, en kon deze maatregel zonder
meer worden ingetrokken.
De redenen van deze rantsoen - verlaging
moeten dus niet zoo zwaartillend geweest
zijn. Wij mogen dus gerust veronderstellen
dat deze maatregel al te lichtvaardig geno-
men werd. •
Nu zal men kunnen zeggen dat de reactie
van het volk erg impulsief was en dat sta
ken niet de juiste methode is; maar het moet
iedereen duidelijk zijn dat deze methode de
eenigst mogelijke en de meest effectieve
is om het recht van het volk te voldoen, in
den korst mogelijken tijd.
Vier jaren lang heeft Radio Oranje ons on
der groote woorden duidelijk gemaakt dat
de regeering stapels voedsel kleeding enz.
enz. had aangekocht, om direct na de be
vrijding Nederland te doen binnenstroomen.
Nu de oorlog afgeloopen is en de koopvaar-
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Daar de Metro-redactie een vloed van in
gezonden stukken en artikelen heeft ont
vangen in verband met haar voorloopige 
staking van publicatie, meent zij verplicht 
te zijn, . ondanks de conferentie van San
Francisco, haar strijdwapenen wederom op 
te moeten nemen. 

D 

De B.O.A.M. deelt mede dat de prijsvraag 
betreffende het monument nog twee weken 
verlengd is in verband met de feestelijkheden 

D 

Twee gerepatriëerden kregen een adres voor 
huisvestiging en moesten na een lange tocht 
constateeren dat dit adres niet meer bestond. 

D 

Gedurende de voorbereidings - vergadering 
voor het Oranje-feest o.i. van Boxtel Voor
uit zijn democratie en kapitalisme slaags 
geraakt. De werkgever zou weer de zonde
bok geweest zijn van de Zaterdag-keuze. 

D 

Een oud en verroest achtkantig stuk pistool, 
waar eenige jongens mee gekten werd in 
allen ernst in beslag genomen onder de 
origineele woorden: ,,Geef dat vuurwapen 
hier." De Metro noemt dit neo-romantiek. 
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dij haar schepen vrij heeft, is er niets zoo 
natuurlijk als een goed georganiseerd trans
port van voedsel naar Nederland. 
Wanneer nu tegen d"e gegronde verwach
ting in dit transport achterwege blijft, erger 
nog, wanneer het voedselrantsoen verlaagt 
wordt, dan is er niets zoo natuurlijk als 
een spontane reactie van het volk. En daar 
onderhandelingen en besprekingen meestal 
geen succes hebben en van te langen duur 
zijn, was dit de juiste methode. Deze keer 
was het echter nog maar een spel. De over
heid dient echter de gevaarlijkheid van het 
spel in te zien. Het gezag, dat in deze barre 
jaren toch al zoo'n ontzettende slag heeft 
gehad, kan het zich werkelijk niet veroor
loven proeven te nemen met het uithou
dingsvermogen van het volk, zeker waar 
dit niet noodig bleek. 

JJ.iaatsdijA 'llieuws 
Oranje Vereeniging ,)uliana" 

De bewoners van de Julianastraat hebben 
voor de viering van de verjaardagen van de 
Koninklijke Fa;nilie en Nationale Feestda
gen de Oranje Vereeniging "Juliana" opge
richt. 

MEDEDEELING 
Wij verzoeken onze abonnées klachten over 
onregelmatige bezorging van ons blad te 
willen doen Molenstrat 19. Hiermede be
hoeft niet te worden gewacht tot het blad 
meermalen niet is bezorgd. Reclameer aan
stonds. Zij die bezorging per post wenschen 
gelieve dit op te geven. De Administratie. 

Abonnementsprijs f 0.10 per week of f 1.30 per 

kwartaal. Hoofdredacteuren: 

J. v. SUSANTE en H. v. d. ME(JDEN. 

Dir. en Adm.: W. L. v. Amelsfoort Molenalr. 19 

Advert. prijs: 5 cent per milimeter over één kol 



Boxtel ontvangt kinderen uit het Noorden. Behalve naar Engeland, Zwitserland België en Frankrijk zullen de kinderen uit de verhongerde gebieden in het Noorden ook naar Zuid-Nederland worden uitgezonden, teneinde hen weer op krachten te laten komen en de verzwakte ouders eenige rust. te geven. Ook in Boxtel is een comité gevormd, dat zich met de ontvangst dezer kinderen zal belasten. Deken Broekman, Pastoor van Besouw en onze Burgemeester namen zitting in dit comité en hebben daarnaast een· werkcomité ter beschikking. Wellicht zal men U binnenkort vragen een of meer kinderen gedurende een welverdiende vacantieperiode op te nemen. Boxtel is een ideale plaats voor deze actie: 

teiten voortgezet met een geweldige optocht - meer dan twintig wagens namen hieraandeel - waarin de politiek der afgelopen jaren het leeuwenaandeel had. Ook de fakkeloptocht trok aller belangstelling, waarna, onder een waar Indianengebrul, Hitler op den brandstapel ten prooi viel aan de vlammen. Liempde vierde feest. Zou onze groote Holland-dichter Jan Prins 'n voorgevoel gehad hebben, toen hij zong: ,,De lucht, over den jongen dag, was helderder dan ooit. Iets ongewoon - verblijdends lag in weide en veld gestrooid. De torenklok zong, wat ze kon, de vlaggen staken uit. De bruidegom was de lentezon En Holland was de bruid. 

• 

DE NIEUWE BONNEN. 
BROOD. A 22A - B 22A - C 22A - D 22A E 22A - E 22A - M 22A - A 22B - B 22B C 22B - D 22B - E 22B gemerkt "brood" per bon 400 gram. D 22 - E 22 gemerkt "beschuit" per bon 100 gram. De bonnen D 22 en E 22 gemerkt "beschuit" zijn uitsluitend aangewezen voor het artikel brood, zoodat daarop geen aflevering van beschuit mag plaats vinden. 
MELK. (gestandaardiseerd) C 22 - D 22 -E 22 gemerkt "melk" 1 ¾ L. per bon. 1 L. gest. melk is 1 blikje gecond. volle melk. 
TAPTEMELK. A 22 - B 22 gemerkt "melk" 1 ¾ L. per bon.• 

Hedc�ntvingc;-�ij het - droevig bericht dat op 17 December 1944 in het Kamp te Ncuengamme (D.) is overleden, onze lieve Broeder, Zwager en Oom, 
Mr. A. L. F. Brikkenaar van Dijk, in den ouderdom van 51 jaren. M.A.J. VAN OERLE.VAN DIJK.J. A. F. VAN OERLE.MARIANNE. FRANS.GER. MARGRIET. Boxtel, 16 Mei 1945. ,,de Molenwijk" 

gunstig gelegen; weinig beschadigd; veel------------------------------------------------------natuurschoon, dat niet door mijnen ontoe-gankelijk gemaakt is, en ............ een Ka-tholieke bevolking, dat wil zeggen menschen, die de naasteliefde niet alleen in bange tijden, maar altijd als het hoogste gebod beschouwen?? Toonen wij ons den vrede waardig door een groot aantal dezer kinderen op te nemen. WIE DOET MEE? Het zou m.i. een waardige geste zijn, na de beeindiging van de vijfjarige duisternis, bij de viering van de Victorie, indien wij al de kaarsen die ons nog resten, opdroegen aan onze hemelsche Moeder Maria. Daarom stel ik liier voor om in de Meimaand, al wat wij nog aan kaarsen over hebben te deponeren in onze kerken bij de beeltenis van Maria, om deze in een zee van licht te zetten. Het zal onze heropgang naar of onze wandel in het Licht niet schaden. Tentoonstelling "De Brabantsche boerderij" De tentoonstelling "De Brabantsche boer� derij door Kunstenaars gezien" zal op Pinkster-Zaterdag om 4 uur door den wnd. Burgemeester worden geopend,' waarna mej. Dr. A. van Lierop een korte inleiding zal houden over de· Brabantsche boerderij. Tot negen uur blijft de zaal geopend. De expositie welke gehouden zal worden in de toonzaal van den Heer Ad. Witteveen, Rechterstraat 22, is kosteloos toegankelijk. De tentoonsteling is geopend: 1 e en 2e Pinksterdag: na de Hoogmis tot 1 uur en van 2 tot 5 uur; werkdagen 22 t/m 26 Mei : van 7 tot 9 uur. Zondag 27 Mei: Na de Hoogmis tot 1 uur. VIERDAG VAN St. WILLIBRORD. Op den 2den Pinksterdag, de vierdag van St. Willibrord op Luissel, zal als gewoonlijk in de kapel de kinderzegen worden ge-. geven en wel in den· namiddag van 4 tot 7 uur. Verwacht wordt dat wederom honderden Boxtelaren de pelgrimage naar Luissel zullen maken. Aan het bezoek van de kapel is thans het voorrecht verbonden dat degenen, die op den 2den Pinksterdag of op een van de zeven dagen, die op dat feest volgen, de St. Willibrorduskapel bezoeken, onder de gewone voorwaarden, een volle aflaat kunnen verdienen. 
fiempde � leest!!! Van onze landelijke Correspondente. Vondel heeft eens gezegd :,,De liefde tot sijn lant is ijder aengeboren." En zoo brak er ook in Liempde de jubel los, die elk waar Nederlander op dien bewusten Mei-avond moet zijn ontbrand, toen hij vernam dat zijn Vaderland VRIJ was. Hoewel de fanfare de landelijke rust tevoren al dikwijls had verstoord, en ook de Rikvoeten - harmonie niet had gezwegen, werd 12 Mei voor Liempde toch dè dag. 's-Morgens om acht uur was er eerst een H. Mis voor de schoolkinderen, waarna omnegen uur 'n plechtige H. Mis van dankbaarheid· werd gecelebreerd. 'n Uurtje later zag het dorp oranje van de kinderen,die bijeengekomen waren, om voor het gemeentehuis hun vreugde en blijdschap uitte zingen. In optocht trokken ze erheen.Het feest-comité voorop; daarachter de jongens die voor het grootste deel in de ,gedaanten van terugtrekkende Duitschersachter bokke- kinder- en kruiwagens voortsjokten. Ze werden gevolgd door de fanfare,wier jubeldende tonen wegdansten over velden en akkers. Dan verschenen in kleurigegroepen de meisjes, die werkelijk op smaakvolle wijze hun hulde-blijken met zich meedroegen. Zelfs Generaal Eisenhouwer rrtochtzich in de belangstelling der Liempdschejeugd verheugen.De jury stond bij de prijsbeoordeeling danook voor een moeilijke taak. Tenslotte kwamde bokkewagen van Jan v<1n de Laar alsoverwinnaar uit den .strijd te voorschijn.Voor het gemeentehuis, waarvan de voorgevel getooid was met de wapens der· elfprovincies, bracht de harmonie een serenade.'n Groep meisjes en jongens zongen enkelevolksliederen, terwijl ook het Mannenkoor,na een ongeveer vijfjarige "dolcefar-niente,herrezen te voorschijn trad en door hetuitvoeren van 'n drietal nummers te ken. nen gaf, de zangkunst nog lang niet te zijnverleerd.De Burgemeester sprak hierna vanaf hetbordes de kinderen toe en dankte allen, dietot het welslagen van dien dag hadden bijgedragen.'s-Middags om twee uur werden de festivi-

Wie ruilt zoo goed als nieuwe meisjesschoenen, maat 36, tegen maat 37. _Molenstraat 57. Te huur gevraagd door gezin bestaande uit zes personen een woning of gedeelte daarvan (midden, stand) gelegen in Boxtel, genegen goede huur te betalen. Brieven Breukel, schestraat 30, Boxtel. 
Pathefoon met 80 p laten te koop. Bevragen Molen, straat 23. Gevraagd : een flinke dienstbode en een nette werkster, ged. enkele dagen per weck in klein gezin zonder kinderen. Ir. J. Romp, ,,Seliswoude" _Bosscheweg 227, Boxtel. Familie, vrienden en buurt, genootcn, die bij gelegen. heid der Eerste H. Com, munie van ons dochtertje 

BETSIE kwamen gelukwenschen, danken wij hiervoor hartelijk. C. H. L. v. d. BRAND.C. v. d. BRAND,v. WEERT._Molenstraat 72.Hartelijk dank aan familie en kennissen in en buiten Boxtel en buren, voor de deelneming bij de Eerste H. Communie van· onseenigst dochtertje
NELLY. 

]. F. KOKS. J. P. KOKS,vOETS .Met groote vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje 
JAN die bij 't H. Doopsel de namen namen ontving van Johannes Wilhelmus Maria. W. PEIJNENBURG

C. PEIJNENBURG,SOETERINGS. T ongcren 42, 9 Mei 1945 
R. K. BOERINN6NBOND 

Bedevaart naar 
Onze Zoete lieve Vrouw 

van Den Bosch 
op den 1ste Pinksterdag Vertrek te voet vanaf de Wed. Mich. v. ,d. Meijden om half 5. 
R.K.J.BOERENSTAND 
Zaterdag 19 Mei om 8 uur voetballen op La Salie; om 8 uur athletiek N.C.B.-Lokaal.
Zondag 20 Mei Bedevaart Den Bosch V e r t r e k  5 uur bij Wed van der Mcijden, Bosscheweg.• 
Tabaksplanten tomaten, knolselderij en alle soorten koolplanten heden in voorraad. 
Alois J. H. Barten 
Bosscheweg 203, Boxtel 

Onze geliefde Ouders 
A. van der Slooten 

P. van der Sloot-van Roosmalenhopen op Dinsdag 22 Mei a.s. hun Gouden 
Huwelljksfeest te vieren. Dat de goede God hen voor ons nog vele jaren moge sparen is de bede van hunne dankbare
kinderen en kleinkinderen.G. Voets,van der Sloot.

Te koop gevraagd: 

4 Autowielen 
zoo mogelijk met banden. 

Wasscherij "De Sluisweide", Boxtel 

Laat straks Vergrootingsatelier. 
Uw boomgaard of fruit• Hebt U een foto groot of 
tuin VAKKUNDIG klein, wij maken voor U een G. van der Sloot,Versantvoort.C. Versantvoort,van der Sloot.J. Kuenen,van der Sloot. i aanleggen, vergrooting A. van der Sloot,van Vught. 1! Snoe"ien Of Ook bijplaatsen van:er-C. van der Sloot,Wagenaars.Adriana van der Sloot. • sonen van een an ere P. Strik,van der Sloot. ·1 bespuiten foto is mogelijk.J. van Kasteren,van der Sloot. S A L A, S 

Gekleurd of zwart.A. Verbruggen,van der Sloot. Stuur even een kaartje 
i Boxtel, Mei 1945. en 34 Kleinkindcren.

! TUINBOUW-INRICHTING P. v.Zantvoort
! 

Meijlcstraat 27. t Lennisheuvel 81, Boxtel Burgakker 11 - BOXTEL t Receptie van 3-4 uur. i ·--·-·----·-·-·-·-·--·-·-·--·--·--· INSTITUUT MINERV A
Het bestuur van "Boxtel Vooruit'' betuigt zijn 
hartelijken dank aan allen die hebben mede
gewerkt aan het welslagen van den nationalen 
feestdag op 12 Mei j.1. 

Een bijzonder woord van dank aan de beide 
Harmonieën, aan de Zangvereenigingen, zoo
mede aan de talrijke vereenigingen en groepen 
wier spontane deelname de optocht tot een zoo 
groot auccea deed worden. 

N.V. Van Oerle's Band- en Damastweverijen
Boxtel, vraagt voor de afdeelingen: Spoelerij, 
Scheerderij, Weverij en Confectie: 

bekwame Spoelsters, 
Schee·rsters, 
Wevers, 
Meisjes 
voor de borduurkamer. 

Ook komen in aanmerking : flinke jongens 
en meisjes ter opleiding. HOOG LOON. 
Aanmelding bij den portier. 

W asscherij "De Sluisweide", Boxtel vraaet 

EN 

CHAUFFEUR 

FIETSJONGEN 

MEISJES 
VOOR ALLE AFDEELINGEN. 

Heden ontvangen: 

PETTEN 
voor oorlogs-
getroffenen 

alleen op speciale vergunning, bij 

H. van Eijck-de Louw
BREUKELSCHESTRAAT 42 

FRUIT 
H.H. Landbouwers in bezit 

■ van eigen grond laat door eendeskundige een. fruittuin aan,leggen in het a.s. najaar. Wij zorgen voor 

ABERDEEN SCOTLAND AGENTSCHAP: J. V0LKERI, 
,,De Nieuwe .Boekhandel", • Rechteratraat 7 - Boxtel. 

Voor beschaving, organisatie en succes 

Practische Psychologie 
gegeven door: 

Mr. ANTONY ABITEW M. A. 

De cursus, die U maakt tot den GESLAAGDEN MAN 
IN HET LEVEN. 

Hoofdkantoor voor Nederland : Hertogatraat 35, Tilburg 

Agenschappen door geheel vrij Nederland. 

Gouden trouwringen 
tegen inlevering van oud goud. 

Leeren horlogebanden 
groote keuze en prima kwaliteit. 

Wij koopen nog steeds 
oud g o u d  en z ilve r. 

Deze maand kum1en geen reparaties 
worden aangenomen. 

FirmaA.v.Vlerken, Boxtel 

Alle R. K. Metaalbewerkers van Boxtel worden bij deze opgeroepen tot een 
VERGADERING welke gehouden wordt op WOENSDAG 23 MEI, '• avbnds om half acht, in het Vereenigingsgebouw Burgakker 3. 

RHEUMATIEK 

JICHT of 

SPIT IN DEN RUG? 

PHILIPS BRENGT UITKOMST 
met de nieuwe "INFRAPHIL" Philips Infra
rood bestralingslamp ! ! ! 

Prijs f 46. -
Demonstratie zo n d e r  verplichting. 

VAN BOXTEL. N.V. t::��eweg 17 
Wie zaait zal oogsten ! ! ! vergunning, indien U er voor in aanmerking komt. Een moderne fruittuin is zeer rendabel, Nog leverbaar:waardoor U de mogelijkheid wordt geboden de boerderij te splitsen, waardoor meerdere Peulen en Doperwten met rijzen, gezinnen een ruime kostwinning kunnen Spinazie, Raapstelen, Kropsla, An• hebben. Kom eens bij ons praten, doch wacht W 1 S k niet te lang, aangezien het beschikbare aantal dij.�ie, Rammepn�s, orbte en, to • hoornen beperkt is. snIJhoonen, rincesse oonen en 

ALOIS J. H. BARTEN • Stam-Boonen zonder draad.

Gro�?te•,. Kwe�k• en ,'!'uinonderhoudings• F Irma Ge hr. V. Oers bedruf Villa "Lmdenlust 
BOSSCHEWEG 203 - BOXTEL Zaadhandel, Breukelscheatraat, Boxtel 

--------------------DRUKKER IJ ]. P. TIELEN, BOXTEL. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD. VOOR BOXTEL EN OMGEVING. 

.At.issie ' ut �. 
Mogelijk oordeelt iemand dat het 
beter was dit onderwerp voorloopig 
nog niet aan te raken. Voor de missie 
is 't altijd nog tijd. 
Dus eerst de Kerk in 't Vaderland en 
dan de missie? Nee, het moet en 't 
kan allebei tegelijk. 
Want we weten dat alle lezers wel 
degelijk hun belangstelling voor de 
missie bewaard hebben. 't Was alleen 
jammer dat de aandacht voor de mis
siè in 't nauw kwam. Dat lag bijna 
voor de hand. 
Vijf jaar lang was practisch ieder con
tact met missie of missieinstellingen 
verbroken. En .vijf jaar lang ook wa
ren wij allen zoo geabsorbeerd door 
eigen zorgen en leed, hebben wij zoo 
stoer moeten vechten om àns eigen 
volksbestaan boven peil te houden, 
dat we de missie aardig vergeten wa
ren. Een weekblad moet geen missie
blaadje worden; maar toch blijft het 
waar , dat het zeer goed, en zeer nut
tig is en zelfs zeer "katholiek" om 
van tijd tot tijd eens hierover te zeg
gen; ook in een gewoon weekblad. 
De geestelijkheid is in Boxtel zwart 
en wit vertegenwoordigd; we zien 
er mannen met en zonder baard. 
Onder die talrijke Paters, die wij in 
Boxtels' straten ontmoeten zijn er 
vele missionarissen. Hoe zij ook ge
kapt zijn en voor welke verre oor
den zij ook bestemd mogen zijn, als 
missionnarissen zijn zij gelijk. 
Langzamerhand is de beoordeeling 
van de missie en z'n missionarissen 
veranderd. Het' romantische aspect 
gaat verdwijnen. De missie is weer 
on'tdekt als een noodzakelijk d�el 
van de kerk; niet slechts een loffe
lijke "buitenbeenerij" een heldhaftig 
avontuur, geen zucht van de Kerk 
naar "wingewesten"; men is zich 
weer bewust geworden dat de missie 
eigenlijk een vanzelfsprekend en es
sentieel deel is van 't front der stij
dende Kerk.· Een. waar wereld-front! 
In dat licht zijn de missionarissen 
niet meer 'n uitheemsche curios'iteit. 
De missionaris blijft wie hij is, maar 
in de gedachten en opvattingen van 
de menschen, van de Katholieken in 
het Moederland ,neemt hij andere 
vormen aan: hij is niet meer de on
bekende held (al zijn er dat zeer ve
len hunner) de avontuurlijke trekker 
en - zijn we eerlijk- niet meer die 
zonderling, de onbeschaafde bescha
vingsbrenger. 
Missionarissen zijn mannen uit ons 
midden; ze zijn "eigen volk" ge
zonden den Meester te doen kennen 
bij alle volkeren; Christus verkondi
gen a. cl. heidenen, ook deze zielen 
inlijven in 't grote mystieke Lichaam. 
Krachtens hun roeping zetten zij 
Christus' levenstaak voort. Alle zie
len opnemen in den eenen schaap
stal der H. Kerk. 
Hoeveel missionarissen - en vooral 
ook jongen - hebben deze oorlog zit
ten wachten en ze wachten nog. 
Zij waren veel in aantal, ook in an
dere landen waren ze tot wachten ge
doemd of erger nog werden zij inge
schakeld in de oorlogvoering. 
Hun jonge missionaris - leven had 
een slepend bestaan. Missionarissen 

zijn ze gebleven! En allen blijven ver
langend uitzien naar de "Missie", of 
ze nu aalmoezenier waren of piloten 
of matrozen, artilleristen, of wat 
voor soldaten ook; ofwel eeuwige 
studenten, hulpkapelaan, schoolmee
sters; ze kennen maar één vurige 
wensch spoedig vertrekken. B.v. A. 

Ooec fuuûlijd, tandmij#wt, IHili= 

tak q,e,rzaq, e.a. uo.out.ame !Za.Aen. 
De zon en regen hebben het. gras doen 

. groeien in weelderigheid, ondanks de af
.wezigheid van kunstmest. Laat dit niet zoo 
zeer gelden voor de zandgrond, als wel voor 
de klei. De polders langs de Maas staan 
vol gras, en er graast geen enkele koe in. 
De Brabantsche boeren wrijven in hun han
den, want straks komt natuurlijk �de gras
verpachting. Mis! 
Gevaarlijk landmijnen! 
Ja d'r is niets aan te doen. Daar liggen en 
blijven liggen de verborgen doodskoppen 
voor mensch en vee. En je moet weten dat 
Nederlandsch Militair Gezag en het Gealli
eerde opperbe�el zoo'n soort philantropische 
instellingen zijn, waar het niet humaan ge
acht wordt het moffentuig deze gemeene 
moordwapens te laten opruimen. 
Als het M. G. met één slag sympathiek zou 
willen worden bij de bevolking, dan behoeft 
het alleen maar te zorgen dat het moffen
tuig en de Mussertboeven geheel 't land 
van mijnen zuiveren. 
Als het M. G. hiervoor niet zorgt, waarvoor 
moet het dan wel zorgen? Heeft het M.G. 
nog eenige grond van bestaan als het niet 
kan zorgen dat ons land gezuiverd genezen 
en vernieuwd wordt? 
Als straks een nieuwe regeering gevormd 
is, zal iedereen de overbodigheid van dit 
instituut inzien. Als overgang zal niemand 
de noodzakelijkheid van een streng M. G. 
ontkennen. Maar wij meenen te mogen zeg
gen dat het nu eens tijd wordt dat een 
nieuwe regeering van Nederlandsche bur
gers en niet een Proep min of meer sol
dateske figuren het land en volk gaan be
sturen. 
Het mi�tarisme· ligt ons volk niet. Ons be
stuursapparaat moet burgerlijk zijn. Wan
neer men het noodig zou' achten nog eenige 
tijd de staat van beleg te handhaven dan 
kan dit uitstekend geschieden zonder dat het 
burgerlijk bestuursapparaat buiten werking 
gesteld wordt. 
Zooals de toestand nu is moet men een te
veel aan gezagsinstanties constateeren. Wij 
zijn er niet zeker meer van of het militair 
gezag, het geallieerde opperbevel of de re
geering ons land regeert. Het aanzien van 
het gezag wordt hierin erg geschokt. 
En als het hooitijd wordt is het heel logisch 
dat wij een zondebok gaan zoeken voor het 
rustig laten liggen der landmijnen. 
Hooi, honger, gebrek aan voldoende klee
ding na ruim een half jaar van bevrijding 
ondanks duizendvoudige beloften, al deze 
voorname zaken roepen om een oorzaak, 
vragen naar het waarom en de schuld. 
Transportmoeilijkheden kunnen nu nog al
leen ficties zijn. Niemand gelooft dit sprook
je nog langer. Dat de uiteindelijke beslis
sing bij het opperbevel der geallieerden zou 
liggen lijkt ons niet erg waarschijnlijk. 
De groote fout van al deze moeilijkheden, 
die om een oplossing vragen is slechts hier
in te zoeken dat één sterke centrale be
stuursinstantie ten eenemale ontbreekt. 
Waar geen evenwichtig gezag is, kan men 
geen evenwichtgheid verwachten bij 't volk. 
Er zijn zaken die om een spoedige oplossing 
vragen, niet alleen het landmijnen-probleem, 
en deze spoedige oplossing kunnen wij al
leen verwachten van gezagseenheid. 

H. v.d. M. 

't !BeAende adttudeu�. 
Geen huis is zoo goed afgesloten of· er is 
wel een achterdeurtje, waard9or de dienst
bode U binnenlaat. 
Geen net is zoo dicht of er is wel een 
maasje te vinden waar je doorheen kunt 
glippen. Zoo zoudt ge nog veel zegswijze 
kunnen citeren die in dezelfde richting wij
zen. Op allerlei manieren nu hebben wij ge
tracht het gore moffentuig uit onze samen-

leving kwijt te raken. We waren reeds aar
dig op weg de rommel, het vuil en het 
schorremorrie op de Duitsche mesthoop te 
werpen. Maar nu komt het beroerde achter
deurtje. Repatrieërenden hebben op hun 

.buitenlandsche reis een buitenlandsch hu
welijk gesloten met een buitenlandsch ge
valletje. Dit is natuurlijk zeer romantisch; 
laten we zelfs veronderstellen dat het een 
harmonisch op liefde gebaseerd huwelijk is, 
als dit gevalletje een moffrikaansche aan
gelegenheid is komt door het duizendmaal 
vervloekte achterdeurtje toch weer een 
mof(fin) in ons Nederlandsche huishouden. 
We hebben ondervonden dat de moffen al 
genoten ze obk levenslange gastvrijheid in 
ons land, niet te vertrouwen zijn en dat 
iedere mof een landverrader bleek. Iedere 
Duitsche vrouw bijna heeft honderdvoudig 
verraad gepleegd aan haar Nederlandsche 
man en diens land. Tegen deze achterdeur
tjes politiek protesteeren wij met klem. Het 
moet niet mogelijk zijn dat er nog één mof 
zich in Nederland komt vestigen. 
Onze grenzen moeten hermetisch en hy
gienisch afgesloten zijn voor deze bacillen
dragers. 

:Oe :Jl. Stoel, i.s Koq uan 80 mil= 
Uoen � �-
Vaticaanstad, 18 Mei 1945. (Anep-Aneta). 
De H. Stoel heeft geen verbindingen meer 
met 80 millioen Katholieken. Men is inder
daad zonder nieuws van den Nuntius in 
Roemenië en van den Nuntius· van Boeda
pest,• die de Hongaarsche hoofdstad moest 
verlaten na de intrede der Sovjet
troepen. De laatste bevindt zich nog steeds 
te Istanboel, waar hij op papieren wacht, 
die hij in weerwil van alle beloften, nog niet 
uit Hongarije heeft ontvangen. 
Geen enkele verbinding kan met Polen tot 
stand gebracht worden. Van den anderen 
kant bereikte het Vaticaan nog geen resul
taat met betrekking tot de stappen· aange
wend om de vrijlating te verkrijgen van den 
aartsbisschop van Zara en den bisschop van 
Ljoeb-jana, noch met betrekking op de af
schaffing van de ten opzichte van den aarts
bisschop van Triëst genomen maatregelen, 
die bewaakt wordt door de troepen van 
Maarschalk Tito. 
Na de bevrijding van den aartsbisschop 
van Gorizia, hoopt men door· een nieuwe 
tusschenkomst verdere voldoening te ver
krijgen. 

JJlaatsefiiA 'IUeu� 
Boxtel ontvangt kinderen uit het Noorden, 

De langdurige scheiding van Nooord- en 
Zuid, die nog steeds voortduurt, zou een 
ongunstige invloed hebben op de eensge
zindheid van de bevolking van ons land, 
indien wij niet van weerskanten beseffen, dat 
alleen eendrachtige samenwerking ons uit 
de huidige chaos kan redden'. Prikkelbaar 
als we zijn, zijn we geneigd Noord-Zuid 
tegenstellingen te ontdekken in toevallige 
of noodzakelijke machtsverhoudingen en 
wordeh in het dagelijks gesprek ook in deze 
materie van muggen olifanten gemaakt. 
We l_<unnen geen betere manier uitdenken 
om deze, uit de verwarring van de oorlog 
opduikende, vermeende tegenstelling, te 
overbruggen dan door ons hart en huis 
open te stellen voor de kinderen van onze 
landgenooten boven de rivieren. Zij zullen 
begrip en waardeering voor ons gewest mee
nemen naar het Noorden, en ook wij zullen 
de eigenaardigheden van menschen uit an
dere provincies beter leeren begrijpen. 
Als het comité U straks vraagt deze kin
deren een pretige tijd in onze gezonde, 
mooie gemeente te verschaffen;' mag nie
mand een reden zoeken om erat te komen, 
integendeel ook al zou het erg moeilijk zijn, 
probeer nu reeds ·een oplossing te zoeken, 

, zoodat het toch gaat. 

Helpt Zuid - Zuid? 
't Was op het moment dat Engeland zich 
op de helling van de afgrond bevond, dat 
daar zich duizende en duizende meisjes 
vrijwillig meldden voor arbeid in de fa: 
brieken. 
Waarom? Omdat het Vaderland in nood 
was. Er werd niet veel gepraat, maar simpel 
gehandeld. 
En nu in bevrijd Nederland waar we al zes 
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Nademaal het huwelijk voor de Boamieten 
allengs minder interesse heeft l!ekregen, is 
besloten ook feest te vieren als iemand 25, 
50 ot 60 jaar ongetrouwd is. De B.O.A.M. 
afd. propaganda zal gaarne haar medewer
king verleenen ter opluistering van derge
lijke merkwaardige jubilea. 

Daar de staking betreffende broodrantsoen
neering goed succes gehad heeft dreigen de 
Nederlandsche babies te gaan staken als 
ze geen volle melk krijgen. 

Er schijnen nog eenige nationale feestda
gen te zullen aanbreken. Het ligt in de be
doeling . als afwisseling dezelfde optocht te 
houden als op 12 Mei in omgekeerde volg
orde, terwijl in die dagen de gemeentelijke 
waterleiding, bij gebreke aan geestrijke 
dranken, zal worden afgesloten ter voor
koming van geelzucht. 

In de kapel ·op Luissel, op den Vierd�g van 
St. Willibrord, 2den Pinksterdag 1945. 
Kindje: "Vader, wie is dat?" 
Vader: ,,Dat is de H. Willibrord." 
Kindje: "En wie is dat?" 
Vader: ,, Dat is de H. Maria, toen de engel 
haar kwam zeggen, dat zij de Moeder van 
God· den Zoon zou worden. 
Kindje: ,,En wie is dat? Is dat een boer?" 
Vader: ,,Ja kindje, dat is de eenigste heilige 
boer die er bestaat, de H. Isidorus." 

Dezer dagen repatrieerden alhier: 
1 Nederlandsch Oost-front strijder en 3 
Nederlandsche Volkst-stürmer. Dit alles na
een nauwkeurig onderzoek in de repatri
e.eringscentra. 
Werk aan den winkel vooor Lande!. Herstel. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUU 
maanden bevrijd zijn, kunnen de wassche
rijen nog steeds niet werken, omdat er daar
voori geen meisjes zijn, met het daaraan 
verbonden gevaar voor de volkshygiëne. 
Men stelt zich hier schijnbaar niet eens de 
vraag of men dit a-Is Nederlander kan ver
antwoorden. Zullen we de Moeders van 
groote · gezinnen, die toch al zonder hulp 
zitten, het leven nog zwaarder maken, door
dat ze de wasch er ook nog zelf bij moeten 
doen? Zal het noodzakelijk blijken om ook 
in deze zaak zijn toevlucht te nemen tot 
het weinig geliefde systeem van dienstver
plichting voor meisjes? 
En toch zal het daartoe moeten komen, 
wanneer zich geen meisjes vrijwillig komen 
aanbieden. Er bestaat gelegenheid zich daar
toe op te geven aan het Arbeidsbureau te 
-i!oxtel, afd. Vrouwenbemiddeling des voor
middags tusschen 9 en 12 uur. 
Er is zooveel enthousiasme voor Zuid helpt 
Noord. Dat men thans toone dat dit ernst 
is, want als Zuid eerst Zuid niet helpt, 
kan van een Zuid helpt Noord geen sprake 
zijn. Flinke meisjes er wordt op U gerekend. 

,,DE BRABANTSCHE BOERDERIJ" 
Onder dit motto wordt deze week een ten
toonstelling gehouden in de Toonzaal van 
de firma Ad. Witteveen. Zaterdag opende 
de wnd. Burgemeester deze interessante 
expositie warbij Dr. A. van Lierop een in
leiding hield over de verschillende boerderij· 
typen, zooals deze in Brabant het meest 
voorkomen. 
Verschillende schilders, waarvan hier werk 
geëxposeerd is, waren bij deze opening aan
wezig. Een gang langs de vele werken'geeft 
ons een goeden indruk van het geheel. Ge
zien de beperkte ruimte in dit weekblad 
echter, moeten wij tot onzen spijt van een 
bespreking der verschillende hoekjes afzien. 
Wij raden echter eenieder aan Zaterdag 
en Zondag nog eens binnen te loopen om 
de schoonheid van Brabant's boerderijen in 
deze kunstwerken te zien. 

MEDEDEELING 
Wij verzoeken onze abonnées klachten over 
onregelmatige bezorging van ons blad te 
willen doen Molenstraat 19. Hiermede be
hoeft niet te worden gewacht tot het blad 
meermalen niet is bezorgd. Reclameer aan
stonds. Zij die bezorging per post wenschen 
geleve dit op te geven. De Administratie. 

Hoofdredacteuren: 

J. v. SUSANTE en H. v. d. MEIJDEN. 

Dir. en Adm.: W. L. v. Amelafoort Molenatr. 19 



KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING. 
Maandag j.l. gaf de Kath. Arb. Beweging 
alhier haar traditioneel jaarfeest. Hoewel de 
gebruikelijke tractatie dit jaar achterwege 
moest blijven, werd den leden toch een 
aangename middag en avond aaangeboden. 
Spontaan hadden vele Boxtelsche artisten 
:zich bereid verklaard aan een Non-Stop 
programma mede te werken. Het mannen
koor der Kath. Arb. Bew. gaf, na slechts 
vier repetities drie :zangnummers ten beste, 
terwijl het orkest "Pro Arte" voor de mu
zikale opluistering :zorgde. Een aantal jeu
dige dilettanten speelden de klucht "Bu
reau Succes" op werkelijk goede wijze. 
Zeer goede humoristische stukjes wisselden 
:zich af met prima :zangnummers en decla
matie. Na een verjaardagsfuif belandde het 
publiek bij Joaneke, het goed bespraakte 
boerinneke. Dan weer slaakte een oude grijs
aard :zijn: ,,Christene Ziele", terwijl ook 
het graf van den onbekenden soldaat niet 
vergeten werd. Naar met Hannes naar de 
bioscoop geweest te :zijn, ging het publiek 
met student Boemel naar de hemel om even 
later weer bij Minus de Schoapherder te 
belanden ergens op de heide. Speciaal ge
noemd mag nog worden: ,,Quartet No. 1 
van James Breier", dat op buitengewone 
wijze werd uitgevoerd. 
Al met al waren het een paar geslaagde 
uitvoeringen, die er :zeker toe :zullen bijdra
gen om de Boxtelsche Kath. ARb. Bew. tot 
groter bloei te brengen. 

Sacramentsprocessie op Stapelen. 
Op Sacramentsdag, Donder'aag 31 Mei, :zal 
het H. Sacrament wederom worden rond
gedragen in �en luisterijke processie door 
het park van Stapelen, :zooals dat jaarlijks 
placht te gebeuren vóór den oorlog. De 
plechtige Hoogmis :zal beginnen om half 10. 
De:ze processie� :zal worden gehouden om 
God te danken voor het einde van den oor
log en Hem te bidden voor een duur:zamen 
en rechtvaardige vrede. 

LENNISHEUVELS' FEEST 
De gouden bruiloft van Toontje van der 
Sloot en z'n vrouw is door Lennisheuvels' 
bewoners tot een groot buurtfeest gemaakt. 
Het begon met een plechtige H. Mis om 
God te danken voor het rijk gezegende 
huwelijksleven. De:ze zegen is te :zien in de 
respectabele familie, want Vader en Moeder 
recepieerde omringd van tie'n zonen en 
dochters met hun respectievelijke echtge
noten. 
Om elf uur werd de optocht samengesteld, 
waarmede de jubilarissen door Boxtel's stra
ten naar 't gemeentehuis ·trokken, waar :zij 
door den Burgemeester werden ontvangen 
en gecomplimenteerd. Iedere Lennisheuvel
sche buurt heeft meegewerkt om de optocht 
te maken tot een rijdende jool, jong en 
oud hadden deel in dit onderdeel van het 
feest. Het moet het gouden paar goed ge
daan hebben hun werkzaam leven te zien 
weergegeven, al :zal de !eute wel vreemd 
geweest :zijn aan de moeizame, harde wer
kelijkheid, in den loop van hun 50 jarig 
huwelijksleven. Maar Lennisheuvel vond in 
Sloots' feest een titel om de familie op 
zulke wijze te eeren, :zoo verklaarde het 
feestcomité, bij monde van :zijn voorzitter, 
op de receptie bij de aanbieding van het 
cadeau van het buurtschap. 
Twee fauteuils werden aangeboden, waarbij 
de J'ubilarissen werd verzocht er een veel

. vul ig gebruik van te maken. 
Terwijl in de schoone oude boerderij het 
officieele feestgedeelte plaats had, roerde de 
jeugd zich op den dansvloer op den deel 
der tegenoverliggende I boerderij. Het altijd 
rustig landelijke hoekske bij den groeten 
bocht van de Mijlstraat heeft tot laat in 
den avond veel belangstelling getrokken, 
vooral tijdens de serenades die werden ge
bracht door onze beide harmoniën en de 
zangkoren. 
PLECHTIGHEDEN TER EERE ·VAN HET 

H. BLOED OP ZONDAG 27 MEI.
Dag-lndeellng. 

10.30 uur. Plechtige H. Mis met assistentie 
in het. Processiepark. Bij slecht weer in de 
St. Petruskerk. Volkszangboekjes mee
brengen. 
11 .30 uur Na de H. Mis wordt in de kerk 
gelegenheid gegeven den H. Bloeddoek te 
vereeren. 
2 uur Optocht door de straten van Boxtel 
en Processie in het Park. 

Volgorde van den stoet. 

GROEP 1. 
1. Suisse's.
2. Kruis met lantaarns.
3. Kerkkoor St. Petrusparochie.
4. Oude vaan van de Broederschap van

het H. Bloed met 8 edelknapen.
5. Broedermeesters der Broederschap van

het H. Bloed uit de 3 parochies. 
6. Vaan van het H. Hart.
7. Jonge Wacht.

GROEP Il. 
8. Witte Zusters.
9. Bondsharmonie.

10. R.K. Boerinnenbond.

11. Congregatie der parochies. GROEP VII. GRAVEN VAN DUITSCHE MILITAIREN 
Een ieder die op :zijn gronden graven van 
duitsche militairen aangetroffen heeft, ge
lieve hiervan zoo spoedig mogelijk aangif
te te doen ten politiebureele te Boxtel, afd. 
administratie. 

12. Theresia-groep v. Lennisheuvel.
41. Bruidjes met palmen en strooimanden,13. Bruidjes met palmtakken.

14. Zangeressen der H. Familie v. meisjes.
met Mariabeeld.

internen Duinendaal.
42. Leden altaarwacht met lantaarns.

15. Vrouwelijke jeugdbeweging der H. Hart
parochie. 

43. Kerkkoor H. Hart parochie.
44. Edelknapen dragende het Christusbeeld. Ook hij die graven van Dultsche milltairen

in bosschen en langs openbare wege'1 weet 
geve hiervan eveneens kennis. 

16. ,Vrouwen en meisjes. 45. Verkenners. 
17. Groep koorknapen uit H. Hart-par. met

het borstbeeld van St. Willibrord. 
46. Kerkmeesters �an alle parochies.
47. Studenten van Stapelen.

GROEP III. 48. Rijvereeniging.
Opmerkingen: 

18. Groep bruidjes parochie St. Petrus met
beeld van 0. L. Vrouw. 1. Naar oud gebruik worden de vlaggen

uitgestoken. En een mooi nieuw gebruik 
wordt aanbevolen: alle huizen waar de stoet 
langs trekt hebben 'n versierd beeld voor het 
raam met :zoo mogelijk brandende kaarsjes.

19. Corporaaldoek in schrijn omgeven door
pages en bruidjes. 

De nieuwe Bonnen. 

In het tijdvak van 27 Mei t/m 9 Juni 1945 
worden voor het bevrijde Nederlandsche 
gebied de navolgende bonnen van de bon
kaart 6e Periode aangewezen voor het koo
pen van de daarnaast vermeld'e artikelen. De 
geldigheidsduur van de:ze bonnen vangt aan 
op den dag waarop zij worden gepubliceerd 
en eindigt op 9 Juni 1945 tenzij hieronder 
anders is bepaalt. 

20. Boxtels Harmonie.
GROEP IV. 2. De route die gevolgd wordt, is: Korte

Kerkstr.; Breukelschestr.; Stationstr.; Rech
terstr.; Bosschew. Kerkstr.; Duinendaal; park 

21. Groep bruidjes parochie St. Petrus met
symbolen .an de H. Eucharistie.

22. Vaan St. Petrus.
23. Mannen en jongelingen. 3. Zij die vroeger flambouwen of vaandels

droegen, worden verzocht dit ook thans te 
doen, of een platsvervanger aan te wijzen.24. Katholieke Arbeidersbeweging met 

Bondsvaan. 
25. Groep bruidjes parochie St. Petrus

,,Hulde aan Koning Christus". 
4. Allen, die deelnemen aan den optocht,
worden verzocht tijdig aanwezig te :zijn in 
de Nieuwe Kerkstraat, zich te plaatsen bij 
hun groepnummer, en zich naar de aanwij
zingen van de ordecomissarissen te voegen.

De on erstaande bonnen· :zijn geldig vanaf 
Vrijdag! 25 Mei 1945 en :zijn geldig tot en 
met 2 Juni 1945. 

26. Regenten der Broederschap van het H. BROOD. A 23A - B 23A - C 23A - D 23A 
E 23A - M 23A - A 23B - B 23B - C 23B -
D 23B - E 23B allen gemerkt "brood" 
400 gram per· bon. D 23 - E 23 gemerkt 
,,beschuit" 100 gram per bon. 

Bloed. 
27. Vaan St. Joseph.
28. R.I<. Jonge Boerenbond. 5. Alle paramenten, vaandels en andere be

noodigdheden van de parochie van St. Petrus 
moeten worden afgehaald i. d. Zusterschool. 

29. Studenten St. Charles.
GROEP V. De bon gemerkt D 23 "beschuit" is uit

sluitend aangewezen voor het artikel brood, 
zoodat daarop geen aflevering van beschuit 
mag geschieden. 

30. Groep bruidjes, H. Hart parochie met
symbolen van het H. Sacramr 

6. Toeschouwers, die den optocht langs de 
straten hebben gadegeslagen kunnen :zich
bij de kerk achter de stoet aansluiten voor 
het meemaken van de processie in het pari<.
Mannen gaan over het kerkhof, vrouwen 
langs de pastorie.

31. Bruidjes met schilden Geloof .)p en
Liefde. BESCHUIT. E 23 gemerkt "beschuit" 75 

gram per bon. 32. Vaan H. Familie.
33. Zangver. St. Petrus.
34. Lèden der H. Familie (met vaantjes)

van de parochies. 7. De deelnemers aan den optocht loepen
twee aan twee geheel links en rechts van de 
straat. De groepen en vaandels houden zich 
op het middengedeelte van den weg. 

MELK. (Gestandaardiseerd) C 23 - D 23 
E 23 gemerkt "Melk" 1 ¾ L. A 23 - B 23 
gemerkt "taptemelk" 1 ½ L. 1 L. gestan
daardiseerde melk is 1 blikje gecondens. 
volle melk is 1¾ liter karnemelk. 

35. Beeld· H. Familie.
GROEP Vl. 

36. Groep bruidjes met symbolen van het
H. Lijden.

37. Leden v. St. Vincentius en St. Elisabeth.
38. Bruidjes met gouden bloemenmand.

De intentie, waarmee dit jaar de Plechtig
heden van het H. Bloed worden gehouden,
is: God te bedanken dat Hij ons Vaderland 
bevrijd, Boxtel gespaard en de Kerk van het
H. Bloed behouden heeft.

ONTBIJTKOEK. 150 gemerkt "Algemeen" 
½ koek (circa 140 gram). 
CHOCOLADE. C 50 D 50 "Reserve" 3 ta
bletten B 50 "Reserve" 2 tabletten. 
TABAK. 05 "Tabak" 1 rantsoen geldig tot 
en met 16 Juni 1945. 39. Fraters van de la Salie 

40. Groep knapen met palmen van de pa
rochie van het H. Hart. 

Na de plechtige H. Mis en na de processie
is er in de kerk gefegenheid tot het ver
eeren van den H. Bloeddoek.

DE DIRECTEUR, 
]. A. SMIT. 

Dagmeisje of werkster 
gevraagd bij M. van Ew, 
Bosscheweg 61. }

Voor direct gevraagd een 
werkster, Stationstraat 14, 
Boxtel. 

Voor direct gevraagd een 
flinke dagd i enst bode 
Stationstraat 14, Boxtel. 

Ruilen 2 paar meisjes, 
schoenen 35, tegen 1 paar 
meisjesschoenen 38 of 39 
platte hak. Th. Breuer, v. 
Salmstraat 20. 

Te ruil nieuwe regen• 
mantel tegen goede kinder
wagen, tevens te koop een 
groote vogelkooi prijs f 7.50 
Kasteellaan 10. 

Gevraagd net meisje, voor 
hele of halve dagen. 
Hulscher, Mgr. Wilmer, 
straat 16, Boxtel. 

Wil ruilen zwarte dames, 
schoenen 39, tegen lage 
jongensschoenen '.40 en zoo 
goed als nieuwe jongens, 
schoenen 30 tegen maat 32. 
Merhcimstraat 67. 

Een net dagmeisje ge, 
vraagd, niet beneden de 
18 jaar, van 's morgens 
8 tot 's middags 5 uur. 
H. van Erp, Prins Bern,
hardstraat 13 b.

Voor de vele bewijzen van deelneming, onder• 
vonden bij het zo plotseling overlijden van onzen 
geliefden man en vader, 

FR. MANDOS, 
betuigen wij allen onzen oprechten dank, vooral 
aan de fanfare St. Lambertus, het Parochiale 
Zangkoor St. Petrus, het Madrigaalkoor en het 
Personeel der P.T.T. 

Wed. H. MANDOS,DE KONING. 
en Kinderen. 

Boxtel, 24 Mei 1945. 

Neemt goeden raad 
Gebruikt Van Oers zaad 

Katholieke 
Arbeidersbeweging 

Afd. Boxtel. 

Boeren van 
Nogma�ls vestigen wij de 
aandacht onzer leden op 

Wie wil verkoopen of Boxtel en Esch de te houden 
ruilen een witte ram huize 
"de la Salle", Boxtel 

Gevraagd net R. K. Meisje 
als hulp in de huishouding 
voor halve dagen van 8 
tot 121/2 uur, alleen voor 
de werkdagen. Brieven 
onder no. 47 bureau van 
dit blad. 

kunnen bij .den stier
houder 

Bedevaart 
naar de 

Kind. Y. d. Brumren Zoete Lieve Vrouw,. d. Bosch
66 op Zondag 27 Mei a.s. te Esch Vertrek vanaf de Markt 

terecht 's morgens tot 
9 uur, 's middags van 
12 tot 2 uur, 's avonds 
vanaf 18 uur. Zondags 
tot 18 uur. 

Vergrootingsatelier. 

om 4.30 uur de voetgangers 
om 5.30 uur de fietsers. 
's Middags neemt de Kath. 
Arbeidersbeweging met 
haar vaandel, onder no. 24, 
deel aan de H. Bloed, 
processie. Deelnemers ge, 
lieven bijeen te komen op 
het plein voor de H. Hart, 
kerk. 

Het Gemeentebestuur van Boxtel 

heeft te verkoopen: 

± 150 M3 Compost 
Inlichtingen en prijsopgave bij den Heer 
M. C. VAN ERP (Bureau Gemeentewerken)

T abaksplantene 
Wilt U het pruimen of rooken niet verleren, 
Raden wij U aan, tabak zelf te telen, 
Direct leverbaar. eerste kwaliteit planten. 
Ook voor de niet bestelde klanten. 
Bij ons wordt je niet be(don)derd. 
De prijs is twee vijftig per honderd. 
Wij hebben ook nog alle soorten koolplanten, 
Prij, snij, en knolselderij en tomatenplanten. 
Alles tegen vastgestelde prijzen. 

Hub. Poulissen•Verhagen 
KWEEKERIJ "NERGENA", RECHTERSTR. 31 

Toneelvereniging en Muziekgezelschap 
der Katholieke Arbeidersbeweging Boxtel. 
I n  het kader der Cultureele ontwikkeling en Ont• 
spanning kunnen onze leden, die aanleg bezitten voor 
toneelspelen of musiceeren of die dit willen leren, 
zich vanaf heden voor een of beide vereenigingen 
opgeven bij den Secretaris TH. PASTOOR, K.J.V.• 
Huis, of a.s. Zaterdag 26 Mei, tussen 3 en 4 uur in 
het Vereenigingsgebouw, Burgakker. 

• HET BESTUUR.

INSTITUUT MINERV A 
ABERDEEN SCOTLAND 
AGENTSCHAP: J. VOLKERI 

Voor de overgroote be, 
langstelling van Bestuur, 
Eerw. Fraters en Jongens 
van La Salie en van vrien, 
den en kennissen bij ons 
Huwelijk ondervonden, 
betuigen wij onzen innig• 
sten dank. 

JAN VAN LEE. 

Hebt U een foto groot of 
klein, wij maken voor U een 

vergrooting 

.,De Nieuwe Boekhandel" Boxtel, Rechterstraat 7. 

BIJENVOLKEN E N G E L S C H 
B. VAN LEE,

KERKHOF 
en Familie. 

Boxtel, Markt 13. 

Hartelijk dank aan alle 
vrienden, kennissen en 
buren voor de belangstel, 
liog bij de Eerste H. Com• 
munie van ons dochtertje 

FILIE. 

Fam. J. A. LEENDERS, 
v. KASTEREN.

Ook bijplaatsen van per- Te koop:
sonen van een andere 
foto Is mogelijk. 3 zware korfvolken Gekleurd of zwart. ( d) zwermsgeree 

Stuur even een kaartje. 

P. v.Zantvoort Alois J. H. Harten
Burgakker 11 - BOXTEL Bosscheweg 203, Boxtel 

Alle soorten Planten 

Firma ·Gebr. van Oers 
Breukelschestraat 112, Boxtel. 

DRUKKERIJ J. P .. TIELEN - BOXTEL 

Beginnelingen : 

Duur 4 ma;inden 2 lessen per week à f 7.- per 
maand. Elke maand speciale mondelinge aanvul
lingsles onder controle van Engelsche leeraren. 

Gevorderden: 
Speciaal ontworpen cursus voor conversatie met 
volledige repetitie gramatica, op dezelfde conditie 
als beginners. 
Have your pronunclatlon corrected by 

Mr. GORY HAME, attached to the instltute. 

KENT U REEDS ONZE CURSUS MIDDEN, 
ST ANDSDIPLOMA? MET DIPLOMAGARANTIE 
Hoofdkantoor voor M■d■rl■nds HERTOGSTRAAT 35, TILBURG 

�genuch■ppen 1� geheel vrQ Mederl■nd. 



Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

ZONDAG 27 Mei. De H. H. Misse� om half 7, 
kwart voor 8, 9 uur en om half elf plechtige hoogmis 
met assistentie in het processie-park. De Hoogmis 
zal worden opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk 
w.elzijn der parochie. Na den middag om 2 uur groote
processie ter eere van het H. Bloed, waarna Lof met
preek in het processie-park. Na de Hoogmis en na
de processie is er gelegeheid om de H. Bloeddoek te
vereeren. Zie verder programma Brabants' Centrum.
Vandaag collecte voor het seminarie. De 2e schaal
voor de bijz. nooden van het Episcopaat. Na de Hoog
mis vergadering voor de zelatricen van de Bond van
het H. Hart op de pastorie. Om kwart voor twaalf
Congregatie. Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don
derdag des avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje
vanwege de Meimaand.
Donderdag H. Sacramentsdag. De H. H. Missen zijn
op dien dag om half 7, kwart voor 8, 9uur en om
half elf de Hoogmis. Des avonds om 7 uur Lof met
rozenhoedje. In het octaaf van Sacramentsdag eiken
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje. Gedurende de
Junimaand zal de litanie van het H. Hart na de H. H.
Missen gebeden worden.
Zorg in de Junimaand iedere dag iets te doen ter
eere van het H. Hart. 2. plaats een ilfbeelding van
het H. Hart in uw huis; 3. bereidt U door een drie
daagsche oefening voor op het feest van het H. Hart,
en ga dien dag te communie.
Vrijdag eerste Vrijdag der maand. Om half 8 H. Mis
ter eer� an het H. Hart, waaronder algemeene Com
munie voor de leden van den Bond van het H. Hart.
Des avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje. Zaterdag
eerste Zaterdag der maand en tevens Priester-Zater
dag. Zaterdags biechthooren van half drie tot 4 uur en
van 6 uur tot half 8. Doopen iedere dag van half drie
tot drie uur.

MAANDAG, om kwart voor 7 gez. mndst. voor 
Henricus Jacobus van Buul; z.a. gel.' mndst. voor 
Franciscus v.d. Loo v.d. Langenberg; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Anna Maria van Zoghel; om half 
8 gel. jgrt. voor 5>verl. familie Kuijpers Heijmans; 
z.a. gel. jgrt. voor Martina v. d. Meijden Hensen;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Martinus Hubertus
Giesbers; om half 9 gez. Dienst voor overl. fam. van
Martinus Voets.

DINSDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jgrt. voor 
Arnolda Elisabeth van Leeuwen; z.a. gel. jgrt. voor 
Arnoldus Dan\ëls; H. Hart altaar gel. H. Mis ter eere 
van het H. Hart; om half 8 gel. mndst. voor Johanna 
Maria Valks Smits; -z.a. gel. H. Mis voor de Eerw. 
Zuster Godeberta i.d.w. Adriana van Beurden; H. ·Hart 
altaar gel. mndst. voor Petrus Driessen; om half 9 
gez. jgrt. voor Lambertus v. d Reijdt. 

WOENSDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jgrt. voor 
Adriana v. d. Hagen v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis voor 
Joseph Wallach; H. Hart altaar gel. H. Mis ter' eere 
van de H. Theresia; om half 8 gel. mndst. voor Fran
cisca Louwhoff; z.a. gel. jgrt. voor Christianus van 
Roosmalen en Christina Scheijbeler; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Lambertus Valks; om half 9 gez. 
mndst. voor Andries Verhoeven; om half 10 Huwe
lijksmis. 

DONDERDAG, om half 7 gel. jrgt. voor Antonia 
v. d. Linden-van Riel; z.a. gel. H. Mis voor Johanna
Maria Valks-Smits; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Lambertus van Nunen; om kwart voor 8 geJ. H. Mis
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie;
z.a. gel. H. Mis voor Gerardus Vekemans; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Mia van El ten; om 9 uur
gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Reijdt; om half 11
plechtige Huwelijksmis.

VRIJDAG, om kwart voor 7 gel. H. Mis voor, 
Elisabeth van Heesch-v. d. Bosch; z.a. gel. mndst. 
voor Elisabeth v. d. Besselaar-v. d. Dungen; H. Hart 
altaar gel. jrgt. voor overl. fam. v. d. Steen-Janssen; 
om half 8 gel. H. Mis ter eere van het H. Hart; z.a. 
gel. H. Mis voor Henrica -v. d. Plas-Dirks;· H. Hart 
altaar gel. jrgt. voor Hendricus Laus, Antonia Ulijn 
de hsvr. en Henricus den zoon; om half 9 gez.mndst. 
voor Martinus van Hamond. 

ZATERDAG� om kwart voor 7 gez. Dienst voor 
overleden fam. Harink-Withoos; z.a. gel. H. Mis voor 
Johannes Timmermans en Catharina van Kasteren te 
Helvoirt over!.; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Marinus 
v. d. Linden; om half 8 gel. H. Mis voor An·dries
Verhoeven; z.a. gel. H. Mis voor Paulus Heumen te
Helvoirt overl.; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Everar
dus Leermakers; om half 9 gez. jrgt. voor Anna 
Maria Verrijt-Nijssen. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 

Maandag: gel. H. Mis voor Matheus v. d. Weide 
en Drieka v. d. Aker; Dinsdag: gel. H. Mis voor 
Adriana van Rumund-Ketelaars; Woensdag, Donder
dag, Vrijdag en Zaterdag: gel. H. Mis voor de vrede 
en de gesneuvelden en voor degenen die nog in het 
buitenland verblijven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen te ontv. 

Cornelis Hubertus Maria Heesbeen geb. te Boxtel 
en won. te Uden en Wilhelmina van Mol geb. en won. 
in deze parochie;' Alphonsus Termeer geb. en won. 
te St. Oedenrode en Wilhelmi'na Maas geb. en won. 
in deze parochie; Adrianus Godefridus Maria Cor
nelis Schellekens en Arnolda Catharina Francisca 
Gerarda Maria Vekemans beiden uit deze parochie; 
Karel Adrianus v. d. Heuvel uit de parochie van den 
H. Petrus te Vught, en Antonia Adriana v. d. Aker
uit deze parochie, waarvan heden de 3e afkondiging
geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende
huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten
spoedigste aan den pastoor bekend te maken.

Parochie van het H. Hart te Boxtel. 

te ZONDAG NA PINKSTEREN, 27 MEI 1945. 
FEEST DER H. DRIEEENHEID.

De 1 e schaal is voor het Seminarie van ons Bisdom; 
de 2e open-schaal-collecte voor de B. N. v. h. Hgw. 
Episcopaat. Te kwart voor 12 vergadering der H. Fa
milie voor jongens; te 2 u. ,,Santa T eresa" ; te 3 uur 
Lof met rozenhoedje; daarna vergadering der H. Fa
milie voor mannen. Deze week iederen avond Lof te 
half 8. Dinsdag-avond te 8 uur congregatie der H. 
Familie voor meisjes. Woensdag-ochtend gelegenheid 
tot biechten. DONDERDAG, H. Sacramentsdag, her
denkingsdag van de instelling van het H. Sacrament 
des Altaars, welke gevierd wordt als Zondag, hoewel 
men daartoe niet verplicht is. De Missen zijn te 6 u., 
7 u., 8 u., en te kw. over 9. Des avonds te half 8 
pl. Lof met predicatie voor de leden van de Altaar
wacht, die dezen dag bijzonder moeten vieren. In dit 
pl. Lof echter is iedere parochiaan welkom. Geduren
de het Octaaf van Sacramentsdag is iederen avond 
te half 8 Lof. Vrijdag begint de Juni-maand, toege
wijd aan het H. Hart van Jezus, Patroon van onze 
parochiekerk wij verwachten dan nog méér parochi
anen in de kerk, dan op andere eerste Vrijdagen. 
Deze week wordt de z.g. kapelaans-omgang gehouden. 

ZONDAG: 6 u. l.d.; 7 u. l.d. voor het wel;ijn der 
parochianen. 8 u. l.d. Mej. Allegonda Spierings- v. d. 
Boer, als overl. lid �er H. Familie. 9.15 u. l.d. t.e.v. 
H. Willibrord, v. behoud van een gezin. 10.30 u.
Hoogmis, z.d. voor behouden terugk. v. J. v. d. Plas.

MAANDAG: 7 u. z.j. Martina v. d. Meijden-Hen
sen. l.d. Catharina Baayens-v. Strijthoven, als overl. 
lid Proc. Boxtel-Bokhoven. 7.45 u. l.md. Theodorus 
v. Genuchten. l.d. uit dankb.h. v. beh. terugkeer.
8.30 u. l.d. uit dankbh. v. beh. terugk. v. P.v.Grinsven.

DINSDAG: 7 u. z.d. Jan v. d. Meijden. l.d. bijz. 
int. 7.45 u. l.d. Wed. v. Mill, te Amerzode overl. 
l.d. Cornelis Slijters. 8.30 u. z.d. Weledelgestr. Heer
Mr. Antonius Brikkenaar van Dijk, uit Bussum, die 
in Quitsche gevangenschap overl. is. 

WOENSDAG: 7 u. pl. z.d. v. d. slachtoffers uit de 
Mijlstraat. l.d. v. beh. terugk. v. d. gebr. Keurentjes. 
7.45 u. l.d. Martinus v. Hamond. l.d. Joannes van 
Teeffelen, te Alphen overl. 8.30 u. Ld. Mej. Alle
gonda Spierings-v. d. Boer, als over!. lid Br. sch. 
H. Bemardus.

DONDERDAG: 6 u. l.d. 7 u. l.d. voor het welzijn
der parochianen. 8 u. l.d. Johanna v. Schijndel-Zwa
nenberg. 9.15 u. Hoogmis, z.d. t.e.v. H. Gerardus en 
frater Andreas, uit dankbh. 

VRIJDAG: 6.45 u. pl. z.d. voor de leden van de 
Br. sch. van het H. Hart. 7 u. l.d. Anna v. Beljouw
v. d. Struik. 7.45 l.md. Maria v. Haandel-v. d. Oete
laar. l.d. Wilhelmus v. d. Aa. ,8.30 u. l.j. Wilhelmus 



Voets, Antonius de zoon en Helena de dochter. 

ZATERDAG: 7 u. gef. z.j. Heer Frans v. d. Mee
rendonk. t.d. Wilhelmina v. Oirschot-v. d. Sloot. 7.45 
u. t.d. Catharina Baayens-v. Strijthoven. l.md. Helena
Bergman. 8.30 u. z.d. Heer en Mevr. Schroots-de 
Vries. 

Parochie van de H. Theresia te Boxtel. 
DRIEVULDIGHEIDSZONDAG. 

ZONDAG: 7 u. H. Mis, waarbij de kerk met 'n 
kaars wordt vereerd voor Arnoldus Jilesen. 8.30 u. 
H. Mis. Tien uur de Hoogmis voor Maria Antonia
v. Beers. De eerste schaal is voor de opleiding tot
priesters op het Seminarie; de tweede schaal is voor
B. N. Drie uur geen dienst in onze eigen parochie
en uitsluitend in het processiepark van Boxtel.

MAANDAG: 7.30 u. H. Mis voor Gerard Veke
mans te Nijmegen overleden. 8.30 u. jrgt., waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor Maria v. Ku
ringen-Veroude. 

DINSDAG: 7.30 u. jrgt. voor de Weduwe Gerar
dina de Bresser-v. d. Linden. 8.30 u. H. Mis, waarbij 
de kerk met 'n kaars wordt vereerd, uit dankbaarheid. 

WOENSDAG: 7.30 u. H. Mis voor Huberdina Leij
ten-Schellekens. 8.30 u. gez. jrgt. voor weduwe Anna 
v. Beers-v. Geffen.

DONDERDAG: H. Sacramentsdag, de H. Diensten
als op Zondag. De eerste H. Mis 7 u. tot intentie 
v. d. leden der_ Godvruc�tige Vereeniging ter ee_re
v. d. H. Theres1a v. h. Kmd Jezus; 8.30 u. H. Mis;
10 u. de Hoogmis tot welzijn van de parochianen. 
's Avonds om 7 u. Lof ter eere v. h. Allerheiligste 
Sacrament. 

VRIJDAG: 7.30 u. H. Mis, waarbij de kerk met 'n 
kaars wordt vereerd vanwege een vriend voor den 
heer Johannes Smits in Duitschland overleden. 
8.30 u. gez. H. Mis om het Goddelijk Hart v. Jezus 
te bedanken voor de bevrijding van ons vaderland. 

ZATERDAG: 7.30 u. H. Mis voor Eimbertus v. d. 
Akker te Schijndel overleden. 8.30 u. gezongen jrgt. 
voor Hendrikus Huyberts en Francina v. Schaijk hsvr. 

Biechturen: 2.30 u. tot 4 uur en 6 uur tot 7 uur, 
ook vóór en na alle H. Diensten. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wenschen te ontv. 
Johannes Maria de Vries, wonende in St. Petrus' 
Banden te Son en Ida Elisa v. d. Heyden uit· deze 
parochie, waarvan heden de derde afkondiging ge
schiedt. De gebeden worden 30 dagen verzocht voor 
Arnoldus Venmans te Best, Antonius v. d. Meyden 
in Duitschland, Eimbertus v. d. Akker te Schijndel 
overleden. Verder aanbevolen een noveen ter voor
bereiding van het bevrijdingsfeest van ons land voor 
onze parochie. 

ZONDAG: 7 u. H. Mis, waarbij de kerk met 'n 
kaars wordt vereerd. Deze H. Mis wordt aan God 
opgedragen ter eere v. O.L.Vrouw voor een zieke. 

Parochie "St. Jan' s Onthoofding" 
�e Liempde. 

ZONDAG: 6.30 u. I.m. tot welz. der par.; 8 u. l.j. 
Adrianus Avendonks; 10 u. z. mndst. Maria Adrianus 
v. de Laar; 3 u. Lof, daarna jongens-congregatie. 

MAANDAG: 7 u. z.j. Wouterus Avendonks. 7.30 u. 
z.m. tot bijz. intentie. 8 u. I.m. tot bijz. intentie.

DINSDAG: 7 �- z.m. Hendrica v. Rijsingen als t
lid der broederschap der H. Theresia. 7.30 u. l.j. 
Wilhelmina Avendonks. 8 u. l.j. Petrus Swinkels. 9 u. 
z. huwelijksmis.

'

WOENSDAG: 7 u. z.j. Gerardina Wouterus Aven-
donks. 7.30 u. z.m. Lambertus Verhagen als t lid 
H. Theresia. 8 u. l.j. Eerw. Zr. Sybylla Avendonks.

DONDERDAG, Feestdag van het H. Sacrament.
Daarom ook Woensdag biecht-hooren als op Zater
dagen; geen verplichte feestdag: 6.30 u. 1. mndst. 
Lambertus Verhagen. 7.30 u. 1. m. tot welzijn der 
par.; onder deze H. Mis predicatie en uitdeeling der 
H. Communie. De liedjes, die zullen worden rond
gedeeld, wordt men verzocht in de banken te laten
liggen. 10 u. plechtige, Hoogmis voor de vruchten 
der aarde vanwege Velder en Vrelikhoven; 3 u. pl. 
Lof' en sluiting der aanbidding, welke aanvangt 's mor
gens om 6 uur. Dit Lof met "Te Deum" wijl tvens 
sluiting der Meimaand. Na 't Lof te zingen lied no. 9. 

VRIJÖAG, te Vrijdag der maand: 6.30 u. l.j. An
tonius v. d. Hurk; 7 u. l.j. Petrus Kreijveld; 7.30 u. 
z. mndst. t fam._ v. Boeckel-v. Rumpt; deze H. Mis
met uitstelling van het Allerheiligste enz.; 9 u. z. mis
tot bijz. intentie.

ZATERDAG: 7 u. z.j. Antonius v. Laarhoven. 7.30 
u. l.j. Maria Antonius v. d. Hurk. 8 u. l.j. Gerardus
v. d. Boer.

ZONDAG: 6.30 u. I.m. Cornelis Venmans over!.
·te Best. 8 u. I.m. tot welz. der par. 10 u. z.j. Michiel
v. Mensvoort.

Op het zij-altaar.
Zondag 6.30 u. l.mndst. Helena Adrianus v. d. Vel

den. Maandag: 7 u. I.m. Lambertus Verhagen overl. 
lid proc. Bokhoven. Dinsdag: 7 u. I.m. Lamb. Ver
hagen overl. lid proc. Roermond. Woensdag: 7 u. 
I.m. Lamb. Verhagen overl. lid proc. Sittard. Donder
dag: 6.30 u. I.m. Lamb. Verhagen overl. lid proc.
Hakendover. Vrijdag: 7 u. I.m. Lamb. Verhagen over!.
lid St. Willibrord. Zaterdag: 7 u. I.m. Lamb. Verhagen
overl. weldoener van het Wit-gele Kruis. Zondag:
7 u. l.j. Johanna Gerardus v. d. Boer.

30e Cornelis Venmans overl. te Best. Gedoopt: 
Francina Elisabeth Maria d. van Cornelis v. d. Vel
den-de Crom; Antonia Helena Maria d. van Petrus 
Wismans-Stuart; Allegonda Maria Catharina d. van 
Wilhelmus de Groot-Bax. De collecte voor de Koloni
ale Missie heeft opgebracht f 205.-. 

Parochie van de H. Willibrordus te Esch. 

DRIEVULDIGHEIDS-ZONDAG. 
H.H. Missen om 7 uur 8.30 uur en 10 uur Hoog

mis voor de Parochie. Vandaag 2de schaalcollecte voor 
het Seminarie, 3de voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
den middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het 
Lof een lied. Maandagavond om 8 uur vergadering 
van de K.A. in de pastorie. Dinsdaomiddag om 4 uur 
moeten de kinderen van het 4de, • 5de, 6de en ?de 
leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis 
van 7 uur zullen ze gezamenlijk communiceren. Deze 
week tot en met Woensdag 's-avonds om 7.30 uur 
Lof vanwege de Meimaand. Woensdag gelegenheid 
om te biechten van 3-4 uur en van 6-7.30 uur. 

Donderdag H. Sacramentsdag H.H. Diensten als op 
Zondag. Na den middag om 3 uur Pl. Lof mede tot 
sluiting der Meimaand. Vrijdag eerste Vrijdag der 
maand toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 6.30 
uur uitstelling van het Allerheiligste en Communie
uitreiken, om 7 uur Gez. H. Mis met uitstelling, 
waarna Litanie van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. Vrijdag en Zaterdag om 7.30 uur Lof en 
Zondag a.s. om 3 uur Pl. Lof met Processie v.wege 
het Sacramentstriduum. Zaterdag is het Priester
Zaterdag. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Cornelis Martinus van 
den Broek. 8.30 uur H. Mis. 10 uur Hoogmis voor de 
Parochie. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Piet l)pelaar te Baard
wijk overleden. 8 uur H. Mis overleden ouders. 

DINSDAG: 7 uur mndst. Henrica van Tilborg-de 
Munnik. 8 uur H. Mis voor de gesneuvelden. 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis Wimke van Schijndel 
v.w. de schoolkinderen. 8 uur H. Mis Henr. v. Til
borg-de Munnik.

DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de Parochie. 
8.30 u. H. Mis. 10 u. gez. jrgt. den Heer Ferdinandus 
Brox. 

VRIJDAG: 7 uur Gez. gef. jrgt. Maria van den 
Braak. 8 uur H. Mis Petronella Paulina Mauriks te 
Den Dungen over!. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis overleden Ouders (P). 
8 uur H. Mis Michiel van den Braak v.w. Br. O.L.Vr. 
in 't Zand. 

Bij het ter perse gaan van Brabant's Centrum waren 
de Kerkberlchten van de parochie van den H. Lam
bertus te Gemonde nog niet aanwezig, zoodat zij 
deze week niet opgènomen konden worden. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Ons anlwooM,. 
De verslagen van bevrijde gevange
nen en de foto's van de Duitsche 
coricenti:atie - kampen hebben ons 
allen, ondanks het feit dat wij na 
vijf jaar bezetting op alles voorbereid 
waren, met walging vervuld. Wij wis
ten, dat de toestanden verschrikkelijk 
waren, maar de werkelijkheid gaat 
letterlijk elke beschrijving te boven. 
Het is meer dan begrijpelijk, dat een 
nieuwe golf van verontwaardiging en 
haat door de pers is gegaan, die alles 
wat Duitsch is liefst van den aard
bodem weggevaagd zag. 
Daarmede werpen wij dit gruwelijke 
ver van ons af en stapelen een to
renhooge schuld -op de uitvoerders 
dezer wa�daden en hen, die dit be-
wust toelieten. 
Doch velen zullen met deze afschui
ving geen g�noegen nemen; vertwij
feld vragen wij ons af, hoe het mo
gelijk kan zijn, dat een volk van on
geveer gelijk beschavingspeil als de 
overige Westersche landen zoo'n 
groot contigent bezoldigde misdadi
gers kon opleveren. 
Terwijl wij dit schrijven trekt de H. 
Bloed-processie biddend en zingend 
door de straten. Neen tot zoo iets 
zijn onze menschen niet in staat, stel
len we ons zelf genist. Maar dan her
inneren we ons, hoe we ook in 
Duitschland processies hebben zien 
trekken. Er was nog meer eerbied en 
er werd zelfs ijveriger gebeden en 
harder gezongen. Totdat een groep 
van nihilisten .en psychograthen dit 
volk in de greep van zijn terreur en 
propaganda kreeg en dezelfde pro
cessiegangers in extase voor hun af
god een hard en sober leven aan
vaardden, den dood ingingen en min
stens gelaten aanzagen hoe met de 
vijanden van dien af god werd af ge-
rekend. • 

' 

Wij kunnen ons heil zoeken in 
wraakgevoelens en daarmede de kans 
loopen, dat wij onszelf bedenkelijk 
dicht tot aan het peil verlagen van 
onze vijanden. Doch beter is het aan 
net recht de bestraffing der misdá
den over te laten en ons te bezinnen 
over de onstellende waarheid, dat 
een uur sporen van ons verwijderd, 
ja ook door sommige uit ons eigen 
volk, dit ongelooflijke' werd gedaan. 
Beter is het zich te bezinnen over de 
ontstellende waarheid, dat dit alles 
geschiedde onder de dekmantel van 
schoon klinkende leuzen. Dat inder
daad een groot antal goedwillende 
argeloos deze gewetenlooze elemen-· 
ten aan de macht geholpen hebben 
en eerst nu na jarenlange misleidende 
propaganda tot de ontdekking ko
men, waarvoor zij hun activiteit heb-
ben gebruikt. 
Wat baten ons furieuze uitbarstingen 
tegen deze verwordenen, als wij niet 
een oneindige droefheid in ons hart 
bewaren om dit erge, dat door men
schenhanden is geschied? Als dit 
knagend verdriet ons niet voor al
tijd waarschuwt en beveiligt tegen 
herhaling; want ook wij zijn men
schen en ook wij laten ons gemak
kelijk beinvloeden door goed opge
zette propaganda. 
Wij mogen het droef geheim van 

deze zondigheid en ons waarachtig 
mede-lijden met de slachtoffers niet 
doodpraten achter de bittertafel of op 
thee-visites. Eén oogenblik móet het 
uurwerk van ons leven stilstaan · en 
ons hulpeloós vragen het antwootd 
zoeken. God, hoe kon dit mogelijk 

" 1 ZtJn ................. , ... ,,, · 
Belangrijker dan onze wraak is onze 
bezinning: onvermijdelijk zullen wij 
achter ons vertwijfeld vragen het 
Kruis ontdekken, het éénige ant
woord op de zonde en het lijden.-

God's antwoord: Verlossing. 
Ons antwoord: Aanvaarding. 

Open staAûtq., duaáe ·en de 
nacAteqaal,êooende�. 
Vijf jaar geleden werd Rotterdam in puin 
gegooid. Dat was het begin van de ver
nieling in ons land. Sindsdien zijn talloze 
steden en dorpen verwoest. Kerken en to
rens, huizen en gebouwen verwaaiden als 
asch. 't Water bruischte de polders binnen 
en vernielde het werk van jaren. 
Maar ondanks de puinhopen, neen midden 
op de ruïnes van ons· ontredderd land zingt 
de nachtegaal zijn altijd nieuwe lied. 
Hier ligt ons voorbeeld. 
Ondanks de puinhopen, neen er boven op, 
moeten we het lied zingen dat God ons te 
zingen gaf: het lied dat de trui fel zingt, 
die op de baksteen sla.at, het lied van smid 
en smederij, van hamer en bijtel, van ploe
gen en zeis - het lied van ons werk. 
Als we in een goede stemming waren zou
den wij deze tirade al direct heel schoon 
en dichterlijk noemen. Maar wij nemen nu 
eens de keerzijde van deze medaille. 
Ons huis is vernield. Wij bouwen een nood
woning, als dat mogelijk is, we zijn zelfs 
zoo gelukkig glas in onze vensters te krij
gen, een toewijzing voor meubilair en klee
ding valt ons ten deel. En dan begint de 
sport. Honderd en, twintig pop voor een 
tafel, vijftig �oor een stoel, dertig voor een 
lampekapje; 'n kast is niet te betalen. En 
dat alles voor wat triplex, carton, stroo, en 
jutte. Zing zoo het lied van den arbeid maar 
als je geen stoel kunt koopen om op te 
gaan zitten, als je niets te rooken hebt, 
als je niet eens alle aangewezen bonnen 
kunt aanhalen. Ja en zoo kunnen we een 
heele litanie bidden van zonderlipge dingen, 
waaruit we kunnen opmaken dat er meer 
reden tot kankeren dan tot zingen is. 
Maar stel je nueens voor dat de nachtegaal 
voortaan niet meer zou zingen, dat de roos 
niet meer zou ge.uren, wat voor reden van 
-bestaan zouden wij dan nog hebben?
En als wij zouden ophouden te werken,
wa�rvoor leven wij dan eigenlijk nog? De
taak van een nachtegaal is zijn lied, de
taak van den mensch ligt in zijn werk.
Het werk staken als demonstratie, als pro
test, om tabak, brood, te duure levens
middelen, kan een sympàthiek broederlijk
gebaar zijn als het voor een gemeenschap
pelijk belang bedoeld is. Maar het werk
neerleggen louter uit ontevredenheid over
toestanden, die niet in drie tellen op te
lossen zijn, kan nooit worden goedgekeurd.
Zeker, dat Griekenland staakt Ofll een ·te
duure levensstandaard, is te begrijpen. Daar
dit euvel echter niet in korten tijd kan op
gelost wor�en, is deze s'taking een grove 
fout. ") 
Wij zijn ervan overtuigd dat onze levens
standaard veel te duu( is, dat er overal 
fouten zijn, dat er nog veel aan onze maat
schappij mankeert, maar al ligt onze sa-
'Înenleving nog zoo ontredderd tegen de 
wereld, dit mag voor ons nooit een reden 
zijn het werk ·te laten liggen. 
De nachtegaal zingt op de ruïnes: dat is 
het symbool van onze taak: Werken op 
deze ineengestorte samenleving. H. v.d. M.

3let kc«cfrte �- .. 
Door het bekende achterdeurtje is een muis
je, met een venijnig staartje komen gluren. 
Aan dit staartje zullen wij een korte be
schouwing vastknoopen en dan het muisje 
met het staartje en beschouwinkje achter 
de deur jagen en de deur dichttrekken. 
Natuurlijk weten wij heel goed dat niet 
ieder individu uit Duitschland een slecht 
mensch is en dat met name niet iedere 
vrouw uit Moffrika, verraad pleegde aan 
haar man en de Nederlandsche zaak. Het. 
kan dus niet in onze bedoeling geweest zijn 
goede vrouwen van duitsche origine te be
leedigen; maar de duitsche misdadigheid 
heeft in ons land een dusdanige gemeenheid 
aangenomen, dat wij in onze verontwaar- . 
diging daarover, en bij het dreigen van een 
nieuw wraakroepende import, een oogenblik 
de strikte, formeele waarheid uit het oog 
verloren. Maar in haar .algemeenheid zal 
niemand onze bewering kwalijk nemen. 
Van de ons bekende gevallen, dat een Ne
derlandsche man met een duitsche vrouw 

. huwde, zijn er naar onze schatting 20"/0, 
waarin vrouwen zich niet misdragen hebben, 
integendeel, veel goeds deden aan Neder
land en deszelfs inwoners. '-

Onu .Atiádenstand. 
Door de capitulatie van alle Duitsche leger
·groepS.� in Europa is, God zij dank, voor
heel �ederland een nieuwe tijd aangebro-

. ken. De vrijheid, die wij in het Zuiden reeds
meerdere maanden hadden herkregen, is nu
het gewaardeerd bezit van het gehele vader
land.
Maar, al is vrijheid nog geen volledige vre
de en al zal Japan de ontwikkeling van
onze economische orde nog een aardige
duw terug geven, dit veroorlooft ons niet
om werkeloos in de hoek te blijven zitten
en onverschillig toe te zien hoe de dingen
zullen verlopen.
Een groep is er in de samenleving, die heel
bij_zonder scherp moet toezien en deze groep
is de Middenstand.
Er is ales voor te zeggen, dat een gezonde
Middenstand bij een goede Maatschappij
behoort. Dit moet men zoo verstaan, dat
als de Middenstand verdween, er een ele
ment iut de Maatschappij zou zijn wegge
nomen, dat door zijn kwaliteiten, onder
verschillende opzichten, de beste diensten
aan .de Maatschappij had kunnen bewijzen.
Dus de Middenstand is wenschelijk voor het
algemeen welzijn en dit onder meer dan
één opzicht, dat hooger ligt dan het zuiver
economische.
Het hemd is voor den Middensi'ander zelf
natuurlijk nader dan de rok en het is voor
al voor den Middenstand zelf wenschelijk
dat hij blijve. Want men moet zich niet wijs
maken, dat hij zich in zijn geheel tot een
verhevener en weelderiger bestaan zou
kunnen verheffen; als de Middenstanders
van hun stand in grote getale moeten af
vloeien, dan komen zij in doorsnee bij de
arbeiders terecht. En al is onze hoop op de 
toekomst van de arbeid niet gering, ze heb
ben dan in ieder geval twee sociale waarden
verloren, een redelijke vrijheid en· onafhan
kelijkheid op sociaal-economisch terrein.
Door deze waarden heeft de Middenstand
ook zijn beteekenis voor een goede gemeen-
schap. , 
Hoe de toekomst zal zijn, we weten het
niet precies. Wel weten we dat het verle
den voor den Middenstand niet gemakkelijk·
en niet verheven is geweest.
En ook i.s het overduidelijk dat hij zijn lot
in eigen hand moet gaan nemen door het
vormen van een goede. frissche principi
eële standsorganisatie, die alle belangen
van de stand kan dienen. Vooral kan dienen
als onze democratie steeds beginsel-vaster
wordt doorgevoerd.

• Willibr. Cooymans O.P.

3ûlpt Zuid Zuid? 
Wij ontvingen van W.L. een ingezonden 

stuk met m. b. t. bovengenoemd artikel. 
Wegens plaatsgebrek kunnen wij dit niet 
plaatsen. Met veele punten van dit schrij
ven zijn wij het volkomen eens. De strek-

king van bedoeld artikel is echter van katho
lieke· en gezonde aard, daar het bedoelt 
een hulp te organiseeren voor het huisge
zin, dat de wasch zelf niet kan behandelen. 
Wij kunnen W.L. nog mededeelen dat be
doeld artikel ons van een officiëele instan
tie ter opname werd toegezonden. De soci
ale omstandigheden, die schijver opsomt, 
-elden niet alleen voor wasserijen, wat ieder
een wel zal begrijpen. Dit zijn echter moei
lijkheden die ieder meisje te bevechten 

· krijgt.

JlaatseliiA, 'llûaUM 
DE H. BLOEDPROCESSIE. 

Op den Drievuldigheids-Zondag heeft de 
Boxtelsche processie ter eere van het heilig 
Bloed-wonder, voor het eerst sinds 1941, 
w�er door de straten getrokken. Door de 
gedwongen rust is blijkbaar de handigheid 
van het in elkaar-zetten van de lange rijen 
processie-gangers en gangsters teloor gegaan 
na drie kwartier op en neer trekken was 
het tenslotte zoover dat alles verder een 
vlot verloop had. De verschillende groepen 
boden niet veel nieuws en men doet het 
beste de processie van dit jaar te beschou
wen als een generale repetitie voor de toe
komst. Men kan nu weten hoe het wel en 
niet moet. 

COCKTAIL 1945. 

De naam van het Limburgsche gezelschap 
is Amtrikaansch en de inhoud van de cock
tail zelf voor het grootste gedeelte het mu
zikale eveneens. Het zal wel zijn uit be
wondering voor onze bevrijders dat men 
ook hun "cultuur" den Nederlandsche vol
ke voorzet, als een geestrijke mengdrank, 
maar of die bewondering en waardeering 
zich op een dergelijke wijze het best uit, 

• mogen wij betwijfelen. Wij meenen dat ras
echte Nederlanders maar beter doen cul
tuur van eigen bodem tot ontwikkeling te
brengen, allereerst omdat wij maar matige
bewondering kunnen hebben voor de Ame
rikaansche cultuur, - als het gebodene ten
minste een specimen ervan was, - en ver
volgens omdat wij Nederlanders niet in
staat achten de Amerikaansçhe cultuur zui
ver weer te geven.
Dit alles wil niet zeggen dat het achtens
waardige nette gezelschap uit Weert de
Boxtelsche bevolking verder den smaak be
dorven heeft. Neen; deze ontboezeming
vindt alleen maar een aanleiding in het
optreden van het Weertsche cabaret-gezel
schap, drie dagen lang in de "Ark". De
lui hadden genoeg "spirit" en handigheid
om den grooten cock-tail beker te vullen,
al zwom er zoo nu en dan ook al eens een
muzikaal onzuiverheidje in rond. Populair
waren ze in ieder geval en de stemming in 
de zaal was best. Wij wenschen het goede
gezelschap veel succes, als het kan h1et een
nieuw· Nedei-landsch program.

ATHLETIEK. 
A.s Zondag 3 Juni organiseert de afdeeling
Athletiek der sportvereeniging O.D.C. een
4. Km. P ARKLOOP in ,het wandel- en sport
park rondom het zwembad. Start en finish
zijn ongeveer bij het kleedlokaal der Hoc
keyclub. Het parcours zal driemaal worden
gelopen, vanaf kleedkamers Hockeyclub
langs zwembad tot van Weert, daarna over
de gruisweg tot Molenwijk en vandaar langs
het Paviljoen terug naar de kleedkamers.
Junioren zullen één! ronde loopen ofwel
1200 meter. Verschillende Athleten hebben
reeds • ingeschreven, doch ook van anderen
zooals voetballers, hockeyers enz. komen in
schrijvingen binnèn. Men kan zich nog op
geven tot en met Zaterdag Nieuwe Kerk
straat 53 Boxtel. De junioren starten om
2.15 uur. Inschrijfgeld 25 cent. De E klasse
voetballers enz. starten om 2.30 uur. In
schrijfgeld 40 cent. De A, B, C, en D klasse
starten om 3.00 uur. Uitsluitend leden der
Koninklijke Athletiek Unie. Repatrieerenden
kunnen kostelos in de E klasse aan deze
wedstrijd deelnemen. Jammer is het dat
Fr. Vorstenborsch niet meeloopt, daar hij
als hulp naar het Noorden is. Wij verwach
ten echter van W. v. d. Bogaard, de be-

Hoofdredacteuren: 

J. v. SUSANTE en H. v. d. MEIJDEN. 

Dir. en Adm.: W. L. v. Amelafoort Molenetr. 19 



kende 0.D.C. voetballer en Athleet, wel
ke j.l. Zondag in de 4 Km. boschloop te 
Vught een fraaie vierde plaats bezette, A. 
Stoffels, L. Nouwens enz. een waardige Box
telsche tegenstand, en als het weer mede
werkt kan het een prettige, sportieve en 
spannende middag worden. Voor het pu
bliek zoowel als voor de loopers prijsuit
reiking direct na afloop in het Paviljoen. 

PAARDENSPORT. 
De Rijvereeniging St. Martinus zal op 

17 Juni een grooten Landelijken Ruiterwed
strijd met springwedstrijden houden op 't 
terrein bij A. v. d. Sande, Tongeren. De 
opening zal plaats hebben des middags om 
een uur. Volgens het laat aanzien van de 
opgaven zullen veele rijvereenigingen en 
ruiters hun kunsten toonen. 

calcium-arsenaat is toegevoegd en in 
een ho,eveelheid van gemiddeld 750

liter per ha; 

heden niet uniform en zeer onvol
ledig geschied. Verder is in verband 
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b. de bespuiting uit te voeren in 2
perioden, de eerste loopende • van 4
t/m 20 Juni, de tweede van 9 t/m 18
Juli 1945, en wel zoo, dat alle bla
deren van het aardappelgewas met
de vloeistof bevochtigd worden en
op zoodanig uur en bij zoodanige
weersgesteldheid, dat zij C?P dezelf
den dag nog kunnen opdrogen.

, met het feit, dat verschillende op
ruimingsdiensten zonder verband 
ruimingen hebben uitgevoerd niet 
bekend waar deze hebben plaats ge
had. Ten einde thans een volledig 
overzicht der nog aanwezige gevaar
lijke voorwerpen en mijnenvelden te 
verkrijgen wordt eenieder die be
kend is met de aanwezigheid dezer 
voorwerpen in bij hem in gebruik 
zijnde gebouwen en gronden ver
zocht hiervan ter gemeente-secreta
rie afd. financiën aangifte te doen, 
onder vermelding o.a. van kadas
trale plaatsaanduiding. 

en tevens de premie-keuring van stieren zal 
voor Boxtel, Esch en Liempde gehouden 
worden té Boxtel op 8 Juni a.s om 2_ u. n.m. 

Let o_p den Colorado-kever. 
Binnen enkele dagen werden hier door per
sonen, die uit Duitschland zijn teruggekeerd 
op drie plaatsen n.l. in een tuin van de 
Nieuwe Kerkstraat, op een perceel van den 
Bosscheweg en op Zandvliet Coloradoke
vers gevonden. Dit is geen goed teeken. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal men er bij 
een nauwkeurige controle van zijn aardap
pelvelden nog wel meer aantreffen. Zoo
dra men dit insect, hetzij in kever- of in 
larvevorm, heeft gevonden, moet men de 
Burgemeester of de politie met de vind
plaats in kennis te stelen. Zij zullen niet na
laten den betrokken ambtenaar van den 
Plantenziektenkundigeri Dienst te waar
schuwen, die de vereischte maatregelen ter 
bestrijding kan nemen. 
Het is mij bekend, dat de boeren in het 
algemeen het gevaar, dat de Colorado-ke�er 
·voor de aardappel - cultuur oplevert sterk
onderschatten. dit blijkt duidelijk uit de vaak
slordige wijze, waarop zij de bespuiting met
kalk- of loodarsenaat uitvoeren. En toçh is
deze, mits algemeen en met de noodige
zorg toegepast, een uitstekend middel, om
zoo spoedig mogelijk van den hoogst ge
vaarlijken kever af te komen. Was de be
spuiting door eiken bezitter van een aard
appelperceel oordeelkundig uitgevoerd, dan
zou men er thans geen nadeel meer van 
ondervinden, want, voor zoover • mij be
kend is heeft de stormwind tijdens de ooi-
loogsjaren geen nieuwe kevers uit Franrijk
of België in ons l,and gebracht.
Niet alleen de boeren; maar ook de bur
gers, die een perceeltje aardappelen hebben,
- een der kevers werd hier in een tuintje
gevonden - zijn wettelijk e� zedelijk ver
plicht door een algemeene z:orgvuldige be
spuiting al het mogelijke te doen dit ontuig 
ten spoedigste kwijt te raken. Niemand mag 
het nalaten, want de aardappel is el\ blijft
een der belangrijkste voedingsmidelen.

M. van den Broek.
Wie volgt nu? 

De bewoners van ons Doelstraat, Klooster
dwarsstraat en 'een gedeelte Nieuwe Kerk
straat hebben ook een Oranje-Vereeniging 
opgericht, met het doel Oranje- en nationale 
feesten in buurtverband .te vieren. 
Met een wekelijksche contributie zal de 
vereeniging voldoende in kas krijgen om 
het vereenigingsdoel te bereiken, waarbij 
ook de kinderen van de leden op de feest
dagen onthaald worden. 
Dit is de tweede Oranje-Vereeniging, wel
ke buurt volgt nu? 

Varkensfokvereeniging "Bacontype" 

Bestrijding Coloradokever. 
De waarnemend Burgemeester der 
gemeente Boxtel; Gelet op de wet 
op de bestrijding van den Colorado
kever: 

BOXTEL, 31 Mei 1945. 
De wnd. Burgemeester, 

BEVEELT: Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 
a. de gebruikers van alle perceelen
grond in de gemeente .Boxtel waarop
aardappelen worden geteeld, hun
aardappelgewas te bespuiten met
,water, waaraan op 100 liter 400 gr.

MIJNENVELDEN EN 
ONTPLOFBARE VOORWERPEN. BOXTEL, 31 Mei 1945. 

Gevraagd in gezin zonder 
kinderen een net meisje, 
geheel zelfstandig kunnen, 
de werken en koken. Goed 
loon. Zich aanmelden : 

Mevrouw Numann, 
Molenstraat 114, ,,Molen, 
huis", Boxtel. 
Nette werkster gevraagd 
voor Vrijdag. Zich te ver, 
voegen Stationstraat 62, 
Boxtel. 
Gevraagd in gezin zonder 
kinderen een net meisje, 
geheel zelfstandig kunnen, 
de werken. Goed loon. 
Zich aan te melden: Mevr. 
Crols,Keunen, .J achtlust", 
Boxtel. 
Te ruil een driedubbele 
dikke touw lengte 19 M. 
voor kippenvoer werk, 
schoenen maat 41 voor 
maat 37. Nieuwe Kerkstr. 
19, Boxtel. 
Te koop of te ruil een 
kinderwagen, f 100 -. Te 
bevragen Nieuwe Kerk, 
straat 23, Boxtel. 
Gevraagd net dagmeisje, 
Breukelschestr. 39, Boxtel. 
Op hetzelfde adres te koop 
of te ruil gevraagd Pick,Up 

_(compleet). 
Dienstbode of kinder, 
meisje gevraagd. Aanbie, 
ding Mevr. Nienaber van 
Eijben,Hoyng, Bossche, 
w_ eg 30. 
Voor de vele blijken van 
belangstelling ondervon, 
den bij ons 40,jarig huwe• 
lijksfeest betuigen wij 
onzen hartelijken dank. 

Fam. v. BREUGEL, 
v. d. VELDEN.

"Bellevue", Boxtel 

De melding van mijnenvelden en an
dere gevaarlijke voorwerpen is tot 

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

Hondenliefhebbers 1 
Te koop : mooie fox, 

hondjes bij H. v. Rijzewijk, 
Loeeind D 33, Liempde. 

Te ruil: schapenvacht voor 
kinderwagen, twee paar 
z.g.a.n. werkschoenen 40
en 43, tegen jongenspakje 
16-17 jaar. Molenstr. 31.

Net meisje gevraagd voor 
halve dagen, niet beneden 
16 jaar. 's Zondags vrij. 
Th. v. d. Meijden, Markt 16. 

Ruilen: nieuwe zwarte 
pumps 37 tegen nieuwe 
wandelsehoenen 37; tevens 
te koop een 2,deelig 
konijnenhok, Markt 12. 

Beide Boxtelsche Muziekvereenigingen 
betuigen hiermede hun hartelijken dank 
aan allen die zoo spontaan hebben 
bijgedragen voor den financieelen steun 
welke de Harmonieën dezer dagen door 
bemiddeling van het Comité dat zich 
daarmede belastte, mochten ontvangen. 
Uit dankbaarheid zal er in den loop 
van de volgende week een muzikale 
wandeling plaats hebben. 

Bestuur 
Boxtels Harmonie. 

Te koop aange" 
boden: 

winkelkast met 

schuiframen. 

Breukelschestraat 95

Te koop: 

4 jonge honden 
7 weken oud. 

Adres: Rechterstraat 
31, Boxtel. 

Bestuur 
R. K. Gildebonds• 

Harmonie. 

Aanleg en onder
houd van 

Sportterreinen 
en Plantsoenen 

SALA'S 
T uinbouw-lnrichting 
Lennisheuvel 61, Boxtel 

De Varkensfokver. 
"Bacontype" Boxtel 
zal op Dinsdag 5 Juni een 

Algemeene 

LuchtbeschermÎngsdienst Boxtel. 
Zij, die nog eenig materiaal, GASMAS• 
KERS, ZAKLAMPEN, LAARZEN, enz. 
in hun bezit hebben, zijn verplicht dit vóór 
Zaterdag 9 Juni te bezorgen dan wel hier• 
van opgave doen waar deze goederen even• 
tueel afgehaald kunnen worden, aan het . 
kantoor der Gemeente Bêdrijven v. Horn• 
straat 27. 

Hoofd Luchtbeschermingsdienst. 

Alle soqrten Planten 
Firma Gebr. van Oers 
Breukelschestraa.t 112, Boxtel. 

Zaaiboonen. Dames! 
Wij hopen U binnenkort Nog uit voorraad lever, weer een mooie collectie baar: 

Staak•SnlJboonen hoeden nouveauté's 
Staak•Princesseboonen te ·presenteeren. Ver
Siam•Slaboonen z. dr. vormwerk is momenteel 

stop gezet. 

Fa. Gebr. v. OERS Maison YERHEIJDEN 
Breukelschestraat 112. Rechterstraat 1 0. 

Schouwburg "De Ark", Boxtel
Bevrijdingstournee 1945 

Nederl. Revuè "Onder Vrije Vlag". 
Zaterdag 2, Zondag 3, Maandag 4 en Woensdag 
6 Juni, hall acht stipt 

B1.:1itengewone Voorstellingen 
door de "Schouwspclers"onder leiding van G. Auerbach 

,.ONDER VRIJE VLAG" 
de eenige groote Neder!. Revue van het oogenblik. 
Meer dan 40 medewerkenden; 120 costumes. Speciale 
eigen decors naar ontwerp van D ri Druijts. Beschaafd 

• geestig fraai gemonteerd.
GETROUWD: - Uit voorraad leverbaar: Ledenvergadering PRIMA ZANG De leden van de Varkens - fokvereeniging 

"Bacontype" gelieve de in dit blad voorko- Ad. Schellekens _Trouwringen l 6oud met 
Oorbellen 

houden n.m. om 6 uur in 
f van Kees van Hout en de 16,jarige Jean Rombouts Ca é H. v. Rooij. mende advertentie te lezen. 

CONSULTATIEBUREAU. 
Het consultatie-bureau voor zuigelingen zal 
zitting houden Donderdag 14 Juni en ver
volgens geregeld om de 14 dagen op Don
derdag. Tot nadere aankondiging. 

MEDEDEELING. 
Meerdere vereenigingen hebben ons de na
men en adressen van haar dagbestuursleden 
ingezonden, doch er zijn nog veel vereeni
gingen en clubs, die nog niet aan ons ver
zoek hebben voldaan. 
Daarom sporen wij de secretarissen nogmaals 
aan de gevragde namen en adressen in te 
zenden aan de administratie van Brabant's 
Centrum, Molenstraat 19. 

Opbrengst collecte beide Harmoniëen. 
Woensdag j.l. had in Hotel "Theuwkens" 
een vergadering plaats, bijeengeroepen door 
het Comité - Stationstraat - voor het afdra
gen van de opbrengst der collecte gehou
den ten bate der beide Boxtelsche Harmo
niëen. Deze collecte was een buitengewoon 
succes en bracht niet minder op dan 
f. 976,30, welke gelden onder de beide
Harmonie - vereenigingen werden verdeeld. 
Door de Heeren Boerdonk en van Kessel 
werd een hartelijk woord van dank gespro
ken namens beide Vereenigingen. 

en 
Nolly Vekemans 
De Heer en Mevrouw Herenringen lnl�Yerlng

A. Schellekens, Vekemans Diverse hangers, broches,
betuigen, ·mede namens armbanden, kinderringen. 
wederzijdsche familie har, 
telijk dank voor de vele Reparaties kunnen weder,
blijken van belangstelling om odc beperkte schaal
bij hun huwelijk onder, wor en aangenomen. 
vonden. Inkoop van oud goud en 

Agenda: DE 14 ORANJE GIRLS 1 Notulen. 2 Rekening en 2 X 30 minuten politiek cabaret. verantwoording. 3 Alge, O.a. de nieuwste creatie door den auteur zelf tenhele bestuursverkiezing. tooneele gebracht4. Mededeeling. 5 Rond, 
vraag. 6 Sluiting. Trouwe "MOEDER IS DANSEN" 
opkomst wordt verwacht. met de 2-jarige Yvonne Auerbach. 

Namens het Bestuur, Liedjesteksten G. Auerbach. Ballets: Riet Maes Coolen. 
F. J. HELMER Secr. . Muzikale leiding: Kees Schalken. 

Boxtel, 31 Mei 1945. :zilver aan hoge waarde. Neemt goeden raad 
Lies van Laarhoven A. V. Vlerken Gebruikt Van Oers zaad

Prijzen f 3.- en f 2. - (bel. inb.) 
Bespreking vanaf Donderdag 31 Mei van 12-1 en 
van 7-8 uur. 

en 
Kees van lersel 

hebben de eer U kennis 
te geven van hun voor, 
genomen huwelijk, waar, 
van de inzegening zal 
plaats hebben op Dinsdag 
12 Juni a.s. om 10 uur in 
de Parochiekerk van het 
H. Hart te Boxtel
Boxtel, Mei 1945.

Breukelschestraat 89. 

Juwelier. Horloger. 

Voor boekh.öuding 
en belastingzaken 

houdt 

C. Th. van der Schoot
Donderdags zitting 

Al gemeene 
Vergaderin g 

van' den 

Boerenbond 
Afdeeling Bo]!tel 

op Dinsdag 5 Juni 
des namiddags om half 
acht precies in de zaal van 
H. VAN ROOIJ.

INSTITUUT MINERVA 
ABERDEEN SCOTLAND 
,AGENTSCHAP: J. VOLKERI, 

.,De Nieuwe Boekhandel", • Rechterstraat 7 • Bo:ztel. 

Voor beschaving, organisatie en succes 

Practische Psychologie 
gegeven door : 

Mr. ANTONY ABITEW M. A. 
De cursus, .die U maakt tot den GESLAAGDEN MAN 
IN HET LEVEN. Waspik, B 25.

Receptie: Hotel Riche te Stationstr. 11, Boxtel Trouwe opkomst wordt Hoofdkantoor voor Nederland: Hertogatraat 35, Tilburg 

Boxtel. 2-3 uur. verwacht. Agenachappen door gehcel vrij Nederland. • 
DRUKKERIJ J. P. TIELEN - BOXTEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

.J<ûuleun oan 1l. S. 9J.=US 

o/. Off.U eiq,en /u,.ideun ? 

Boxtel is een kinder-vacantie-kolo
nie-huis rijk; goed gelegen, langs de 
grooten· verkeersweg naar Den Bosch 
en dicht bij bosschen en natuur
schoon. Lange jaren was het een met 
Boxtel vergroeid straatbeeld, dat 
kinderen met bleeke gezichtfes, on
der leiding van een in het blauw ge
stoken verpleegster, lichtelijk JUI
chend, maar altijd opgewekt en blij 
door onze straten, wandelden. De 
oorlog maakte ook aan deze idylle 
een einde. 

Maar er gebeurde,n erger dingen. 
Het goed ingerichte huis werd staats
eigendom en ter beschikking gesteld 
aan de groene arbeids-dienst voor 
meisjes. 

En nu denkt vadertje staat niet be
ter te kunnen doen, dan zijn huis 
open te stellen voor heropvoeding 
van N.S.B.-kinderen. 
Voorwaar een noodzakelijk werk en 

een groote zorg voor vadertje Staat. 
Maar ons rechtsgevoel zou toch be
ter bevredigd zijn, indien het huis 
met· toebehooren werd teruggegeven 
aan de oorspronkelijke eigenaar, die 
dan de bleekneusjes uit het Noorden 
nog met meer liefde en toewijding 
dan voorheen zou verzorgen. 

Hier kon Zuid Noord helpen, 
maar de kans werd Zuid ontnomen! 

1Jadtau. 
Dit eene woord is voldoende. Tyrannie, 

sadisme 'onnoembaar leed, satanische wellus
tigheid 'meedogelooze haat, beestachtigheid 
- al deze onbeschrijfbare dierlijkheden lig
gen vervat in dit eene w9ord Dachau. Het 
is niet om het genot te kunnen schelden 
dat wij over de hel van Dachau gaan schrij
ven, het is enkel en alleen oin de waar½eid.
naakt en openlijk voor onze oogen te zien; 
vooral moet ik dat belichten voor hen die mee
nen dat alleen maar medelijden met Duitsch
land en het Duitsche volk een christelijke 
houding zou zijn. Wij moeten genezen van 
den waan dat niet het Duitsche volk hiervan 
de schuld dragen zou. Het volk is verant
woordelijk_ voor de leiding die het zich kiest 
of duit. Wij moeten genezen van den waan 
dat een harde rechtvaardige straf voor al 
de gruwelen door dit volk gepleegd de 
christelijke naasteliefde zou vertrappen. Al
leen daar kan de liefde een p l a a t s vinden, 
waar e e r s t  aan de ·rechtvaardigheid alle 
-eer bewezen is.

Een van Boxtel's inwoners heeft het 
"voorrecht" gehad 't kamp te Dachau te
bezichtigen. Uit een intervieuw met hem 
schrijf ik de meest frappante gebeurtenissen 
op. Hendrik van Schijndel, die hiermee be
doeld is, stelt er prijs op. te verklaren dat 
alles de volledige waarheid bevat, dat niets 
is overdreven, uit zucht naar sensatie en 
dat hij 't moet zeggen aan iedereen, omdat 
over zooveel verschrikkelijke dingen niet ge
zwegen mag worden. 

Het volgende relaas vertelde hij ons. 
Na 'n lange weg over bergen en door 

dalen, langs vernielde huizen en door ver
gruisde en in puin gegooide_ steden, met 
enkele nachten· slapen bij "gastvrije" Duit
schers kwamen wij in Dachau aan. Wij 
waren slechts met 'n kleine groep. 'n Bra
bantsche kapelaan als aalmoezenier, een ser
geant van 't M.G. die de leiding had, 'n 
Nederlands soldaat als kwartiermaker en ik 
als chauffeur. In Brussel hadden we 5 ton 
aan schoeisel, kleeren, voedsel, sigaretten 
en lectuur geladen om daarmee de Neder
landsche gevangenen in Dachau blij te ma
ken. Wat we onderweg gezien hebben is te 
veel om te vertellen: puin, puin, puin, mof
fen die schuw naar onze versierde wagen 
keken, negers die Duitsche krijgsgevangenen 
vervoerden, menschen die netjes in de rij 

Hier konden ons volk eigen volks
genooten in de meest penibele om
standigheden waarin ons volk ooit 
verkeerde, de helpende hand toeste-
ken, maar ...... het huis wordt open-
gesteld voor het nakroost der Vader
land-ontrouwe-moffenknechten. 

Boxtel wil Noord de helpende hand 
bieden, - wij schreven er reeds 
me&malen over, - door kinderen 
uit de honger-provincie's hier een tijd 
lang op te nemen om weer op kracht 
te komen en de verzwakte ouders
eenige rust te geven. 

Wij meenen ook dat het beter is 
Nederlandsche kinderen in Neder
land te houden, dan ze uit te zenden 
naar Engeland, Zwitserland enz., 
hoezeer wij de geste van die landen 
ook waardeeren. 

Welnu, hier in Boxtel is een huis, 
dat. in eigendom was van een stich
ting die jaren lang in de practijk be
wezen heeft kinderen te kunnen ver
zorgen naar tevredenheid der ouders. 

Waarom mag dit beproefde, zoo/ 
noodzakelijke werk, nu meer dan 
ooit, hier niet worden voortgezet? 

Wij zijn niet haatdragend tegen de 
kinderen der N.S.B.ers, maar wij 
meenen wel dat die niet bevoorrecht 
moeten worden boven kinderen van 
ouders, die den Vaderland getrouwe 
bleven, misschien zelfs tot in_ den 
dood! 

WIE DOET ER WAT AAN? 

stonden bij Amerikaansche gaarkeukens. 
Maar zooals ik zeg we bereikten na een 
moeilijke driedaagsche tocht ons doel "Da
chau" dat 'n bergachtig plaatsje is iets 
kleine� dan Boxtel. Het kamp was 20 minu
ten buiten 't dorp, en lag in 'n mooie om
geving, met 'n prachtige poort en, mooie 
bloemperken ervoor. - Na controle van 
onze passen, reden we angstig en benieuw4 
naar 'n gebouw, waar de Ned_erlandsche 
vlag uithing. We stopten en al direct werd�n 
we omstuwd van enthousiaste menschen die 
zich om onze auto drongen en' ons de 
hand kwamen reiken. De eerste die ik ont
moette was 'n 17-jarige jongen uit Amster
dam die bijna niet kon praten.· Z'n gebit 
was hij kwijtgeraakt door een vuistslag van 
een S.S.-man. Ik weet niet hoeveel handen ik 
drukte, hoeveel menschen in boevenpakjes 
ik toegezwaaid heb - ik zag alleen die 
blije gezichten toen zij ons zagen. 

Van de vele dingen, die ik zou willen 
ver(ellen lijkt me dit 't voornaamste: de 
rondleiding door 't kamp. Pater van Ge
nuchten nam me mee langs al de verschrik
kelijke plaatsen die er in het kamp zijn. 

Allereerst bracht hij mij naar 't crema
torium, een betonnen gebouw, dat pater van 
Genuchten als betonstorter zelf mee heeft
moeten opbouwen. Met groote letters 
wordt ons kond gedaan dat dit

1 
het "Bad" is. 

In werkelijkheid is het een groote gaskamer 
waar 50 menschen tegelijk kunnen vergast 
worden. Met een deur komt ge vanuit de 
gaskamer bij de ovens, waar de lijken vanuit 
de gaskamer direct konden worden inge
worpen. Ik moet u nog vertellen dat twee 
kleine raampjes waren aangebracht, waar
door äe S.S. boeven gewoonlijk de ga5doc,d 
der gevangenen stonden te beschouwen. 
Het opruimen en verbranden van 1de lijken
moest door de gevangenen zelf geschieden. 
Vlak voor de oven hingen nog een paar 
galgen - dit was voor de z.g. zwaardere 
straffen. In deze ovens werden honderde 
menschen • per dag verbrand. Toen ik dit 
durfde betwijfelen zei pater van Genuchten: 
"zoo waar ik priester ben, is dit de zuivere 
waarheid". Daarna bracht hij mij naar de 
excutie-berg, waar de gevangenen moesten 
neerknielen en waar zij dan het z.g. ,,nek
schot" kregen - een schot van achteren 
door nek en hals; zij moesten dan op die 
plaats doodbloedtn, 

De Kalk-kuil was de volgende verschrik-

Diamanten huwelijksfeest van Marinus Horsten en Nelleke v. Handel 
Nu zal in de Breukelschestraat 
de kroon worden gespannen ter 
eere- van Marinus Horsten en 
Nelleke van Handel. 
Zaterdag .23 Juni zijn deze met 
veel kinderen en een hoogen 
ouderdom gezegenden 60 jaar 
getrouwd. 
Het diamanten paar zou dien . 
dag het liefst stil yoorbij laten 
gaan, doch "kinderen", met de 
klein- en achterkleinkinderen, 
willen uiting geven aan hun > 
vreugde vader en moeder nog in 
hun midden te hebben. 
De "kinderen", waaronder 
grootmoeders zijn, zullen hun 
ouders feestelijk eeren, terwijl de 
buurtbewoners van de Breukel-

schestraat zich opmaken het zeldzame huwelijksf�est op te luisteren en mee te vieren. 

kelijke plaats, waar tijdens non-actief van 't 
crematorium wegens kolengebrek de lijken 
werden ingeworpen. Vandaar bracht hij mij 
naar de doodenopslagplaats, waar nog hon
dérde lijken lagen opgestapeld. Duitsche 
gevangenen waren nu deze lijken aan 't op
ruimen, 'n werkje dat voorheen de gevange
nen, vooral de priestergevangenen moesten 
opknappen. Nauwelijks bekomen van de' af
grijselijkheden van deze plaats leidde de 
pater mij naar de barakken; slechte krotten 
waar 400 mannen in een kleine kamer dag 
en nacht moesten doorbrengen, als mieren 
zoo dicht opeen. In deze krotten moest al 
het menschelijke gebeuren, waarvan men al-

' leen maar 'n idee kan krijgen als ge het 
gezien hebt. Besmetting en allerlei ziekte 
moesten hier wel uit voortkomen. Terwijl we 
naar de hondenkooien gingen, waar de beul- -
honden lagen (verschrikkelijke mishande
lingen vertelde hij mij hieromtrent, die ge 
niet in de krant kunt zetten, omdat ze te 
stootend zijn) die op de gevangenen werden 
afgestuurd, hoorde ik 't verhaal van de 25 
koestokslagen die door de S.S.-boeve'1 wer
den toegepast op de kleinste overtredi11;g. -
Omdat ondertusschen de auto klaar stond en 
de 20 gevangenen, die mee naar huis moch
ten, erg ongeduldig werden moest ik haast 
maken. Ik wilde echter nog gauw het zieken
huis zien, waarover pater Van Genuchten de 
leiding had. Maar wat ik daar gezien heb is 
onbeschrijfelijk. Er lagen wezens in rijen bo
ven elkaar, die niet meer als mensch te her
kennen waren. Ik kreeg foto's te zien van 
hun gezin; hun tranen, hun roepen om de 
groeten te doen in Holland, hun zwaaien 
met hun magere handen toen ik wegging -
neen nog nooit heb ik zooveel ellende ge
zien. Het is te erg· om te kunnen vertellen. 

Ik had je eigenlijk nog moeten vertellen 
dat ik als souvenir van de gevangenen een 
sigarettenkoker kreeg, dat ik kapelaan Hei
nekens ontmoet heb, 'n broer van 'n Ursu
line-zuster uit Boxtel, dat ik een stapel brie
ven mee kreeg voor Holland, dat het iedere 
avond feest is met vuurwerk boven Dachau, 
-dat we 'n voedselpakket meekregen uit 't
kamp, dat we na een lange tocht eindelijk 
op vaderlandsche bodem kwamen, waar we 
zoo hartelijk welkom werden geheeten dat 
de tranen ons in de oogen sprongen. Lang 
heb ik achter het stuurrat gezeten, maar 
toen we Vaals, onze eerste gevangene de 
kapelaan van Vaals aan Nederland konden 
teruggeven was er van vermoeidheid_ geen 
sprake meer. Rest mij nog te vertellen dat 
ik pater Lips 0. Cap. heb meegebracht, die 
hier in Boxtel tegen de arbeidsdienst ge
preekt heeft en door de vrouw van burge
meester Scheltens uit St. Michiels-Gestel 
werd overgeleverd aan de Duitsche wolven, 
- dat ik totaal 20 Nederlanders heb mogen
terugbrengen naar hun vaderland, waaronder 
drie Limburgsche priesters en 2 domineés. 
Pater Van Genuchten bleef bij z'n zieken. 
Onze eenigste wensch is dat zij die nog 
achterbleven spoedig mogen na-komen.

Dat was heel in 't algemeen wat Henk 
me. vertelde. Het zal wel voldoende zijn om 
de zekerheid en de waarheid van de Dachau
hel aan '� licht te brengen. - Het is maar 
een heel klein on.derdeeltje van 't wereld
leed, dat door het Duitsche volk is teweeg
gebracht. 

H. v.d. M.

Er zijn verschillende zienswijzen op de be-
• vrijding. We kunen ons doodergeren over
't Papiamento-Engels van Tommy-girls, we 
kunnen ons kwa'ad maken over verbreking 
van verlovingen en afspraakjes, we kunnen 
spotten met de aftandsche heeren die zich 
tot illegaat strijder bombardeeren omdat ze 
ooit een onderduiker gesproken hebben, we 
kunnen zelfs verrukt zijn over pin-up-girls 
en ander Amerikanisme. Maar de beste 
houding is en blijft: de· eeuwige glimlach.
De glimlach kan de uitdrukking zijn voor 
ieder gevoel: liefde, haat, minachting, be
wondering. Daarom houd ik nueen pleidooi 
voor de glimlach. 
Glimlach even als de Engelsche taal ver
wrongen wordt bij een tête à tête, als je 
moeder niet meer "ja" maar "yes" zegt, 
als evacuées geen plaats kunnen vinden om
dat dezelfde week nog Canadeesche inkwar
tiering verwacht wordt, als 0. K. een ne
derlandsche uitdrukking wordt, als een blik
jesjager een stoottroep-man voor baantjes
jager uitscheldt. Laat uw lippen zich plàoien 
tot een glimlach als ge een industriëel als 
captain verkleed, in een prachtige two-seater 
-voorbij ziet glijden, als nog steeds de
zelfde zwart-handelaar sigaretten koopt van 
Tommies, zooals voorheen van moffen, als 
de radio verkondigt dat de "Victory-day" 
de dag is waarop ons aller gedachten uit
gaan naar haar, die weer in ons midden is, 
als de bakkers geen brood meer mogen be
zorgen, als we tenslotte bemerken dat de 
zon zelfs nog voor N.S.B.ers schijnt. 
Bij dit ales moeten wij steeds de glimlach
gereed hebben; hij mag lief, mooi, grijn
zend of sarcastisch-, zijn, het is per saldo 
de beste uitdrukkingsmogelijkheid. 

<;.t,oatenldein ueuaad. 
We hebben tijdens de bezetting twee 

soorten moffen-vriendeh leeren kennen: de 
klein en de groote. De kleine werd 
N.S.B.-er, ging bij het N.A.F., werkte voor 
de mof, verdiende behoorlijk wat geld en 
maakte een beetje propaganda voor zijn 
partij. Hij was een "eerlijk" ver
rader: hij pleegde zijn verraad openlijk. Hij 
werd ten slotte de -dupe,van zijn misgreep, 
toen groote broer de vechtpartij verloor. 
Toen kon hij zonder meer op feiten gear
resteerd worden. 

Hiertegenover staat de groote moffen
vriend. Hij was uitermate pro-Duitsch, pro
fiteerde van deze houding, handelde met de 
Duitsche zwarte pieten, fuifde met die brave 
heeren - tot aan Stalingrad. Dan werd het 
roer gewend. Hij· wist alles prachtig te ca
moufleeren, was bij geen enkele politieke 
partij, werd voor het volk anti-Duitsch, bleef 
vriendelijk tegen de tyrannen, wist met zijn 
geld veel goeds te doen voor gijzelaars, 
kocht spijs en drank voor gevangenen, werd 
een weldoener van het concentratiekamp -
en zoo voer hij z'n bootje veilig door de 
bevrijding heen. Hij kon niet gearresteerd 

Hoofdredacteuren: 
J. v. SUSANTE en H. v. d. MEIJDEN. 
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wÓrden, omdat de feiten afwezig waren, ofvóór hem schenen te getuigen. Zijn dubbelzinnig spel was door sommigen wel gezien, maar door niemand bewezen. De O.L.W.of andere instanties hadden dus geen vat ophem. Hij was .zoo glad als een aal, zooalsde volksmond zegt. Het is duidelijk dat men in een democratische staat niet zoo maar, zonder meer,iemand zijn vrijheid mag ontnemen. In ditgeval zullen eerst duidelijke bewijzen vanverraad of ontrouw aan 't vaderland aanwezig moeten zijn. Niet het gevoel maarhet verstand heeft bij een rechtvaardige beoordeeling te beslissen. Het is dan ookheel begrijpelijk dat het iets langer zalduren, voordat de rechtvaardige straf ookde groote moffen-vriend achterhaalt. Zijn straf mag en zal er echter niet te kleiner omzijn. De befaamde groote piet zal zijn strafniet ontloopen. Hij • komt aan de beurt, daar staat het waakzame oog van de G.O.I.W. borg voor. He� is alleen maar te belreuren dat het zoo lang duurt, voordathiermee 't begin gemaakt wordt. Nooit echter zal 't mogen gebeuren dat straks, na deverC19rdeeling van de kleine verrader, degroote collaborateur nog met z'n auto doorde straten rijdt, dat de modder omhoogspat tegen de vertrapte rechtvaardigheid. 
H. v. d. M.

Snoe=epiqOHUf,. 
Er was eens 'n man met 'n snorretje, zoo'nklein markant potverdommetje tusschen neusen mond. En als hij ergens kwam binnengetreden rezen alle handen in de hoogte voordat uitzonderlijke snorretje. En hoewel deze man het met leede oogen aanzag verrezen overal te lande anderemannen met zoo'n zelfde snorretje. Met eengeleerd woord noemt men dit epigonisme,dat zooveel beteekent als naäaperij. De manen het vierkante snorretje kwamen jammer-lijk om het leven. Van over de wijde zee echter komen andere mannen -met andere snorretjes. Daar hebt ge de gentleman met 't mooie smallestreepje onder de neus. En zie van alle zijden groeien de slanke Engelsche en Amerikaansche streepjes onder de neuzen vanHollandsche jongens. Het staat charmant, de dames hebben respect voor zoo'n merkwaardig verschijnsel.De heemkundige studiekring kan dit beschouwen als een t'eruggrijpen naar· oude gewoonten, want zij denkt natuurlijk directaan het aloude gezegde: ,,Een zoen zondersnor is als een maaltijd zonder mosterd".Wij noemen deze snor-historie echter eenpapegaaien-geschiedenis-epigonisme, -�m�rikanisme, gebrek aan oorspronkeh1khe1d ,kortom we noemen het belachelijk. 

H. v. d. M

2Je � ontcleAAinq,. 
'Er bestaan op aarde zulke onpeilbaarheden van ellende, nood, ontbering en verschrikking, dat een gelukkig mensch er nietaan kan denken zonder zich over zijn gelukte schamen. Waar zooveel ongeluk is hebben wij den duren plicht het geluk. aananderen te brengen. Niemand kan echtereen ander geluk brengen, die niet zelf ge lukkig weet te zijn. Wij hebben dus eeneven groote plicht ons zelf gelukkig temaken. Maar hatelijk schijnt mij ieder ge luk toe, dat slechts op kosten van anderen wordt verkregen en door bezit dat men een 

-

-

ander onthoudt. Waar iemand ten koste van het vaderlandof zijn evennaaste zich verrijkt, zich geluk kiger probeert te maken, vergeet hij zijnvoornaamste sociale plicht: anderen geluk 
-

-

kig te maken. Wij hebben lang genoeg kennis gemaak met de hebzucht, het egoïsme en de eigen baat om het -afschuwelijke ervan in te zien Maar wij hebben nog niet geleerd dat on geluk bestaat in dat van anderen te ver hoogen en dat wij het geluk van anderennoodig hebben om ons gelukkig te voelen Kinderen van ·arme menschen kunnensoms met gelukkige oogen kijken naar ' mooie cadeau dat hun vriendje kreeg. Al de menschen nu maar net als een kirid ge lukkig konden zijn om ·het geluk van ee ander - dan hadden ze op het zelfd oog0enblik de belangrijkste ontdekking va 

t
-

s 
-

ts
-

ne n hun leven gedaan. eNiets is zoo moeilijk deze ontdekking t doen, maar niets is ook zoo simpel. Dat de mensch. voor het geluk gehore is, leert ons de heele natuur: de tortel di jubelt tusschen de twijgen en takken -de takken die wiegen op de wind - d wind die de blanke booten stuwt op d zee, die de witgekopte golven tegen he land kaatst - de lach en het licht - d zon en de regen: dat alles is gemaakt voo 

ne
eeter't geluk van den mensch. Dat de mensch dit geluk aan zijn broe der moet doorgeven is de noodzaak va zijn broederschap. Want broeders zijn a leen zij die des snachts de schoven van geluk op elkaar's land plaatsen. H. v. d. M 

-

n 1-'t

eWij ontvingen nog het verslag van d Atlethiekdag van O.D.C., dat wegens plaat s-gebrek moest blijven liggen. 

11aatseli;J 'lüeuws 
Er was voor elck wat wills; ook de sentimentaliteit deed opgeld en er werd menigegevoelige snaar aangeslagen. Natuurlijk waren er ook zwakkere momenten, een enkellangdradig nummer en een enkele zwakkekracht; maar alles bijeen was het best enwij hopen de Schouwspelers het volgendseizoen weer te zien ! 

schappen dan niet worden over 't hoofdgezien bij feesten en muzikale wandelingen.
Onder vrije vlag. Actie Zuid helpt Noord. 

Vorige week Vrijdag 1 Juni 1945 is deeerste zending groot 1.000 broden waarvanhet graan door de ,actie Zuid helpt Noordin Boxtel bij elkaar was gebracht naar hetNoorden verzonden. Zaterdag 9 Juli a.s.worden wederom 2.000 broden weggebracht. Ditmaal zal Rotterdam de plaatszijn waar de broden worden uitgedeeld. 

De Tilburgsche revue-artisten hadden achter en onder de vrije vlag vrij wat geestigheden verborgen, die betrekking hadden opden tijd dat onze vlag vrij veel te lijden hadvan de mot, en de mof. Bibliotheek Roomsche cultuur. Nu wij van de mof bevrijd zijn, en onzevlag ook uit de mot geraakt is zijn de revueen cabaret-gezelschappen als mollen uitde grond gekropen, om het bevrijde Nederlandsche volk de herinnering aan de smadelijke vijf jaren en den zin voor humor en hartelijke hatelijkheidjes levendig te hpuden.Een scène als "Moeder is dansen", -waarvan de text nog geschreven werd doorden overleden liedjes-zanger Louis Davids- doet stilletjes veel goed; een conferencierals Auerbach is wel -in staat de menschenhun zorgen en beslommeringen te doen vergeten; een goed uitgevoerd ballet is verkwikkend voor het oog �n brengt je in een prettige lichte sfeer. Deze en andere dingen, die wij van de Tilburgers zagen en hoorden waren het, die "De Ark" tot vier maal toe vol deden stroomen, alsof de vorige weekhet Weertsche gezelschap geen drie dagen voor een uitverkocht huis gespeeld had.Wat wij van deze laatsten gezegd hebben,moet ook de Schouwspelers worden gezegd: het waren nette lui, die hun succes niet zoeken in allerlei 
J'
0rappen en tooneelen,die de welvoegelijkhei kwetsen; ook lui die

Binnenkort zal Roomsche Cultuur haar bibliotheek weer openstellen in het gebouwop den Burgakker, dat inmiddels een algeheele vernieuwing heeft ondergaan. In verband hiermede worden al diegenen die nogboeken van deze vereeniging in hun (haar)bezit hebben, verzocht zoo spoedig mogelijkdeze t�ug te bezorgen bij het adres: St.Petrussclrool, Burgakker no: 10. 

Vis�q !BMld 
De Nieuwe Bonnen. 

BROOD: A 25A - B 25A - C 25A - D 25AE 25A - M 25A - A 25B - B 25B - C 25BD 25B - E 258. Gemerkt "brood" 400gram per bon. De bonnen gemerktD 25c. - D 25d - E 25c en E 25d,· gemerkt "beschuit" zijn uitsluitend aangewezen voor het artikel brood, zoodatdaarop geen aflevering van beschuitmag plaats vinden. 

Huishoudschool N. C. B. Binnen afzienbaren tijd ia! de huishoud- \ school van den• N. C. B. op Duinendaal, welke in Maart 1942 uit protest tegen de Duitsche maatregelen werd gesloten, wederom een aanvang nemen. 
D 25 - E 25 gemerkt "beschuit" 100gram per bon. Geldig t.m. 16 Juni 1945.BESCHUIT: D 25a - D 25b - E 25a - E 25bgemerkt "beschuit" 75 gram pe� bon.Geldig t.m. 16 Juni 1945. MELK: C 25 - -D 25 - E 25 gemerkt "Melk"1 ¾ L. per bon. A 25 - B 25 gemerkt,,taptemelk" 1½ L. per bon. Geldig t.m.16 Juni 1945. 

...het revue-vak onder den knie zullen krijgen en gedurende een uur of drie de menschenwáár voor hun geld geven. De decors warenprima; de costuums eveneens. 

J. E. V. schrijft ons dat ook de bewoners ván de Nieuwe Kerkstraat vanaf F. Paaymans tot aan de voetbrug zich gaarne zouden aansfuiten bij de Oranje-vereenigingvan Ons Doelstraat en een deel van DeNw. Kerkstraat. Daar wij geen plaats hebben zijn ingezonden stuk op te nemen :!evenwij hem de raad met die nieuwe feestcommissie in overleg te treden. Misschien mogen wij aan de reeds bestaande Oranje-'buurtcommissies en de nog komende buurtvereenigingen de tip geven aansluiting tezoeken bij Boxtel Vooruit; misschien kan B.V. er voor zorgen dat straten en buurt-

CHOCOLADE: C 60 - D 60 gemerkt "Reserve" 2 tabletten per bon. B 60 gemerkt "Reserve" 1 tablet per bon. TABAK: 06 gemerkt "tabak" 1 rantsoennaar keuze. 

d Genvraagd: naaister ee.nag per week. Bossche•weg 10. 

p s 
Te koop gevraagd een rima zware goedzuigende

tofzuiger. Molenstraat 6, Boxtel. 
I 
V 

k heb nog wat te ruilenoor een paar lage Schoenen maat 43-44, zwart ofbruin. Lennisheuvel 41. 
Dienstbode gevraagd. Voordirect of per 15 Juni flinkedienstbode gevraagd v.g.g v. voor dag of dag en nacht.Hoog loon, veel vrij. Ziche melden Stationstr. 47,Boxtel. t 

2 kamers en keuken ge,vraagd door dame alleen Adres: Molenstraat 19. 
Kan iemand mij inlichtin,gen verschaffen omtrent den persoon, gekleed in grijs costuum, die verledenZondag vroegtijdig de Hoogmis in de kerk van het H. Hart heeft verlaten,e,n op mijn damesrijwiel,waarop een witte bood,schappentasch is wegge,reden in de richting Mgr Wilmerstraat. JAC. GHIJSENS,Stationstraat 102. 
Voor alle belangstelling en felicitaties bij mij_n bevrij,ding uit Duitsche gevan,genschap betuig ik de buurtgenooten en vriendenmijn hartelijkcn dank. 

DICK PIJNÈNBURGM9lenstraat 88. 

Neemt goeden raad 
Gebruikt Van Oers zaad

1 

R. K. Boerinnenbond 
Zij, die willen deelnemenaan de 

REIDANSEN, 
1• ). h d' ge teven z1c zoo spoe 1gmogelijk op te geven bijde secretaresse 

A. van der Sande1 

Kleinderliempde 9. Het Bestuur 

........................ ,.. ................ ., ................. . 
1 Onze geliefde Ouders 1 
f TH. ALBERTS ! t en t 
i C. ALBERTS,DE KOONING i 
i hopen op Woendag 20 Juni hunne 40,JARIGE 1 
i ECHTVEREENIGING te herdenken. Dat de goede 
i God hen nog vele jaren voor ons moge sparen. i

•1 
Hunne dankbare Kinderen fen Kleinkinderen. 

1i Boxtel, Nieuwstraat 36. 
i Gelegenheid tot feliciteere1n van 1-2 uur. i 
-� ........................................ ,.. ..................... ,... Ondergeteekenden betuigen hiermede 'hun oprechten dank aan Directie en Personeel van de N:V. Textiel,fabrieken A. B. Hertzberger, voor de blijken vanwaardeering en ontvangen cadeaux bij gelegenheidvan hun 25,larig arbcids,jubileum. 

M. v. n. LANGENBERG en Echtgenoote. A. STAM PS en Echtgenoote. C. BERTENS en Echtgenootc. G. v. n. OETELAAR. Kasteellaan 6. 
t Heden ontvingen wij het droevige bericht dat op 4 Dcc. 1944 onze beminde Zoon, Broeder, B·ehuwdbroeder en Oom, 

Antonius Henricus Hoffmans, 
in den ouderdom van 20 jaar te Karlsruhe (D.)is overleden. , Namens de Familie, 

F. A. HOFFMANS,v. A VENDONK. 
Boxtel, Juni 1945. 
De Uitvaartmis zal geschieden a.s. Zaterdag 9Juni om 9.30 uur in de Parochiekerk v. h. H. Hart.

Boekhandel TIELEN, Stati onstraat. 
Intekening opengesteld op een binnenkort te verschijnen 

Trilogie "Via Dolorosa".
De weg der smarten van het Ned. Volk in Duitschlanden het concentratiekamp Westerbork en hun ontsnap,ping uit de "hel der verdoemden". Prijs per deel ingenaaid f 3.90, gebonden f 4.90. 
A.s. Dinsdag 12 Juni

VERPLEGENDEN 
in het bezit van diploma A en B of belden en 

2e en Je jaars leerlingsverpleegsters 
die zich voor de verzorging van patienten met ver,honger.ing in h.et Westen des lands, beschikbaar willen stellen, moeten zich onmiddellijk melden bij den•Inspecteur of plv. inspectèur van de volksgezondheid in dit gebied.• 
Zij moeten overleggen hun diploma en een verklaringvan hun werkgever waaruit blijkt, dat deze er geenoverwegend bezwaar tegen heeft, dat zij voor een tijd,vak van zes weken hun functie verlaten. 
Speciaal wordt er op gerekend, dat zij, die hun functie·op het oogenblik niet uitoefenen, zich zoveel moge•lijk melden. Na beoordecling door den Inspecteurof plv. Inspecteur van de Volksgezondheid moet men zich vervoegen bij den M,ilitairen Commissaris, die verdere maatregelen nemen. 
Salaris, voeding en onderdak zullen ter plaatse van 
tewerkstelling geregeld worden. 
Schouwburg "De Ark", Boxtel
Wegens enorm succes en om iedereen in de gelegen, heid te stellen wordt de grote N ederlandsche Revue 
,,Onder Vrije Vlag" 
nogmaal opgevoerd op : 

ZATERDAG 9 JUNI. 

Buitengewoon fraaie Costuums 
en Balletten 

De opvoeringen zijn geheel gelijk aan die in degroote steden 11 
Prijzen f 3. - en f 2. - bel. inbegr. 
Bespreken dagelijks van 12-1 en van 7-8 uur. 
De voorstelling van Zaterdag 9 Juni Is de 

soe en zal een feestelijk karakter dragen. 

Vraagt het oordeel van onze honderden bezoekers! ! 
Bij gelegenheid der 50e voorstellingontvangt elke bezoeker een origineele foto met handteekening van den auteur. 

Gesloten wegens Huwelijk Uit VOT��:::n�,: Prei-, Savoyekool-
en Boereko olplanten. 

Fa. A. J. v. Laarhoven & Zn. 
Firma Gebr. van Oers Grossier, Breukelschestr. 89-91, Boxtel • 

B k 1 ·h t t 112 reu e se es raa 
Katholieke Hoofd- en Handarbeiders INSTITUUT MINERVAh oudt Woensdagavond 20 Juni ABERDEEN SCOTLANDvrij voor onze zeer belangrijke 

AGENTSCHAP: J. VOLK ERI l 

V E R G A D E R I N G "De Nieuwe Boekhandel" Bóxtel, Rechterstraat 7

Oorbellen, 
� 

ai t:11 
Monogram- 8 -�

• 'tl >nngen, g� 
Herenringen c., .El 

Laat Uw tuin E N G E L s C H 
Beginnelingen : hetzij groente-, fruit- of 

siertuin, v a kkundig 
Duur 4 maanden 2 lessen per week à f 7.-- permaand. Elke maand speciale mondelinge aanvul lingsles onder contröle van Engelsche lceraren 

Gevorderden: 

Voor boekhouding 
en belastingzaken 

houdt Speciaal adres voor 
GOUDEN 

aanleggen en/of 
onderhouden Speciaal ontworpen cursus voor conversatie met volledige repetitie gramatica, op dezelfde conditie als beginners. 

C. Th. van der Schoot TROUWRINGEN door:
SAL,A'S Donderdags :zitting Inkoop van goud en zilver 

Stationstr.11, Boxtel A. v. Vlerken Tuinbouw-Inrichting 

Have your pronunciation corrected by 
Mr. GORY HAME, attached to the lnstitute 

KENT U REEDS ONZE CURSUS MIDDEN STANDSDIPLOMA ?' MET DIPLOMAGARANTIE
Hoofdkantoor voor Nederland: HERTOGSTRAAT 35, TILBURG 

•------llll!���LJ�u�w�e�li�e:r::_. __ _!:H�o�r�l�o�g�e�r.�L�e�n�n�i�s�h�e�u�v�e�l �61, Boxtel Agentschappen door geheel vrij Nederland. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL., 

I 



1e JAARGANG'No. 29 VRIJDAG. 15 JUNI 1945. 

VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEV·ING 

1Je Zwadepietetii. 
Wij hebben in deze barre jaren 

van altes leeren kennen. We konden 
verbaasd staan over de vindingrijk
heid der Nederlanders gedurende de 
bezettingsjaren. We kregen koeien 
die het geheele jaar geen melk meer 
gaven, studenten die het land hemd-. ten en verpesten(?), kippen die ka
kelden maar geen eieren legden, 
vliegende.bommen, Engelsch praten
de kleine en groote kinderen, blikjes 
en baantjes jagers. ( 

Maar al deze merkwaardige zaken 
worden in de schaduw gezet door 
de altes beheerschende figuur van 
,,z.warte piet''. 

Wie had ooit kunnen denken dat 
deze zwarte sinjeur n·og zoo beroemd 
zou worden, dat zelfs huismoeders 
en schoolgaande kinderen er mee 
vertrouwd raakten. Er is zelfs een 
tijd geweest, dat het een vaderland
sche plicht was een behoorlijke bij
drage te leveren aan deze zwarte pie-
terij. 

Er was ook een soort noodzaak 
van zwarte handel. De boer, de klei
ne middenstander en de arbeider 
moesten om hun zaak (hun • leven) 
op gang te houden zwarte prijzen 
maken voor hJn waar of hun bon
nen. De gegoede stand moest om te 
kunnen blijven eten (en .drinken) 
eveneens aan zwarte handel doen. 

Maar als we de zaak goed bekijken 
kunnen we twee soorten "zwarte 
pieten" onderscheiden. Wij hebben 
n.l. luxe en gewone zwarte pieten.
Luxe zwarte pieten zijn de grapjai
sen die om de sport zwarte handel
pleegden, terwijl de gewone in twee
andere soorten moeten onderschei
den· worden, n.l. de zwarte piet uit
noodzaak en de zwarte piet van be
roep. De beroeps-zwarte-.piet maakte
een soort levenstaak van zijn bedrijf,
een soort levensstrijd of levensstijl.
Hij probeerde zooveel mogelijk te 
verdienen en zoo veel mogelijk te 
genieten. Achtgevend op de waar die 
de beroeps zwarthandelaren verhan
delen, kunnen we nog onderscheid 
maken in zwarthandelaren die ge-

1Je tüuwtAast �. 
De Zeereerw. Heer Henri de Greeve deed 

Zater'4g in zijn wekelijksch lichtbaken een 
beroep op de goede harten van de Neder
landers om het huis eens af te zoeken naar 
linnengoed, costuums, breekwerk en wat 
zooal meer noodig is in berooide gezinnen. 
Wij prijzen alleszins de goede bedoeling 
van deze bedelpreek. Maar wij meenen te 
mogen voorspellen dat het succes gering zal 
zijn, eenvoudig omdat de aanwezige voor
raad. gering is. Het is zonder meer duidelijk 
dat alleen de grootscheepsche zwarte pi_eten 
een uitpuilende linnenkast kunnen hebben. 
Een normaal gezin heeft deze oorlogsjaren 
weinig of niets aan kleeding kunnen bijkoo
pen. Wat zij hadden is meestal tot op den 
d�ad versleten. Wat zij hebben is meestal 
het eenige goede wat er in hun huis is. -
Zeker die wat te veel heeft zal het gaarne 
geven aan hen die niets meer heeft, maar 
het zijn zeer weinigen, die aan deze lief
dadigheids preek gehoor kunnen geven. 
Waar niet is kan niet gegeven worden. 

Maar ik kan zoo bitter weinig meer vol
gen van de wereldeconomie. Het is net of 
niet Duitschland verslagen is maar Neder
land. Het is net of niet Duitschland tot den 
bedelsti!.f vervallen is maar wij. Wat zit er 
in 's heJ,T1elsnaam voor lijn in de economi-

notsmiddelen versjacheren en ande
ren die levensmiddel�n versjacheren 
ten koste van de volksgezondheid. 

Deze laatste is de echte zwarte 
piet, die zijn vaderlandschap en zijn 
vaderlandsche eer vergooide om 
geld, genot en eigen veiligheid. Hij 
versjacherde het beste wat de aarde 
ons schenkt aan de moffen en de ka
pitalist. Het is duidelijk dat deze 
laatste sinjeur achter slot en grendel 
moet. De anderen kan men genoeg 
straffen met verbeurdverklaring van 
zijn grove winsten. Het is echter niet 
aan ons straf en wijze ·van stro.ffen te 
bepalen. Dat kan gevoeglijk aan ge
rechtsinstanties worden overgelaten. 

Wat ons echter op het oogenblik 
van het hart moet is dit; de zwarte 
pieterij is nog lang niet uit de wereld 
geholpen, en' dit ligt gedeeltelijk hier
aan dat de zwarte handel in vele ge
vallen nog een harde noodzaak is, 
zoowel om de schaarsche toewijzin
gen als om de al te geringe verdien
ste van boer en kleine middenstan
der. De onkosten zijn meestal te 
groot dan dat de opbrengsten cleze 
kunnen opheffen. De eenigste oplos
sing om verlies te voorkomen is dan 
zwarte handel. Dit moest niet kun
nen voorkomen. Opbrengst die niet 
het nive_au der productiekosten be
reikt is een onmogelijk te dulden 
situatie. Wanneer hiedn van regee
rings kant geen verandering -wordt 
gebracht is de ged!Jpeerde verplicht 
hierin zelf te voorzieri. Het beste 
middel daartoe is de zwarte nandel. 

Het is daarom dat de zwarte piete
ri j nog niet uit de wereld is. 

Een andere reden is wel het feit 
dat de eigenlijke zwarte pieten nog 
steeds niet aan de tand zijn gevoeld 
en ten slotte ook nog de lang uit
blijvende "geldzuivering". 

Dat alles is de oorzaa)< dat met 
het verdwijnen van de oorlog niet 
tegehjkertijd de zwarte handel ver- • 
dreven i5. 

Misskhen zal deze onsociale zaak 
pas afgedaan hebben als we niets 
meet behoeve bij te koopen, als alles 
vrij en bonloos is. 

We zijn dan echter nog lange tijd 
te beklagen. 

sche politiek der grooten, als het mogelijk is 
dat Nederland moet' schooien om kleeding? 

Het zal in Boxtel bekend zijn aat repa
trieerenden • uit Duitschlatid wat linnengoed 
binnensmokkelden - slechts heel weinig uit 
de overvolle Duitsche linnenkasten. Eén ge
repatrieerde vertelde ons dat hij twee kof
fers met linnengoed, die hij in Duitschland 
machtig geworden was, aan de grens moest 
afgeven. Hij had 't zoo goed kunnen ,ge
bruiken, want zijn vrouw had hem geschre
ven dat de moffen bedden en linnenkast ge
plunderd hadden. 

Wat ligt er nu meer voor de hand dan 
halen waar het is en halen waarheen het 
gebracht werd? Het is oorlogsbuit van de 
geallieëerden, zegt 'u ! Goed! Het zij zoo 
(het zou ook oorlogsbuit kunnen zijn van 
de Irene-brigade en de Stoottroepen). Wij 
willen echter gaarne betalen voor al de 
noodzakelijke dingen die uit Duitschland 
naar hier gesleept worden. Wij zijn geen 
bedelaarsvolk. Wij hebben onze ·rechten en 
aanspraken. Het moest niet noodig zijn dat 
er gebedeld moet worden om 'n jas, 'n 
broek, 'n paar kousen. Onze textielfabrie
ken werden door de mof leeggestolen. Onze 
winkels door hen leeg 11gekocht" en leeg
geplunderd. Het is niets anders dan een 
daad van gewone rechtvaardigheid wanneer 
ons dit alles wordt teruggegeven. 

Wellicht zal het nog geruimen tijd vol
strekt onmogelijk zijn rechtstreeksche ge
meenteraadsverkiezingen te houden. Talloo
ze bevolkingsregisters immers zijn vernie
tigd of wel geheel onvolleéliy. Elke mog�lijk
heid tot het opmaken van een goede ver
kiezingslijst ontbreekt daardoor. Bovendien 
zijn duizenden nog geëvacueerd, ter-wijl tal 
van gedeporteerden nog niet zijn gerepa
trieerd. Noch de geëvacueerden, noch de 
gedeporteerden zouden dus aan de ver
kiezingen kunnen deelnemen. 

Daar komt bij, dat het de vraag is of de 
op 10 Mei 1940 zittende gemeenteraden nog 
representatief kunnen worden genoemd. 
Sommige raadsleden var, toen kunnen op 
den achtergrond zijn geraakt. 

Daarenboven bracht van zelf de illegaliteit 
meerdere nieuwe figuren naar voren. Het 
zelfde kan op het oogcnblik gezegd worden 
van "tie nieuwe Nederlandsche Volksbewe
ging en de R.K. Staatskundige vereenigiJl€ .. 

Zij, die sedert 1939 den stemgerechtigden 
leeftijd hebben bereikt, hebben uiteraard 
geen kans gezien om aan de samenstelling 
der zittende gemeenteraden deel te nemen. 
Tenslotte zullen mogelijk diverse personen, 
die op het oogenblik hun vonnis afwachten 
in de toekomst van het kiesrecht worden 
uitgesloten. 

Toch is het van het allergrootste belang, 
dat de plaatselijke vertegenwoordigende li
chamen worden ingeschakeld. 

Na zorgvuldige overweg�g is hiervoor 
door den minister gekozen het stelsel van 
een tijdelijk� gemeenteraad. Tot het tijd
stip, waarop de gemeenteraden weder op de 
bij de wet voorgeschreven wijze zullen zijn 
samengesteld, komen er daarom tijdelijke 
gemeenteraden. Deze tijdelijke gemeente
raad...nu wordt benoemd door een ki.escolle
ge, hetwelk uit driemaal .zooveel leden be
staat als het aantal leden van den te verkie
zen raad. 

Hoe nu wordt dit kiescollege samenge
steld? 

De burgemeesters benoemen een commis
sie van drie vertrouwensmannen uit de be
volking. Deze commissie adviseert den bur
gemeester omtrent de personen die in het 
kiescollege behooren zitting te nemen. 

De burgemeester zelf maakt een aanbeve
ling op en zendt die aanbeveling aan d�n 
Commissaris der Koningin. Deze laatste be
noemt de leden van het kiescollege. Daar 
het kiescollege drie maal zoo groot moet 
zijn als de te kiezen gemeenteraad zelf, zou 
dus in Boxtel de burgemeester een aanbeve
ling moeten opmaken bestaande uit 45 per
sonen. 

De Commissaris der Koningin heeft echter 
verzocht om een aanbeveling te zenden van 
vier maal het aantal leden van den ge,neen
teraad met het gevolg dat in Boxtel een aan
beveling moest worden gemaakt van 60 
personen. Uit deze 60 personen zal dus de 
Commissaris der Koningin de 45 leden die 
hei kiescollege zullen vormen benoemen. 

In het kiescollege moeten vertegenwoor
digd zijn de voornaamste geestelijke en 

' maatschappelijke stroominien. 
In Boxtel wees de Burgemeester als zijn 

vertrouwensmannen aan: de heeren W. J. 
van de Laar, Prins Bernhardstraat 7, A. 
Valks, Tongeren 29 A, en K. Dekker, Ons 
Doelstraat 13. 

Deze vertrouwensmannen hebben den 
Burgemeester reeds geadviseerd. De Burge
meester heeft zijn aanbeveling van 60 per
sonen opgezonden aan den heer Commis
saris der Koningin, die nu 45 personen zal 
benoemen. Deze personen zullen, den tijde
lijken gemeenteraad kiezen, uit personen, 
voorkoinende op daartoe door ten minste 
drie zijner leden te onderteekenen lijsten 
van candidaten. 

Ouu pm:a.sieten, p n en 
pilt = op = met/uule,.

Nu heb ik deze week vier woonwagens 
voorbij m'n raam zien komen, en natuurlijk 
had ik verwacht een mager scharminkel 
van een paard of een aftansche hit in de 
burries te zien draven, niet zoo zeer van 
weelde als wel geprikkeld en gedreven door 
de la.1ge zweep van het wezen dat voor 
,voerman doorgaat. U kunt zich mijn veront
waardiging voorstellen toen ik bij ïedere 

wagen drie of vier schoone paarden zag 
loopen, twee ervoor en de rest er achter: 
Nu moet ge weten dat ik deze zelfde week 
een· boer heb zien ploegen met een paard, 
dat eigenlijk op het gemeenteslachthuis 
thuis hoort, dat ik een andere boer teleur
gesteld van de paardenmarkt zag terug
keeren - dan kunt ge begrijpen dat deze 
verontwaardiging maar al te zeer gegrond 
was. 

Als nu de dames en heeren, die verblijf 
houden in deze woonwagen een zegen waren 
voor de maatschappij, als zij in het zweet 
huns aanschijns met deze paarden hun brood 
moesten verdienen, als zij voor de Neder
landsche staat een onmisbaar element betee
kenden voor de heropbouw van onze ver
wo_este dorpen en steden - dan zou h_ier
over ge�n woord geschreven worden. Maar 
ik vrees dat niemand zich goed kan inden
ken voor welke bijzondere arbeid deze para
sic!ten zooveel paarden noodig hebben. 

Is hun ,;bedrijf" van zoo'n wereldbelang 
dat hiervoor paarden noodig zijn, die daar
mee aan de landbouw onttrokken worden? 

Wij hebben tijdens de bezetting kennis 
gemaakt met de weinig geliefde 11pik-op-me
thode". Daarbij werden dan meestal men
�hen opgepikt die zoogenaamd geen arbeid 
verrichtten die van oorlogsbelang was. Wij 
stellen heelemaal geen prijs op deze metho-
de. Zelfs zouden wij het niet kunnen waar
deeren wanneer echte parasieter;i of niks
nutten werden opgepikt. Maar één ding zal· 
iedereen wel met me eens zijn: dat deze 
methode wel mocht toegepast worden op 
de paarden die slechts als kapitaalbelegging 
met deze woonwagens meesjokken en die 
bovendien nog gevoederd worden met gras 
en hooi dat anderen toebehoort. Deze ·paar
den op te pikken zou een zeer goede 
methoden zijn; het ZOU, bovendien ten goede 
komen aan de landbouw of de transport
mogelijkheden. - De boeren zeggen dat de 
V.V.O. geen recht van bestaan meer heeft:
hier echter zou ,zij goed werk kunnen ver
richten. H. v. d. M.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Op de aanklacht dat er maar een heilig 
verklaarde boer is, antwoorden de boeren 
dat er eveneens maar e�n heilig verklaarde 
pastoor is (Pastoor van ARS). 

Misschien is de heiligheid van deze stan
den zoo vanzelfsprekend dat er geen ver
dere verklaring meer noodig is, zooals de 
boeren althans veronderstellen. 

� 

De toekomstige staking van de boeren 
vindt misschien zijn reden en grondslag in 
het volgende historische verha,U: 

Een huisgezin. dat door de oorlog ge
troffen was woonde met, het eenige wat er 
was overgebleven, met hun drie kippen, in 
een nog overeindgebleven kippenkooi ! 

Van deze drie kippen had het slachtoffer 
geen eieren geleverd. Prompt, kwam _ de 
controleur: 11Indien bij •mij hedenavond niet 
drie kippenkoppen zijn ingeleverd, zuU-en 
voor u de gevolgen niet uit blijven." 

De kippenkoppen we'rden geleverd, de 
controleur werd afgezet. Maar ...... tee kent 
dat de situatie? 

Een nieuw verschijnsel deed zich in onze 
dagen voor. We kenden voorheen de men
schenrazzia. Thans is dit gemoderniseerd tot 
sigaretten razzia. 
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J'laatseli;A 'llûu,m; 
ATHLETHIEK. 

Onder groote belangstelling had j.l. Zon
dag 3 Juni de 4 km. Parkloop plaats in de 
wandel- en sportpark. Na eenige weken re
gen was het zoowaar een prachtige zomer
dag, wat een eerste vereiste is voor de mooie 
Athlethieksport. Hoewel de lange afstand 
loopen niet zoo in de smaak van het publiek 
valt, waarschijnlijk. omdat hij niet heelemaal 
te volgen is, is hij voor den kenner toch niet 
minder mooi, omdat hierbij niet' alleen een 
paar goede longen en goede beenen, ook 
routine en techniek gevraagd wordt, anders 
kan de beste looper nog wel eens z.g. kapot 

- (figuurlijk) worden geloopen wat wel -eens
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voorkbJ11t. In ieder geval kan de organiseerende vereeniging op een goedgeslaagde en sportievemiddag terugzien, dank zij de spontane en belanglooze hulp die zij van het Politiekorpsen E.H.B.O. mocht ontvangen. Bij de Junioren vielen vooral B. Kennis en A. van Dijk op en zij beloven een paargoede Athleten te worden. A. Kuenen liepzooals van hem als veelbelovende kortebaan-looper verwacht werd. De winnaar P. Aerts heeft dit jjlar reeds drie wedstrijden gewonnen en won ook nu weer met groot verschil op, de anderen loopers; hij zal dan •ook nog dikwijls van zich doen spreken. Jammer was het dat velen van de ·E klasse niet waren opgekomen b.v. gerepatrieerden,die reeds naar huis vertrokken waren; voetballers die moesten spelen enz., zoodat dezewedstrijd een eenzijdig karakter kreeg engemakkelijk door 2 Boxtelschen toch nog ineen goede tijd werden gewonnen. De uitslag luidt als volgt: Junioren 1200M.: 1 B. Kennis (O.D.C.) 3 min. 55 sec.;2. A. Kuenen (O.D.C.) 4 min 2 sec.; 3A. van Dijk (O.D.C.) 4 min. 5 sec.; B klasse:4 km.: 1 J. Waegemakers (Adelaar. Vught)14 min. 2,5 sec.; 2 L. van Breugel (AdelaarVught) 14 min. 16 sec.; C. Klasse: 1. P.Aerts (winnaar van den wedstrijd) (St. Herma,n-Jozef Drunen) 13 min. 27,5 sec.; 2.Fr. van Run (Prins-Hendrik) Vught) 14 min 3 sec.; D. Klasse : G. van Vessem (PrinsHendrik Vught) 14 min. 38,5 sec.; 2 Jac Apels (Adelaar Vught) 14 min. 43 sec.; _EKlasse: 1. H. J. Huyberts (O.D.C.) 15 mm45 sec.; 2 J. van Schaaik (O.0.C.) 15 min
57,5 sec. 

Op de Maurick Joop te Vught van to 
Juni wist de winnaar van de Parkloop te Boxtel ook als 1 ste te eindigen in 12 min 48,6· sec., M. Huiberts van O.D.C., werd

wordt genoemd. Wij danken onze l�zersvoor deze correctie, alsmede voor het toegezonden 11Tijdschrift voor Ziekenverple-ging". 1 
W. B. schrijft ons naar aanleiding van hetbedel-lichtbaken van Henri de Greeve, dathet veel beter zou zijn: 1. gedwongen inzamelingen te houden bijde inwoners van Duitschland, die alles bijons geroofd hebben; 2. van zwarthandelaren, en menschen diehun linnenkasten volpropten ten koste vande gemeenschap: textiel opeischen voor onze getroffen vaderlanders. , Wij zijn het met onze abonné volkomeneens, en verwijzen hen naar een kort artikeltje in dit nummer, dat reeds "gezet" was,toen de copie van W. B. ons bereikte. Dr. HOER'S VEREENIGING. Gezinshulp: Naar wij meenen kijken velemoeders geïnteresseerd naar dit éénewoord. Daar ook wij ten volle overtuigdzijn, dat zoo'n hulp in dezen tijd 'n uitkomstzou geven in vele gezinnen, heeft 't Bestuur 'n bespreking gehouden, waarop als spreekster optrad mej. M. v. d. Linden uit Eindhoven, over 't onderwerp: opleiding Katholiek Maatschappelijke Gezinshdlpen en waarop waren uitgenoodigd, al die personen, die •aan 'n oplossing van deze kwestie zouden kunnen meehelpen. 

Nu is 't wachten echter op me1s1es, diezich voor deze schoone taak .willen opgeven. 1 Juli a.s. wordt in Vught aan de eerstecursus begonnen, mits ook 'n voldoend aantal meisjes uit Boxtel zich opgeven. De opleiding duurt zes maanden. Zoo, gauw decursisten met practisch werk beginnen, ontvangen ze 'n uniform. Zij worden ook behoorlijk gesalariëerd. Leeftijd niet jongerdan twil)tig jaar. Zij krijgen opleiding in psychologie, opvoedkunde en gezondheidsleer (praktijk). Hier worden meisjes gevormd, die detaak van moeder voor langer of korten tijdten volle kunnen overnemen. Het woord isnu aan de meisjes van Boxtel, om te toonen dat zij zóó sociaal voelend zijn, dat zij dezetaak tot 'n geluk kunnen maken voor zichzelf, maar ook en vooral voor die moeders,waar zij- verlichting en opbeuring komen brengen. In· de Parochie van St. Petrus kan men zich aanmelden bij: mej. Bets v. d. Ven, Rechterstraat 12. In de Parochie vanhet H. Hart bij: mej. Toos v. Susante, Breu-kelschestraat 32. . • 
CONCOUR HIPPIQUE TE BOXTEL. 
De bewoners van éle Kalksheuvel verwachten Zondag 17 Juni een groote drukte, omdat op het weiland van A. v. d. Sandeeen groot conco.ur gehouden zal worden. De inschrijvingen, zoowel springen als 

aange§pannen en dressuur zijn zoo talrijkdat ze' die van 1933 en 1940 ver overtreffen.De Jury heeft een zware taak en zal danook yroeg worden begonnen en wel om 1uur openen. Op het terrein zal het personeel van deRijvereeniging rijwielen, motors enz. stallen tegen een matigen prijs. Men denke eraan dat de Roondschepad eenige uren afgesloten zal zijn. 
DISTRIBUTIE KRING BOXTEL. 

Bij den Distributiekring Boxtel kunneneenige 
, Administratief 

onderlegde personen 
geplaatst worden. 
In verband hiermede, roept de Burg. der Gemeente Boxtel, als Hoofd van den Distributiekring sollicitanten op, Gegadigden •moeten minstens in het bezit zijn van diploma MULO. Salaris volgens Rijksregeling. Sollicitaties ten spoedigste, doch uiterlijk ·20Juni a.s. te richten tot den Burgemeester.Persoonlijke aanmelding eerst ná oproep,Zij die reeds eerder reflecteerden, gelieveopnieuw te solliciteeren. 

De Burgemeester van Boxtel. 

STRIJKSTERS 2 kamers en keuken ge,vr.aagd door dame alleen.Adres: Molensrtraat 19. 
Gevraagd nette we·rkstervoor één dag in de week.Dienstmeisje aanwezig. Aánmelden Mevrouw de Haas, Mgr. Wilmerstraat 8. 

Heb 2 p. kinderschoenenmaat 34 zou die willenruilen tegen maat 35 of 36te bevragen Bosscheweii 4:9Boxtel.. 

Nieuwe kerkboeken 
zijn nog niet te leveren,Oude kerkboeken kunnen wij,,echter binden als nieuw 

Chemische Wasscherij en Stoomververij 
.,Den Dries" vraagt: 

Gouden-

Firma J. P. Tielen 
Stationstraat 

OrukkarlJ BoakblndarlJ 

Nette Strijksters· 
Hoog Loon. 

3de ih de E klasse in 14 min. 25 sec. Rijksambtenaar vraagt te• H. BLOEDFEESTEN. BoxtH woning te huur, of 
Trouwringen 

Monogram-
en ,van 2 - 6 uur.Laat straks Aanbiedingen dagelijks op de fabriek van 9-12 

In volle vrijheid, trok dit /'aar, voor het gedeelte van woning met 
eerst na vijf jaren, de H. B oeddoek, om- gebruik van keuken. 
stuwd door de dankbare Boxtelsche bevol- Aanbieding Molenstr. 19. 
king, - dankbaar voor de bevrijding, dankbaar voor de besparil)g van Boxtel - door de straten. Maar eenieder is het opgevallen dat deze processie, niets nieuws bood, dezelfde groepen, hetzelfde materiaal etc. 

Te koop gevraagd: Voet,angels en klemmen. . 
J. J. van Moorsel Molen,wijk 13 Boxtel. 

Herwonne n 
Levenskracht, 

We weten wel, vervanging en vernieuwing van het materiaal voor het meer luisterbijzetten van de processie is ten eenenmaleonmogelijk geweest. Maar laat ons nu gaag bezinnen1 laat ons gaan wederopbouwen ' ook op e1it gebied. dit beteekent Tuberculose-
Eenieder kent de plechtige Maria-omgang bestrijding, is in astie. Wij 

in Den Bosch. Dan trekt Maria, de Zoete hebben geen geld, wie 
Moeder van den Bosch, door ;<Ie feestelijk helpt I alles is welkom, ook 
versierde,... straten van Haar stad. ,zwart geld waar men geen 

Waarom kan dit ook in Boxtel niet raad mee W�et. In te leveren 
Waarom richt Boxtel geen eerepoorten op bij: 
voor Hem, die in deze plaats, zoo'n groot Sigarenmàg H. Voetswonder wrochtte. Rechterstraat 9. Waarom wapperen alleen maar onze vlag- Het Bestuur van H.L. geen. Neen, slingers van groen, eerepoorten en versierde beelden aan de gevels moeten- Boxtel'sch straten gaan versieren. E�nieder die de Bloedprocessies ziet, moetkunnen zien, dat hier het Katholiek geloofzich uit in al zijn schoonheid. 

De bevrijdingsfeesten hebben Oranje-co
mité's in de verschillende wijken gebracht. 
Een zeer goed begin. • 

Gevraagd: 

Bergplaatsen 
. (Stallingen) 

SALA'S 
T uinbouw-lnrichting 

Uw boomgaard of fruit• 
tuin VAKKUNDIG Uit voorraad: 

1 
Te koop of te huur , ringen 

Damesringen 
aan oggen, gevraagd in omgeving To ffl a ten-, Pre 1-,
snoei�n of Boxtel, plm. 

Brusselsche Tegen Inlevering van oud goud, bespuiten 2 H.A. Grond 
A.v. Vlerken s · A L A's Aanbieding: Spruitplanten en 
Juw!flier. Horloger. TUINBOUW-INRICHTING s A L A • s Boonen zonder staken
_________ ...J...L_e_n_n_l _•_h _eu_v_e_l 81, Boxtel Tuinbouw-Inrichting FirmaGebrv.Oers
Te koop: Prei- Knol- en Lennisheuvel 61, Boxtel Breukel;;;;:;at 112

Snijselderij Planten D Gezonde Planten, 60 et. per 100 stuks e Bra�antse Opera 
speelt op Donderdag 21 Juni 1945 
aanvang 8 uur, precies in de Nieuwe 
Bioscoop - Cpncertgebouw te Boxtel. 

Bestelde Tabaksplanten. voor zoover deze nog niet 
zijn afgehaald, kunnen nog worden geháald op a.s. 
Maandag 18 Juni. 

Hub. Poulissen-Verh&Jlen. 2Je. ÀpotAdu
Rechterstraat 31, Bo:1tel. 

Kweekerij "Nergena"
De Katholieke Arbeidersbeweging_ 

Afdeeling Boxtel 
roept alle Boxtelsche Hoofd- en Handarbeiders op 
tot het 'bijwoneQ der 
Grote algemene Vergadering 

comische opera van Jozef Hayden. 

2Je. 2J� 
comische opera van Johan Schenk. 

• Nederlandsche tekst.
• Prima zang en spel.
• Eigen decors en verllchtlng.
• Costumes v. Mais. Pouleur BrusselMaar als deze comité's eens een stap verder gingen en ook zorg droegen voor de versiering van de straten tijdens de H. Bloedfeesten. Stemming en eerbied zouden er door verhoogd worden. En ter overkoepeling van het geheel zou dan een petit comité, 

gevormd kunnen worden, die . aanwijzingen 
geeft inzake deze versieringen. 

Lennlsheuvel 61, Boxtel , , op Woensdag 20 Juni a.s. Prijzen der plaatsen: f. 3.- f. 2.50 en 1: 2.• (bel.- inbegr.) 
Plaats bespreken op den dag der uitvoering 

Voor 1de organisatoren van de H. Bloedfeesten zouden wij in overweging willen-geven, om zich te _verdiepen in de historie,teneinde onder meer de weg te kunnen vinden, die de processies voor de Hervorming 
namen. Wat is mooier dan die weg te nemen, die voor ons, onze voorvaderen hebben genomen, eerst met hun kostbare doeken, 'en misschien, in stilte, tijdens de droeve dagenvan de Hervorming. • 

Laat ons allen op bovenstaande bezinnen,teneinde de sleur weg te werken die onzeBloedprocessie gaat beheerschen. lnstemmingen met deze plannen, gelievemen kenbaar te maken aan de redactie vandit blad, opdat een en ander met bevoegde personen besproken kan worden. W. Br. 
HET RIJKSBUREAU VOOR TEXTIELmaakt bekend dat: Alle vergunningen voorhet betrekken van zakken welke vóór 1 Juni1945 zijn uitgegeven door het Rijksbureauvoor Textiel en het Bureau Grondstoffenvan het Algemeen Commissariaat voor deVoedselvoorziening, beide te Tilburg, hebben vanaf heden hun· geldigheid verloren.Voor zoover op deze· vergunningen noggeen zakken werden betrokken, moeten dezewederom (in 2-voud) aan het Bureau vanafgifte worden ingezonden. 
T. P. schrijft ons, dat in ons hoofdartikel van de vorige week de titel verpleegster, ih 

dit artikel �ebruikt een onjuistheid is, daar de dames die hun werk op bedoelde vacan� tie-kolonie verrichtten, ,,kinderverzorgster" 
of 11jeugdleidster" heeteh, terwijl een zustermet diploma, volgens de w�t, verplee�ster

Te koop gevraagd: 
een Voor- en 

Achterwiel 
Transport. 
Maat 28XP/i of 26X 2. 
Ook genegen te ruilen 
tegen 28Xl l/2. 
Rechterstraat 31, Boxtel. 

T uinbouw-lnrichting 
Le"hnlsheuvel 61, Boxtel 
Vraagt een 
Volwassen Knecht 

en 
Twee Halfwas 

Voor boekhouding 
en belastingzaken 

houdt 

om 7.30 uur precies in het gebouw "De Ark·. 'aan de _zaal, van 1,2 . 1 uur en van 5 - 7.30 uur. 
Spreker: F. J. J. HOOGERS. \OnderwerpJ 
,,Waarom wel of waarom niet een eenheidsorganisatie". Dr. Hoek's Vereeniging te Boxtel.Herrijzend Nederland roept UI Het Be,tuurverwachf UI

Binnen enkele dagen verkrijgbaar bij 
eiken erkenden boekhandel : 

,,ORANJE HOT·EL" 
Episoden uit het leven van een politieke gevangenein de Polizelgefängnis te Scheveningen. 

Prij_s f 1.50 
Bestelt ,IlU reeds een exemplaar, want de oplageis zeer beperkt 
Henri Bogaerts N·.V., Uitgever Boxtel 
Erkende· boekhandelaren te Boxtel: Fa. J. P. TIELENen "De Nieuwe Boekhandel" J. VOLKERI. 

Jaarlijksche Algemeens Ledenvergadering 
op Woensdag 27 Juni a.s. om 8 uur n.m., in deFoyer van "DE ARK" alhier. 

1. 
2. 

TE BEHANDELEN ZAKEN: 
Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester. 
Verkiezing van een bestuurslid volgens �rt. 7sub. 2 der statuten. (Afgetreden lid de HeerH. M. Griensven.) Candidaat van het Bestuur de Heer A. • v. d.Bogaart, Nieuwe Kerkstraat 47, alhier. De lijsten van candidaten door ledenbegunstigerste stellen, (Art: 31 H.R.) worden voor 24 Juni1945, ingewacht bij den Voorz�tter. Namens het Bestuur:

A. WITTEVEEN, Secretaris,

Sa la's Tuinbouiwnrichting H.H. LANDBOUWERS
uit Boxtel en omgeving, die vanwege de dienst 

Aangaande correspondentie, enz. kunt U zich Landbouwherstel bonnen ontvangen voor 
vervoegen bij : 

Den Heer K. v. d. Schoot 
en Lennisheuvel (Vorst) 101 

GRAS- EN KLAVERZAOEN. 
voor hunne door oorlogsgeweld vernielde 
grasvelden, kunnen die mleveren bij 

C. Th.van der Schoot Den Heer J. v. Kuringen
Donderdags; zitting Lennisheuvel 61. 

Zaadhandel 
P. P. van Zogchel • - Boxtel 

Stationstr. 11, Boxtel Waarna later voor bedoelde bonnen de benoó-
Persoonlijk bezoek bij den Heer v.d. Schoot. digde zaden gratis en franco worden'verstrekt. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN - BOXTEL 

\ 
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VOORH.EEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Wii en de �: 
Na de nederlaag van het onzalige 

nationaal-socialisme en facisme heb
ben de strijders-van-beroep zich eni
ge weken rust, welverdiende rust, 
gegund, maar zij worden voordat zij 
volledig uitgeslapen zijn, wakker ge
schud door de geruchtmakende acti
yiteit der communisten, die zich on
der schoonklinkende naam van 
,,Vrienden der waarheid" gecamou
fleerd hebben om meer zieltjes te 
verschalken, zöals een visser zich 
tussen het riet en het groen verstopt, 
om de argeloze vissen boven water te 
halen. 

Wij, die altijd bestrijders van het 
Communisme zijn geweest, en wel 
op principiële gronden, wij, katholie
ken, ·die er vast van overtuigd zijn 
de bezitters en dragers der waarheid 
te zijn, wij verwonderen er ons bij 
de hernieuwde kennismaking het 
eerst hieroter: da,t onze tegenpartij 
,,De Waarheid" in haar blazoen ge
schreven heeft. 

Niet z ij hebben de waarheid, 
maar w ij. 

Al matigen zij zich wederrechte
ljjk deze benaming aan, dan is daar
mee de waarheid ervan nog niet be
wezen. 

Wij keren Qns- tegen hen, juist 
omdat hun idealen in strijd zijn met 
de waarheid. Wij richten onzenaan
val tegen hen, omdat zij noch de 
waarheid spreken wanneer zij zeg
gen, dat zij de waarheid spreken, 
noch de waarheid spreken wanneer 
zij zeggen haar te bezitten. 

Er zijn vele ernstige dingen die er 
ons toe nopen de strijdbijl ter hand 
te nemen en Qmver te halen wat ons 
verpestend of belemmerend in de 
weg staat. 

Wij hebben geen voldoende reden 
om het Communisme te bestrijden 
omdat het in Rusland gevestigd is 
door een revolutie. 

Wij bestrijden het Communisme 
ook niet om de gruwelen en wanda
den en verschrikkelijke tonelen, die 
het in de landen waar het heersen 
kon, ontketende. Daar ligt niet het 
ernstige van het Russische gevaar.. 

Het grote gevaar van het Commu
nisme zit in het stelsel, in de begin
selen, die wij onmogelijk kunnen en 
mogen aanvaarden: Het Communis
me richt zich tegen persoonlijk eigen
dom, tegen persoonlijke vrijheid, te0 

gen instellingen van huwelijk en ge
zin, maar bovenal richt het zich te
gen de godsdienst, met nanie tegen 
het christendom. Er is wel eens de 
indruk gevestigd, dat ook wat dit 
laatste betreft, in Rusland water bij 
de wijn is gedaan. Maar men doet 
goed vooralsnog niet te Hchtgelovig 
te zijn, daar de houding van Rus
land t.o.v. de katholieke Kerk alles
b�halve vriendelijk is gebleken en 
omdat met name in communistischel 
kringen in Nederland laatstelijk nog 
openlijk gezegd is, dat hun levens
beschouwing niet-godsdienstig is, 
daar zij het bestaan van een God 
ontkennen. 

Tegen bovengenoemde beginselen 
, zij onze strijd gericht; en wij moeten 
die op de juiste, doelmatige en recht
matige wijze voeren. 

Tegenover de dragers van die be
ginselen geldt, zo goed als tegenover 

ieder ander; de plicht van rechtvaar
digheid en naastenliefde. 

Als wij alleen maar te strijde trok
ken tegen het communisme als tegen 
een vijai:id en het daarbij lieten, dan 
zouden wij het voornaamste verge
ten. Wij moeten vooral. positief te 
werk gaan: niet alleen zeggen hoe 
het niet moet, maar ook hoe het wel 
moet wezen. 

W ij katholieken moeten op ieder 
terrein de waarheid aan de overwin
ning helpen; wij mogen niet rustig 
toezien, omdat wij weten dat de 
waarheid tenslotte toch overwinnen 

. zal. 
Een duidelijk program; even dui

delijk zicht- en kenbaar als dat der 
communisten. En even grote durf 
om het sterk naar voren te brengen. 
Maken de katholieken van heden 
niet de indruk, alsof zij de kracht 

. van hun eigen beginselen en meer 
nog van de dragers ervan, wantrou
wen? Deze gereserveerde houding 
moge te verklaren zijn, maar zij is 
eenzijdig. 

Wij geven ter verklaring een paar 
voorbeelden van een duidelijk pro
gram. 

Eigendom. Niet de productiemid
delen in handen der gemeenschéip, 
maar nog minder in de macht van 
enige weinige monopolisten achter· 
de schermen. Dus: onteigening van 
die opgestapelde goederen en betere 
verdeling. 

Vrijheid. G'een vrijheid tot enige 
dwingelandij, maar evenmin, vrijheid 
tot uitbuiting van anderen. Dus: ver
wijdering uit de maatschappij van al 
diegenen die den evenmens tekort 
doen. 

Huwelijk en gezin. Toestanden 
scheppen waarin ook het grote gezin 
leven kan in reinheid en welstand. 
Dus: passende woningen en gunstige 
belasting politiek. De groote gezin
nen geestelijk en stoff�lijk ruimte ge
ven om behoorlijk tè, leven. 

Beginselen. beheersen de wereld. 
Het waren valsche beginselen die de 
huidige wanorde veroorzaakt heb
ben. Wij moeten als eerste stap tot 
verbetering met een klaar besef van 
onze eigen beginselen, die op de rots 
gebouwd zijn, voor het publieke fo
rum treden, durven treden, met de 
wáárheid. 

Onze taak is geweldig, maar wij 
vertrouwen op God, voor wiens Rijk 
wij werken. 

Wat is daarvoor nodig? 

2.Je :J<,atfioliden 
en fret�-

Vaticaan, 16 Juni 1945 (A.N.P. Aneta) 
"Toetreden tot de communistische partij 

is voor een katholiek, een daad - misschien 
onbewust - van afvalli'gheid", verklaart het 
dagblad van de katholieke actie "Quotidia
no". 

Deze bewering verscheen in een nnta, 
die gepubliceerd werd als antwoord op een 
artikel van een communistisch dagblad, 
waarin beweerd werd, dat het godsdienstig 
gevoel niet onverenigbaar is met het feit, 
te behoren tot de communistische partij. 

"Daar de Italiaanse communistische partij 
een lering heeft, die in strijd is met de 
christelijke, is het al te duidelijk, dat geen 
enkel overtuigd katholiek in deze partij ·een 
strijdende rol kan vervullen. .., 

De communisten hebben nooit verklaard, 
dat zij verzaakten aan de ideologie van 
Marx en van Lenin, die toch atheïstisch is. 
Vooraleer van verdraagzaamheid te gewa
gen, zoals het onlangs gebeurde, dient men 
eerst openlijk en plechtig de ideologische 
inspiratie van het communisme nader te 

verklaren. Zolang dit punt niet opgehelderd 
is, kan de houding van de katholieken niet 
veranderen." 

OPét 6.�eaaatïe, ,wo.dtoonüiq.en 
en 6illijldteid. 

Men heeft ons verweten dat Brabants 
Centrum erg links is georiënteerd, dat het 
meer afbreekt dan opbouwt, dat het graag 
scheldt op "moffen" (wat niet lief is - maar 
welk woord onze geëerbiedigde koningin 
zelf in een radio-toespraak bezigde). -
Goed we gaan dan samen eens praten over 
opbouwen. We zullen proberen hier in 
Boxtel een stel noodwoningen te bouwen -
Of nee, laat ik u de .vele moeite besparen: 
begint er maar niet aan. Ik kan u beter de 
lange martelweg beschrijven die de wnd. 
burgemeester heeft moeten gaan om voor 
deze àangelegenheid iets te bereiken. Reeds 
direkt na de bevrijding stapte burgemeester 
Francissen er op af, toewijzingen voor ma
teriaal en bouwvergunningen machtig te 
worden. Het is te veel om te vertellen, hoe 
hij van 't Militair Gezag in den Bosch naar 
Eindhoven gestuurd werd, hoe hij vandaar 
naar de "Wederopbouw" te Schijndel werd 
gezonden, hoe hij daarna bij. de Inspekteur 
van Volksgezondheid te biechten moest ko
men. En dit zou allemaal nog niet zo erg 
zijn, als de betreffende heren maar steeds 
te bereiken waren - neen ieder bureau 

• heeft aparte heren, die zo nu en dan maar
eens te bereiken zijn, en ieder heer heeft
dan nog de gewoonte niet aanwezig te zijn
op een bepaald uur.

Maar genoeg van deze lange pelgrims
tocht van het bekende kastje naar de even
bekende muur. Eindelijk slaagcfe hij erin de
juiste man te kunnen aa'flspreken en terwijl
we dit neerschrijven heeft burgemeester
Francissen de mondelinge toezegging ge
kregen enige noodwoningen te mogen bou
wen. Nu moet natuurlijk hiervan een schrif
telijke bevestiging komen, dan moeten- de
nodige vergunningen voor materiaal nog be
machtigt worden ...... Ja maar, zegt u, wat is
dat nu voor flauwe kul Moet je die fabriek
zien en die klompenmakerij, daar wordt ge-

- bouwd dat het een lust is. Goed, dat is zo.
Hier was �eeds materiaal aanwezig en mis
schien ook al een vergunning. Bovendien is
het voor particulieren niet zo moeilijk een
min of meer on-officiële weg te volgen -
daar kan wat bij gepraat en gehandeld .
worden. Een gemeente is genoodzaakt zich
te houden aan allerlei• voorschriften, dat zal
iedereen wel duidelijk zijn.

Wanneer ge dus wilt beweren: je moet
bouwen en niet afbreken, accoord ! Maar
dat neemt niet weg,. dat afbreken soms op
bouwen kan zijn. Breek 9 van de 10 bu
reau's af en ge hebt een aardig stukje op
bouwend werk verricht. Wanneer zo veel
instanties te maken hebben met één zaak,
zonder hierin te kunnen beslissen, dan is
het noodzakelijk hierin wat meer centralisa
tie te brengen.

Wanneer een burgemeester voor enkele
noodwoningen minstens 14 bezoeken moet
afleggen aan bureau's, instanties, inspecteurs
en weet ik veel, voordat maar kans van
slagen heeft, dan is ,de bureaucratie toch
wel erg uitgebreid.

Wanneer we zien dat zo'n marteltocht
nodig is voor één vergunning, moet nie
manc\_ het ons kwalijk nemen, dat wij niet
erg enthousiast over "bouwen" kunnen
spreken. Wij willen echter niet onbillijk zijn.
De billijkheid 'is een Brabantse deugd. Laat
het dan op 't ogenblik een soort noodzaak
zijn, bureau's af te lopen, instanties te con
sulteren: wij hopen ten zeerste dat dit in de
toekomst niet meer zal zijn.

Maar gjj zult me verwijten dat ik bij
opbouwen zo na·ief over noodwoningen ging
praten, alsof er anders niets op te bouwen
is. Dan kan ik gelukkig zeggen dat aan de
geestelijk heropbouw erg hard gewerkt
wordt, dat hier van bureaucratie geen spra
ken is, dat alles

_, 
hoewel nog niet vlot, leven

beginf te krijgen. Maar wij moeten toch op
merken, dat een gezonde geest alleen maar
in een gezond lichaam levensvatbaarheid
heeft, Als de maatschappij een gezonde
gemeenschapsgeest wil krijgen moet eerst
gezorgd worden voor een•gezond materieel
bestaan: 'n dak boven 't hoofd, kleding,
brood en spelen. Bureaucratie staat de mate
riële opbouw erg in de weg. Het is om bu
reaucratische redenen dat de cement hard
ligt te worden .in de opslagplaatsen, terwijl
de truifels een noodgedwongen rust moeten
aanva°arden. Het is om bureaucratische re
denen dat op de eHe plaats voedsel bederft,
terwijl op andere plaatsen· de hon"ger triom-

feert. En zo kunnen we deze litanie voort
zetten. 

Maar genoeg hiervan. Een volgende keer 
praten we over de geestelijke opbouw, � 
zullen we dan met onze materiële opbouw, 
en met onze noodwoningen nog lang niet 
klaar zijn. H. v. d. M. 

Van aduu de sdiu,men. 
Weer goed water. 

Naar wij van officiële zijde vernemen, 
zal Boxtel binnen enige weken weer goed 
water ontvangen, zoals dit vanouds gebrui
kelijk was, vanuit Nuland. Het bruine vocht -
zal ons weldra niet meer ergeren. 

Vroege aardappelen. 
De aansporing van burgemeester Francis

sen tot de Jonge Boerenstand om vroege 
aardappelen te poten is ten zeerste ter harte 
genomen. Alle vroege aardappelen zullen 
voor Boxtel bestemd zijn. En wij kunnen er 
aan toevoegen dat dit niet weinig is. 

Kinderbijslag. 
Met ingang van 1 Juli zal de kinderbijslag 

ook ten gunste komen ván de gemeente
arbeiders. Aangezien dit eerst enkel van 
toepassing was op de ambtenaren, en deze 
kinderbijslag aanmerkelijk meer is dan de 
kindertoeslag, betekènt dit een goede voor
uitgang. 

Bruggen: 
De houten brug in de Nieuwstraat op de 

z.g. Schijndelse weg is zo goed als gereed.
Het is een flinke stevige brug. Ook de brug
in de van Salmstraat krijgt nu een beurt.
Daar hiervoor echter geen betonijzer en
andere materialen aanwezig zijn, zal ook
hiervoor hout gebruikt worden.

, Kermis. 
Boxtel zal wederom op de gewone wijze 

op de èerste Zondag na 15 Augustus Kermis 
vieren. De burgemeester zal trachten in de 
biecpositie enige verbetering te brengen. Wij 
hopen dat hem dit ·gelukken zal. 

� mani/ut du (j.O.:J.W. 
Het is niet om revolutionaire reden dat 

wij éle betoging en het manifest der G.O. 
!.W. onder het motto "Alarm" ten zeerste 
toejuichen. Wij zijn er van overtuigd dat 
er een gezonde reactie moet komen op al 
het politiek gekuip uit onze dagen. Dat deze 
reactie kwam in de vorm van een betoging 
en een manifest is zeer begrijpelijk, daar 
andere middelen zo goed als t1itgesloten zijn, 
gezien alle artikelen in de pers aangaande 
deze kwestie eenvoudig ge·negeerd werden. 

Wij hebben echter een groot bezwaar 
tegen de ál te vage inhoud van het manifest. 
Waarom de dingen niet met de naam ge
noemd. De illigale strijders hebben vanzelf
sprekend bewijsmateriaal genoeg om de in
stanties en personen aan te klagen, die be
doeld zijn met "een muur van onwil, onop
rechtheid, egoïsme en bureaucratie". 

Dan moeten wij ernstig protesteren tegen 
de opinie dat de Duitse bezetting een gees
telijke erfenis zou achtergelaten hebben van
onoprechtheid en corruptie. Corruptie en 
onoprechtheid zijn niet uitsluitend Duitse 
kwalen, zij waren reeds voor 1940 in ieder 
land en volk aanwezig. De gelegenheid tot 
corruptie echter is groter geworden, en het 
is daarom dat de corruptie en de onoprecht
·heid toenam. Immers, uitbreiding van bu
reaucratie impliceert uitbreiding van de
kans op bederf, de gelegenheid tot corrup
tie. De corruptie, die wij nu constateren, is
vooral een gevolg van al te uitgebreide
bureaucratische staatsinrichting, maar geen
erfenis van de moffen.

De strijd tegen de corruptie zal een strijd
ûjn tegen de bureaucratie. Daarmee is dan
tevens aangegeven tegen welke instantie,
vooral, dit manifest bedoeld is. Maar nog
maals, waarom de dingen niet bij hun naam
genoemd? Was het schroom, dat geen en
kele instantie beschuldigd werd? Wij gelo
ven het niet, gezien het feit, dat na de
demonstratie het manifest zou aangeboden
worden aan het Militair Commissariaat te
Den Bosch, waar dit alles plaats vond. Dat
de illegale werkers de deur gesloten vonden
is een bewijs temeer dat het recht aan hun
kant was, en dat het M.G. door deze hou
ding haar restant aan gezag (dat toch al zo
gering is) niet weinig heeft verkleind. Moge
tot slot nog opgemerkt worden dat dit alles
bij de officiële bureaucratische instanties
onwil, corruptie en· onoprechtheid is - maar

Hoofdredacteuren: 

J. v. SUSANTE en H. v. d. MEIJDEN. 

Dir.en Adm.: W. L. v. Amelefoort Molenstr.19 
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dat het merendeel der gemaakte fouten op 
onbekwaamheid berust. Hiermee had het manifest ook rekening moeten houden. Met dat al is dit een sterk getuigenis geweest van het leven en de bezieling der G.O.1.W. Hun rechtvaardige strijd voor waar�eid, rechtvaardigheid en naasteliefde moet .onze achting en onze steun hebben. 

JJ�diiA 'lüeu� , , 15 Juni 1945. Prins Bernhardstraat 5, Wederopbouw P. 78. Aan den Raad van Ministers. De Katholieke Arbeidsbeweging "St. Joseph" afdeling Boxtel, waarbij aangesloten ± 700 hoofd- en handarbeiders, veroorlooft zich hiermede 'de Regering op de me.est nadrukkelijke wijze te wijzen op de woningnood van ons land. De noodtoestand der materialenpositie is ons bekend. Eveneens is ons bekend, dat be'r,aalde lichamen of instellingen alsmede ze. kere particuliere personen de in hun bezit zijnde materialeJl, speciaal van de getroffen arbeiders, alle máterialen, tot zelfs de puinhopen hunner woningen, onteigend werden. Wij menen' goed te doen de Regering te wijzen op den nood der arbeiders. Zij zijn de mensen die altijd zeer klein behuisd geweest zijn. De geringste ·schade aan zulk een klein huis is altijd erger dan een zelfde sçhade aan een groot huis. Beter zal het zijn eerst de arbeiderswoningen te doen herstellen en/of bouwen, daarna eerst de gebouwen van grote lichamen of instellingen, villa's of here·nhuizen. Het is ons bekend dat de Herzbergen's Textielfabrieken alhier grote uitbreiding aan • haar fabrieken gaat geven. Hoewel dezefabriek door het 'oorlogsgeweld niet beschadigd is en er in Boxtel nog ruim 40 á 50arbeiderswoningen en boerderijen onbewoonbaar zijn, heeft bedoelde fabriek allematerialen, van dê beste kwaliteiten reeds çphaar terreinen liggen. Inmiddels is ook de bouwvergunning afgegeven. Het _roept deHemel om wraak,· doch het geld i:noet ge·dekt worden!Wij geven U in overweging of het niet beter ware de getroffene meer vrij te laten in het doen of laten doen van hoognodige reparaties en er op toe te zien dat ook zo spoedig mogelijk nieuwe arbeiderswoningen gebouwd kunnen worden, liefst met iets beter materiaal dan thans gebruikelijk is. Wij richten derhalve het dringend verzoek tot de Regering om maatregelen met betrekking tot het bovenstaande te willen nemen, die op zeer korten termijn zullen leiden tot aanmerkelijke verbetering der wedero,pbouw, speciaal voor het arbeidende gedeelte onzer bevolking; verbetering in het verdelen der grondstoffen, opdat dit tenminste eerlijk en rechtvaardig zal geschieden, daar wij anders nog grote moeilijkheden en onaangenaamheden tegemoet zullen g;:ian. EEN MONUMENT VOOR DE OORLOGSSLACHTOFFERS? Alhoewel Boxtel, in de bange Octoberdagen van 1944, voor veel leed is gespaard, hebben toch verschillende personen het hoogste goed, wat zij bezaten, n.l. ·hun leven, gegeven. In 1940, waren het enkele militairen, die in den strijd tegen den overweldiger, het leven verloren. In . 1944, moeten wij herdenken degenen die door de oorlogshandelingen of in de concentratiekampen, en inwoners van onze gemeente waren, zijn omgekomen. Hun offer moet in herinnering blijven voortleven bij ons en bij ons nageslacht, want zij gaven hun leven ook voor ons. En wat zal ons meer herinneren aan hun offer als een monument, opgericht in onze gemeente, als symbool van den dank, die wii hen niet alleen willen, ma.ar ook moeten brengen. Laat eenieder zijn gedachten hierover eens gaan, en hij die met bovengenoemd plan inst�mt, naai_n en adres opgeven �an de redactie van dit blad, opdat de nood1ge stappen gedaan kunnen worden v_oor het "bereiken van dit plan. W. Br. 
./J;,,.u_._,/,,. -�·Hooggeachte Liempdenaren, in 't mooie Brabantsland, Toen we terug uit Duitschland kwamen, gaf je ons de Vriendenhand. Veel hebben we hier genoten, van uw brood en van uw spek, . Want we waren uitgehongerd, dus we hadden nogal trek. Ook de bedden waren prima, ginder sliep je op een zak, 't Was een feest toen/hier een ieder, z'n voeten onder 't laken stak. 's Morgens vroeg een stapel pillen, met boter en nog wat er op. Je kreeg al zou je 't zelf niet willen, toch een fijne dikke �P-En nu wij weer huiswaarts' keren1 in ons Holland, Vrij en Frank. Goede Beste Liempdenaren, namens alle Hart'lijk dank. De Gerepatriërden. Namens alle gerepartriëerde, bedanken • wij alle inwoners van de gemeente Liempde,voor de hartelijke ontvangst en buitengewone goede verzorging, die we tijdens onsverblijf genoten hebben. /

Gevraagd flink dagmeisje. 
Zelfstandig kunnelide wer• 
ken. Wasch buitenshuis. Goed loon P. J. van der Hagen, ·stationstraat 29. Verloren, vermoedelijk in danstent, zilveren souvenir armband. Terugbezorgen T. Bosch, Lennisheuvel 35.Gevraagd prima naaister voor 1 weck. Hotel van Markt Boxtel. 

verstel• dag per V lerken 
Te ruil hooge zwarte schoe, nen m. 40 tegen lage 42. Bevragen Molenstraat 19. 

Ik heb woning met flinken 
tuin te W ensel, wil ruilen tegen wöning te.Boxtel of 
omgeving. SALA'S Tuin• bouwinrichting, Lennis, heuvel 61 en 101. 

Huiskamerameublement te koop gevraagd, liefst Old, Finish. Iets beschadigd of bekleeding kaal geen he, zwaar. Aanbièding bureau Molenstraat 19. 
DE RIJVEREENIGING 

,,ST. MARTINUS" 
betuigt haar welgemeenden dank 
aan allen, die hebben meegewerkt 
en bijgedragen om het Concours
zoo goed te doen slagen.

HET BESTUUR. 

Laat uw tuin onderhouden door ALOIS BARTEN, Tuinonderhoudingsbedrijf waar U door vakmensen keurig bediend wordt Wij zijn in bezit van verschillende vakdiploma's en daardoor volledig thuis in de mdderne tuinarchitectuur. \ Bezie de tuinen die wij aangelegd hebben, het zltn stuk voor stuk juweeltjes. 
ALOIS J. H. BARTEN 
"Villa Lindenlust" - Bosscheweg 203 
Het grootste Speciaalbedrijf ter plaatse. Oolr worden boodschappen aangenomen door FR. BARTEN, Groentenhandel, Breukels.chestraat 110, Boxtel. 
........... � ... ,.·-·--··--•-•e>•-·�·-· ......... 

Te koop nieuwe �tallamp, groote en kleine petroleum, 
kachel, zeer geschikt voor kuikenkooi. Tevens zonne, bril met etui voor motor• rijders. W. Barten Molen• straat 6 Boxtel. Net dagmeisje gevraagd niet beneden 16 jaar. Adres J. J. Smits, Grossier, Molenstraat 75, Boxtel. 

l·-�·-;;"j:;-::�-;;;·:·:;;-;;=�:;:�1· i Onze afdeeling_ 
reparatie 1Grootoudets en Overgrootouders. ! 1 

J. M. v�n der Horst ! beijvert zich zoqals voor- i1 en 1 ! . heen tot herstel van Uw fVermist uit de weide, een hit , merrie, hoefnumm<:r 210/572, type licht , kleur koper vos , witte haartjes over het geheele lichaam, scheve bles en snebje. Wie cenige inlichtingen kan verstrekken gelieve dit te doen bij J. v. d Vleuten, Bakker te Liempde, A 5. 

1 P. van der Horst.van Handel i I...R. AD IQ · !hun diamanten huwelijksfeest te vieren. 1 t 1Om 10 uur zal er in de Parochikerk van het i i VAN BOXTEL Nv 'I 1 H. Hart een H. Mis van dankbaarheid worden ! Il . . . 
opgedragen. • 1 is �=tw��� �:: t:i! �:�fb:r�or ons moge sparen 1 !���!.!.��=�:�_:!_•-=•-•!•��:.:7-!.

• Kinderen, Kleinkinderen 1
Tè koop gevraagd Boer
derijtje of Landbouwers• 
huis met pl. m. 1 H.A. grond. S A  L A'S Tuin, bouwinrishting, Lennis, heuvel 61 en 101. 

1 
en Achterkleinkinderen. Dr. Hoek's Vereeniging _ te Boxtel.Boxtel, Juni 1945. 

�:�:�:::.��!!:��::::��-=.:::.::�---· Jaarlijksche Algemeene Ledenvergaderin g 

---Fiets te koop gevraagd, zonder gebreke·n en met goede banden. Brieven bureau Molenstraat 19. Te ruil : Egypt. linnen plus,fours regenpijpen voor windjack of kort jasje. Stationstr. 62, Boxtel. Gevraagd meisje voor hecle 
of halve dagen. A. ·G. v. Willigen, Mgr: Wilmcrstr. 4 

STRIJKSTERS Chemische Wasscherij en Stoomververij ,.Den Dries" vraagt: 
Nette Strijksters 

Hoog Loon. Aanbiedingen dagelijks op de fabriek van 9-12 en van 2- 6 uur. 
KRAAMBUREAU. Mej. L. VAN DE LAAR, Nieuwe Xerkstraat 1, is aangesteld als correspondente van het Kraam-

op Woensdag 27 Juni a.s. om 8 uur n.m., in de Foyer van "DE ARK" alhier . 
TE BEHANDELEN ZAKEN: l. J a�rverslagen Secretaris en Penningmeester.2. Verkiezing van een bestuurslid volgens art. 7sub. 2 der statuten. (Afgetreden lid de Heer H. M. Griensven.)Candidaat van het Bestuur de Heer A. v. _d.Bogaart, Nieuwe Kerkstraat 47, alhier.De lijsteri van cándidaten door ledenbegunstigers
te stellen, (Art. 31 H.R.) worden voor 24 Juni1945, ingewacht bij den Voorzitter.Namens het Bëstuur: A. WITTEVEEN, Secretaris.

Laat uw boon1gaard Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen die de berden, king onzer 50,jarige Echt, vereeniging tot een onver, geetelijke dag hebben ge, maakt. Ook in 't bijzonder aan de buurtvereeniging, Harmonieën en Zangver, 

1 bureau alhier. Inplaats van bij Zuster VANVESSEM kunnen a.s. moeders per 1 Juli 1945 bij haar 'n Kraamverzorgster voor interne• of wijkverpleging bespreken en wel op eiken onder volle garantie dig en 

Dinsda_gmiddag van 2-:-4 uur SNOEIEN Alleen a.s. moeders die 3 maanden van te O k d kk d voren zich hebben besproken bij de corres- 0 UW ·tuin WOr t va un ig eenigingen. pondente, komen in aanmerking voor interne- aangel�gd en/of onderhouden. • JACOB VAN of wijkhulp. 
V . d" d". NIEUWENHUYZEN Te h d raagt ttj tg, con 1ties aan. Echtgenoote, Kinderen uur gevraag een 

SALA' T b h en Familie. DROOG PAKHUIS Voor boekhoud"1nn- s uin ouwinric ting Boxtel, 19 Juni 1945. E. LENNISHEUVEL 61 en 101Ons Doelstraat 8. of 
b 1 • k Hiermede betuigen wij BERGRUIMTE -en e a

h
s
o
t
u
m
d
g

t
za en Op vergunn,·_ngonzen hàrtelijken dank voor de vele bJijken van Adres: J. J. Smits, Grossier,belangstelling bij de Uit, Molenstraat 75, Boxtel. 

C. Th.van der Schoot kunnen wi1· u leveren:vaart van onzen beminden Zoon en Broer, 
Uit voorraaël: 

Antonius 
Henricus Hoffmans, TO ma ten-, P re i-, aan familie en kennissen 

Brusselsche en bijzonder aan zijn 
Donderdags zitting 

Stationstr. 11, Boxtel 

R·K. Heer zoekt te Boxtel vriend��mens de familie, Spruitp lanten en N ET F, HOFFMANS, :� 'i<in��r��NK Boonen zonder staken p E N S.1 ON Boxtel, 15 Juni 1945. • FirmaGebrv.Oers A T p d y 
L d b 

. h. . van . en angs ezen weg etuig Breukelschestraat 11 2 ik mijn hartelijke dank aan Dansleeraar. den Directeur, de Besturen Boxtel en de Leden der Zang, -------•------vereeniging St. Cecilia en 
-R, K, J, BOERENSTANDSt. Petrus en het Orkest Pro Arte, voor de zang, huldé, het bezoek en de tractatie op l.i. Zondag. JO PASTOOR. Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje 

MARIANNE 

Zaterdagavond om 8 
uur nog gelegenheid 
zich op te geven· voor 

Atltletid Ook leden van de voetbal, club kunnen hieraan deel• 

Molenstr. A 449 Oirschot. 
't Is maar een weet, 
Waar U het best Uw 

bonnen be�teedt _!
Natuurlijk bij 

TA-FI 
Stationstraat 49 Ed. van Liempt. A. van Liempt,Bevers. nemen. Bij A. v, d. Sande Thans voorradig :Jan ai het oefenterrein. Pruimen en Rijst. 20 Juni 1945. Breukelschestraat 2, Boxtel ATTENTIE }De Heer en Mevrouw BE ü Es C H I,BREKELMANS geven met groote ·blijd• �chap kennis van de ge• boortc van hun zoon 

François Johannes 

-_Kleedingstuklren, meubelstoflen, etc., kunnen op 't oogenblik weer op vrij korten termijn in behandeling genomen worden, echter alléén om te verven. De goederen kunnen gebracht en gebaald worden op de ter plaatse gevestigde depots of op de fabriek te Boxtel. Cornelis Eugène. Tongeren 94, Huize Eureka Chemische Wasscherij en Stoom::: Tijdelijk adres: • • 
D D • " B t 1 Boxtel, Lidwina,Stichting. Ververij " eo rleS te OX e • DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Jong·enspakjes, 
Jongensboven broekjes, 

Trainingspakken, 
Dames• en Kinderjaponnen, 

Dames Costuumrokken, 
Fantasieschorten, 

Damesdirectoires, 
Dameshemden, 

• Kinder Borstrokken, 
Klnderhemden, 

Kinder onderbroeken, 
Jongensblousen 

Dameskousen, 
Kinderkousen. 

Dekens en onderleggers. 

.Atanufaáu.wdtuis.• 
VeÁtaq,neet 
Breukelschestraat • 95. 

PARAAT WAS en IS het N.T.1. om hen, dte dienst ·nemen In het Ned. le11er 
Gratis Engelsch te leeren. Anders les11eld: ENGELSCH. Vlot spreken en schrijven In 8 F ranoch, steno, mtddenst. dtp!. Ned. en corr., boekhouden . maanden f 2.05 p. m. f 2.85 p. m. f,1.- p. m. 
NEO. TALENINSTITUUT (Grootste Ned. lnstelltn11 1) ROTTERDAM 

BON 

No. 75 

1tratls proefles van : naam adreste 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

�, siqautte.n wpen elf,

elf, wat uooatamU is.. 
Om goed_Je kunnen liften moet je eigen

lijk een meisje zijn. Je haar snoezig in de 
krul, 'n leuk blousje aan en 'n paar ski
sokjes. Een gratieus gebaar met de hand en 
de chauffeur stopt dat de remmen knarsen. 
Als je thuis moet zijn in het snelste tempo, 
als je persé reizen moet, is niets zo doel
treffend als "liften". Je stapt in 'n jeep, wipt 
er weer uit, pikt een vrachtwagen of een 
motor en je bent waar je wezen moet. Nie
mand zal het' liften afkeuren. Maar nu wil 
het geval dat een heel stel dames louter voor 
de leut gaan liften en ...... om sigaretten. Ja 
werkelijk, ze houden alleen Engelse wagens 
aan, kruipen dicht naast de cbauffeur en 
even later stappen ze uit met een heuse 
sigaret tussen hun rouge lippen, Dat is nog 
·eens een methode om aan sigaretten te ko
men. Dat is sportief, vind je ook niet? 

Een andere methoden om aan sigaretten 
te geraken is wel het "treintje wachten". 
Hiervan kunt· ge dagelijks kennis nemen 
aan het station en langs het gehele lijntje 
van Boxtel naar Oisterwijk. Als je een beetje
handig bent, heb je iedere avond een twintig 
sigaretten. De liftende dames vinden deze
methode niet sportief. Van verschillende zij
den wordt dit ten sterkste afgekeurd. Som
migen beweren zelfs dat het "schooien" is. 

Nu goed laat het dan een wijze van be
delen zijn. Maar ik heb iets opgemerkt dat 
de moeite waard is te vertellen. Er komen
namelijk niet alleen sigarettentreinen door 
Boxtel. Er komen ook treinen met Franse 
en Belgische politieke gevangenen, die op 
weg naar 't vaderland zijn - kerels in boe
venpakjes, mager, uitgehongerd, afgebeuld 
en ondervoed.

Wat ziet ge nu? 
Uit de huizen komen de sigarettenrapers 

- niet om te bedelen - neen om te geven,
Wat ziet ge nu? 
Uit de huizen rond het station komen de

mensen met brood, koffie, thee, melk, pap. 
Wie zijn hier oiet te vinden? 
De mensen die schelden op het bedelen 

van sigaretten. Het is wel raar maar 't is zo. 
Het is daarom dat wij deze methode om 

aan sigaretten te komen zo maar niet zon
der meer kunnen laken. Sinds ik zag hoe 
een vrouw haar enigste drie broden stuk 
sneed en uitdeelde aan repatriërende Fran
sen en Belgen, kan ik het haar niet kwalijk 
nemen, dat zij de volgende dag aart het 
lijntje staat om sigaretten te vangen. Dan 
moet de lift-methode toch onderdoen, want 
aan het station deden de mannen en vrou
wen, die sigaretten rapen, veel goeds aan 
hun medemensen, - en dlit was voornamer. 
Mochten alle sigarettenrapers tevens poli
tieke. gevangenen helpen. H. v. d. M. 

2Je man in de auto e11, de 
i,oHqe,n met de s.ren=qan. 

Er zou in Nederland gedurende de laat-
;te jaren een nieuwe aristocratie ontstaan 
zijn. De nieuwe elite van ons volk noemt 
men ze ook wel. Dat is dan de pluim die 
oud-illeoal� werkers of vrijwilligers op de 
hoed 'of "cap" gestoken wordt. 

Het is allemaal heel aardig te hooi en te 
gras als de bloem van Nederland in pers en 
radio te worden opgehemeld - te horen dat 
het vaderland zo trots is op zijn, dappere 
zonen. Men laat geen gelegenheid voorbij
gaan, te laten uitkomen dat de O.1.W. zeg
gingschap zal hebben in het nieuwe Neder
land. Maar ondertussen betuigt ons eigen
aardige vaderland zijn dank op een zee� 
eigenaardige wijze. Het volgende Korte ver
haal is hiervan een juist symbool. 

Een dezer dagen stond een jonge fiere 
kerel langs de weg; ,,stoottroepen" stond op 
zijn schouder te lezen; - een sten-gun op 
z'n rug was een duidelijke onderstreping 
van deze woorden. Waarvoor nu gaan wij 
langs de wegen staan - als het niet is 
om te liften? Verwonder u dus niet als ik 
zeg dat hij z'n hand opstak voor iedere aan-

. komende auto. Zo'n opgestoken hand is een 
duidelijke vraag, waarop geen antwoord ver
wacht wordt, enkel een trap van de voet 
OJ) de remmen. 

Verwondert u echter wèl, als-ik u vertel 
dat daar een prachtige wagen over de weg 
glijdt - een slee van een wagen moet ge 
eigenlijk zeggen, want dat klinkt sportief. 
Een hand gaat omhoog, de slee glijdt door. 
Dat is de man in de auto, de vroegere 
aristocraat, een sigaar tussen de lippen, de 

voet op de gaspedaal. De banden zoemen 
over het betonvlak. 

Langs de weg staat de jongen met de 
sten-gun. Hij glimlacht even en denkt aan 
z'n vriend, die sneuvelde in de Bommeler
waard. Wie sprak daar van een nieuwe 
aristoratie? 

Nog eens: onze Middenstand. Deze keer 
echter niet over de Middenstand in het 
algemeen, maar over de onze in tneer be
perkte zin: de Nederlandse, de Katholieke, 
de Boxtelse Middenstand. 

Het spreekt vanzelf dat voor de op
bouw van een nieuwe en alstublief goede en 
deugdelijke Maatschappij, waarin de Mid
denstand een passende en gewaardeerde 
plaats inneemt, de zelfde Middenstand ook 
zijn gereedschappen ter hand moet nemen, 
om althans de helpende hand te bieden aan 
dit noodzakelijk en groots werk. En met ge
duld en uithoudingsvermogen zal er gewerkt 
moeten wor�n, om iets degelijks te berei
ken. 

De instellingen waarin de Middenstander 
meewerkt zijn de principiële Stands- en Vak
organisaties. Hier wordt het juiste doel be
studeerd, de inrichting van een goede or
ganisch-opgebouwde gemeenschap; hier 
worden de plannen bekeken en gelanceerd 
en worden de mensen gevormd tot goede 
leden van een goede Maatschappij. 

Het is een werk van veelomvattende aard, 
hel gaat niet alleen om het economische. 
In tegendeel: men moet zich hoe langer hoe 
meer realiseren, dat een puur-economische 
levensinstelling mens en maatschappij uit
holt, zwak maakt, verblindt en versuft. 

Daartegenover hebben wij behoefte aan 
een goed sociale structuur, een edele per
soonlijke levensinstelling, de erkenning en de 
beleving van hogere waarden. 

Speciaal in Brabant is de ontwrichting 
van het volksleven, ook het geloofs- en ze
delijk leven, geschied door middel van de 
propaganda van de zuiver economische le
vensirtstelling. De redding zal als basis be
zitten: ,,h e t s o c i a I e", anders zal zij 
niet komen. Nu niet en in de toekomst niet! 
Wanneer wij de sociale en de andere, nog 
hogere, levenswaardén in praktijk brengen, 
hoeven wij ons niet ongerust te maken dat 
wij de economische in de toekomst ook zul
len bezitten. Maar doen wij dit niet, blijven 
wij bij de puur-economische levenshouding, 
bewijzen we, dat we uit de oorlog niets 
geleerd hebben, dan zullen we dit stoffelijke 
ook verliezen, wellicht spoedig, en zal met 
dit economische deze hele beschaving ten 
onder gaan. Een derde wereldoorlog is een 
weelde, die we ons niet meer kunnen per
mitteren. 

Begrijpen we zo de taak der Standsorgani
saties? En wanneer zal al wat Middenstan
der is in Boxtel, in een hernieuwde en 
frisse Standorganisatie aantreden? 

Will�br. Cooijmans, o._ pream. 

Van addu de sdtetmw. 
Zwaanse Brug. 

Het ligt in de bedoeling ook de Zwaanse 
Brug volledig te herstellen. Er worden po
gingen aangewend om beton en ijzer hier
voor te bemachtigen. Tegelijkertijd zal dan 
bij deze brug een monument worden opge
richt als pieteitvolle herinnering aan de va
derlandse helden. Hiervoor zal t.z.t. een 
prijsvraag worden uitgeschreven. Hier ligt 
voor de B.O.A.M. een prachtige gelegenheid 
open· als eerste· instantie haar bijdrage te 
leveren. Het zal een eer zijn, als eerste 
schenking een flink bedrag te mogen ont
vangen van <leze strijdlustige jongelingen. 

Wintergroenten. 
Er is een plan in voorbereiding, waarbij 

gemeente en Jonge Boerenstand samenwer-
-ken, om de gronden die vrijkomen van vroe
ge aardappelen ter beschikking te stellen 
voor groententeelt. De wintergroenten zul
len wederom ten goede komen aan de 
burgerij van Boxtel. 

Hertzberger Fabrieken . 
Naar wij van officiële. zijde vernemen, 

had de Fa. Hertzbergen reeds voor de oor
log machine's gekocht, die alleen na uit
breiding geplaatst konden worden. Voor de
ze uitbreiding is thans vergunning verleend, 
daar deze fabriek op het .ogenblik uitslui
tend voor de werderopbouw werkt. Zo wor
den b.v. dekzeilen gemaakt voor het dicht
maken van arbeiderswoningen in het ver-

, wo_este Limburg. 

Colorado-kever. 
Reeds werden in onze gemei,nte enkele 

duizendtallen colorado-kevers en larven 
hiervan gesignaleerd. Men zij ten zeerste 
gewaarschuwd dat een mislukte aardappel
oogst niet tot de onmogelijkh._eden behoort; 
alleen een flinke bespuiting kan hier een 
redmiddel zijn. 

f 12.000. 
Door het gebruik van hout, door de 

Engelsen aan de gemeente Boxtel afgestaan 
voor het herstel van de brug in de Nieuw
straat, is een bedrag van f 12.000 uitge
spaard. 

JJ1aatseliiJ 'lliauo.s. 
KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING. 

Op Woensdag 20 Juni hield de afdeling 
Boxtel van de Katholieke Arbeidersbewe
ging haar derde zeer belangrijke ·algemene 
vergadering. Hoewel de zaal goed bezet 
was moest geconstateerd worden dat de 
keuze tussen dansen en vergadering toch 
meestal in het nadeel der vergadering uit
valt. 

In zijn openingswoord betreurde de voor
zitter het dat de verwachte sociale gerech
tigheid zo lang op zich liet wachten. Het 
verwonderde hem dan ook niets dat de 
G.O.1.w: Alarm sloeg. Zodra wij, aldus 
spreker, kennis kregen van het Alarm-mani
fest, bepaalden wij ons standpunt. Daar al 
hun klachten en grieven ook de onze zijn 
en zelfs nog in meer uitgebreide zin, kun
nen wij in beginsel zeggen: Het heeft onze 
volle instemming!" Daar wij echter op het 
ogenblik noch de breedte noch de diepte 
dezer actie kunnen peilen, kunnen wij mo
menteel niets anders doen dan afwachten, 
paraat zijn en scherp toezien op wat ge
beuren gaat. Het bestuur der Kath. Arb. 
Bew. slaat nauwgezet alle gebeurtenissen in 
den lande gade. Als bewijs voor haar ac
tiviteit deelde spreker mede, dat sinds de 
vorige vergadering ruim 5-00 in- en uit
gaande stukken door het secretariaat ver
werkt waren. De voorzitter eindigde met 
de woorde�: ,,Vrienden, bouwt met ons 
mede, om onder God's onmisbare zegen ons 
dierbaar Vaderland een mooie toekomst te 
bereiden". 

Er werd mededeling gedaan van de op-• 
richting van het Comité voor "Herwonnen 
Levenskracht". Deze actie verdient, vooral 
in dezen tijd, wel de speciale belangstelling. 
Binnenkort zullen grote inzamelings-acties 
gehouden worden, want het eerste punt van 
actie van het bestuur is "Weg met de wacht
lijsten! Wie in Boxtel geholpen moet wor
den door Herwonnen Levenskracht, zal en 
mag niet wachten!" 

Hierna kreeg de Bondsvoorzitter den heer 
F. J. J. Hoogers het woord. Op een wijze 
die aan duidelijkheid niets te wensen over
liet zette spreker uiteen waarom een een
heidsorganisatie in Nederland onmogelijk
was. De voor- en nadelen van een eenheids
organisatie werden tegenover elkaar ge
steld, waarbij bleek dat de voordelen vol
komen in het niet zonken. Geen eenheids
organisatie daar er verschillende geestes
stromingen zijn, aldus spreker, doch samen
werking der drie vakorganisaties. Daardoor 
zal de zaak die wij voorstaan in alle op
zich'ten, in het belang van Nederland het 
beste gediend zijn. 

Bij de rondvraag werden vragen van aller
lei aard, zowel aan het bestuur als aan de 
heer Hoogers gesteld, die op een aange
name en leerzame wijze werden beantwoord. 

Kapelaan Beex gaat heen. 
De zeereerw. heer H. Beex is benoemd 

tot rector van het St. Carolus ziekenhuis te 
's Bosch, godsdienstleraar op de K.T.A. en 
M.T.S. en districts-directeur der K.A.J.
Voor Jeugdgrganisatie, Katholieke Actie,
Middenstand (waarvan hij nog pas adviseur 
werd) en vele andere verenigingen is hij een 
vurige werker geweest. Vooral de Katholie
ke Actie zal hem node missen. Wij wensen
hem bij zijn afscheid van Boxtel, van harte 
proficiat met deze promotie, en denken met 
veel dankbaarheid terug aan het vele werk,
dat door hem gedurende zijn bijna vierjarig 
verblijf in Boxtel gedaan is.

De Brabantse Opera. 
Twee komische opera's, de ene van Jo

zeph Hayden de andere vap Johan Schenk, 
werden ons in "Riche" geboden door een 
Tilburgs gezelschap. Mocht het wat lang 
duren voordat een begin kon gemaakt wor
den, onze verwachting werd niet teleurge
steld. Wij hebben werkelijk genoten van 
verschillende scènes. Het meest konden wij 

de beide sopranen waarderen die niet alleen 
hun partij voortreffelijk zongen, maar ook 
goed spel _leverden. De hoofdrol was veel 
en veel te zwak. De beide tenoren waren 
het zwakste elell\Çnt in deze komische ope
ra's, die ondanks het warme weer toch wel 
wat meer belangstelling hadden verdiend. 

Herwonnen Levenskracht. 
Met veel animo is uit de arbeidersbewe

ging "Herwonnen Levenskracht" herrezen, 
dat nu is samengesteld uit de oude leden 
en de leden van het comité " Hulp in
Nood". Wij mogen er de aandacht op vesti
gen dat dit goede werk voor de t.b.c.-be
strijding ons aller medewerking volkomen 
waard is. Uitzending van patiënten naar een 
sanatorium mogelijk te maken is een van de 
schone actie-punten, die H.L. zich heeft op
gelegd. Wij mogen dan ook van Boxtel een 
zee van geldelijke bijdragen verwaéhten, als 
straks een beroep wordt gedaan op de beurs 
en portefeuille. 
HET DIAMANTEN FEEST 

van Marinus van der Horst 
en Nelleke van Handel. 

Rijke versiering, lachende gezichten, een 
rijke optocht en de barre zon gaven Boxtel 
Zaterdag l.i. een feestelijken aanblik. 

Omstuwd van een grote schare famili�
leden en bruidjes was de eerste tocht naar 
de parochiekerk om God te gaan bedanken 
voor het goede leven. 

In de kerk was alles op alles gezet om de 
luister van dit feest op de meest waardige 
wijze te uiten. Het H. Offer werd opgedra
gen door den Hoogeerw. Heer Deken, met 
assistentie der beide kapelaans. Het ge
mengd koor der parochie zong de schone 
Missa secunda Papalis van Persosi. 

Na de kerkelijke plechtigheid stond de 
gehele bruidstoet reeds buiten aan de kerk 
opgesteld om voor het diamanten paar te 
defileren. Een opgetogen stoet trok toen 
door Boxtel's st'raten; vooral de gepavoiseer
de Breukelse straat had een feestelijk aan
zien gekregen door grote erebogen in groen. 

Een 60-jarig huwelijksleven heeft recht 
op een uitbundige feestdag, en hiervoor 
heeft Breukelen gezorgd. 

Op den titel van dit feest heeft het buurt
comité het tentzeil gespan11.en, waaronder 
jeugd en ouderdom zich konden vermaken 
met dans en vreugde; dit alles om het geluk 
van het diamanten huwelijkspaar, dat in 
grijze ouderdom het middelpunt was van 
de feestdag. 

Ook Zondag was het in de bevlagde Breu
kelse straat zeer druk, maar naar onze me
ning hield deze drukte geen verband met 
het diamanten feest. 

Goed afgelopen. 
Door de gladheid der plankiers in het 

Gem. Zwembad, kwam Zaterdag een moeder 
met haar kindje te vallen met het gevolg 
dat zij beiden in het diepe bassin terecht 
kwamen. 

Gelukkig was een lid der reddingsbrigade 
aanwezig welke met behulp van den bad
meester beide ·drenkelingen op het droge 
wisten te brengen. 

Indien een soortgelijk geval zich zou af
spelen op b.v. 20 m. van de kant en er zou 
geen lid der reddingsbrigade aanwezig zijn, 
zou de badmeester de drenkeling moeten 
laten verdrinken omrede er niets geen red
dingsmateriaal aanwezig is en hij zelf geen 
drenkeling kan redden. 

Herhaaldelijk heeft de Boxtelse Reddings
brigade hierop gewezen, dat voor de vei
heid aanwezig m o e t zijn: 2 Boten, red
dingshaak, boei, ladder en klos. Dit alles 
wordt echter wel genoteerd maar verder 
komt het niet. 

Wij vragen ons echter af nu de stich
ting hiervan in gebreke blijft, wanneer de 
overheid zich hiermede gaat bemoeien. De 
veiligheid der zwemmende Boxtelse bevol
king eischt: 
1 e. Het aanwezig zijn van bovenomschre

ven reddingsmateriaal, 
2e. Meer en beter toezich( in het bad, voor

al met drukke dagen, 
3e. Toezicht bij de fietsenstalling, 
4e. Toezicht bij de garderobe. 

Reeds v.erschillende aangifte van diefstal 
zijn gedaan, van schoenen en kledingstuk
ken welke in deze tijd niet meer te ver
vangen zijn. 

Op het Zaterdag j.l. te Eindhoven afgeno
men examen voor typiste, slaagde de 13-
jarige Tonny Opheij. Zij genoot hare oplei

. ding bij de Eerw. Zusters Ursulinen, alhier. 
Hoofdredacteuren: 

J. v. SUSANTE en H. v. d. MEIJDEN. 

Dir.en Adm.: W. L. v. Amelafoort Molenstr. 19 
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REHABILITATIE. & 
Naar aanleiding van de public.rtie betref

fende de bouw bij de Firma Hertzberger is 
ons gebleken, dat volgei,s de publieke me
ning de zinsnede "het geld moet gedekt" 
rechtstreeks gericht zou zijn tegen genoem
de firma. Dit is echter geenszins onze be
doeling geweest en gezien"' de stillegging 
van dit bedrijf gedurende de laatste jaren 
zal het ook aan iedereen_ duidelijk geweest 
zijn, dat deze passage niet op deze onder
neming van toepassing kon zijn. 

Dit neemt echter niet weg, dat de kwes
tie van de bouw zelf een open vraag bleef 
en hebben· wij daarom met de directie daar
over een onderhoud gehad. De bij dit on
derhoud naar voren gebrachte argumenten 
hebben ons bevredigd, doch wij zijn het 
er met de directie over eens, dat de interne 
belangen van het bedrijf het niet toelaten, 
deze alle te publiceren, nochthans hebben 
wij de directie bereid gevonden voor zover 
mogelijk de motieven te openbaren. 

Namens de Kath. Arb. St. JOZEF: 
A. Valks, Voorzitter.
Th. Pastoor, Secretaris. 

Aan het Bestuur der Katholieke 
Arb. St. Jozef, Boxtel. 

Het deed ons genoegen, dat u een voor 
ons grievende en onverdiende zinsnede, 
voorkomende in uw schrijven van 15 Juni 
j.l., gericht aan de regering, hebt recht gezet.

Hoewel wij ongaarne onze fabrieksaange
legenheden in het openbaar bespreken, wil
len wij in dit geval aan Uw verzoek voldoen, 
en onderstaand onze veelbesproken -bouw 
rechtvaardigen. 

Uw beweringen in bovengenoemd open
schrijven, dat het hier een "grote uitbrei
ding" betreft is ten enen male onjuist. Het 
is niet groot en het is geen uitbreiding. Onze 
productie-capaciteit wordt niet verhoogd, de 
bouw dient om c.a. 50 % van onze voor
bereidingsmachines te plaatsen, welk�, 
steeds in gebruik geweest zijnde, thans ge
demonteerd op magazijn liggen. Zonder de
ze voorbereidingsmachines zou een deel van 
onze weefgetouwen niet kunnen werken. 

De afdeling, waarin deze -machines ston
den, is onbruikbaar geworden. Reeds 1940 
lagen de plannen gereed om in een onhoud
baren toestand te voorzien. Door de oorlog 
werden de;e plannen vertraagd, zouden 
toch uitgevoerd zijn, ware ons bedrijf niet 
om politieke redenen door de bezettende 
macht g�loten. Het behoeft geen betoog, 
dat wij in de afgelopen jaren slechts tegen
werking hebben gekend, en vernieuwingen, 
altharts voor ons, uitgesloten waren. Uit een 
Ónhoudbare toestand is thans een onmoge
lijke ontstaan. Door gebrek aan onderhoud 
en oorlogsgeweld is een nauwelijks bruik
bare afdeling tot een o_tbruikbare gewor
den. Wederopbouw te zelfder plaatse als 
voorheen zou niet verantwoord en nimmer
door de Arbeidsinspectie goedgekeurd zij1�! 
immers deze afdeling lag boven de verven] 
(stoom, hitte en vocht). Er zijn meer argu
menten, welke de bouwvergunning wettigen, 
zij voeren ons echter te ver in interne aan
gelegenheden. Wij besprakeri echter een en 
ander met het dagelijks bestuur der Kath. 
Arbeidersbeweging en met de voorzitter der 
Bouwvakarbeiders, waarbij wij tot volle over
eenstemming kwamen en men onze bezwa
ren begreep om alle argumenten aan de pu
bliciteit prijs te geven. 

Laat men niet vergeten, dat de grote be
hoefte aan goederen is, speciaal textiel. 
Echter, hiervoor zijn fabrieken nodig. 

Tenslotte nog dit: Men is blijkbaar niet
op de hoogte met het feit, dat er voor par-. ticulieren en industriëlen wederopbouw ge
heel aparte bureaux met aparte materiaal
contingenten bestaan. Onze bouw wordt 
voorzien uit de voor de industrie beschik
bare materialen, dus ons herstel en het uwe 
staan los van elkaar. Het is dus de indus
triële wederopbouw geweest, die het nodig 
geoordeeld heeft de bouwvergunning te ver
lenen en de bouwmaterialen te moeten toe
wijzen. 

Ware het niet beter geweest, alvorens
in het openj:,aar aan te vallen, zich eerst bij 
ons van alle feiten op de hoogte te stellen? 

Hoogac·htend, 
N.V. Textielfabrieken, A. B. Hertzberger,

Oprichting noodwoningen te Boxtel. 
De commissie voor noodwoningen is ac

coord gegaan met de oprichting te Boxtel 
van een 6-tal noodwoningen. Bestek en teke-

• ning zijn in vergevorderde staat van voor
bereiding; zodat aanbesteding der 6 nood
woningen vlug tegemoet kan worden gezien. 

Circus Briantelli. 
Naar wij vernemen zal het circus Brian

telli, hetwelk pas kort geleden is opgericht en 
op tournee is gegaan, ook Boxtel bezoeken 
en wel op 3, 4 ._en 5 Juli. 

Het circus Briä'ntelli heeft in zijn korte 
periode een overweldigend succes ·geboekt 
en in de afgewerkte plaatsen een uiterst 
goede naam achter gelaten. Wij geloven dat 
ook Boxtel van dit nieuwe circus ten volle 
zal genieten. Voor verdere bijzonderheden 

. zie advertentie. 
W A A R S C H U W I N G. 

De slagers en het publiek worden er 
op attent gemaakt dat het nog steeds ver
boden is om op Maandag en Dinsdag vlees 
en/of vleeswaren te verkopen en/of af te 
leveren. 

Deze . verbodsbepaling geldt ook voor de 
z.g. gemengde bedrijv_en.

MISSIEWERK. 
Nu binne� afzienbare tijd communicatie

middelen weer de mogelijkheid bieden de 
Missies vanuit het Moederland hulp te bren
gen voor het werk der uitbreiding van de 
H. Kerk, mogen de gelovigen er wel eens
aan herinnerd worden dat ieder Katholiek 
verplicht is tot medewerking. 

Hart. Daar wist een missie-ijveraarster tus- werking der Liempdese autoriteiten, spoedig 
sen de drukte door een bedrag· van 23 gul- wèl het geval zijn, waarop hij en Liempde 
den bijeen te brengen. Om haar geestelijke dan ook recht hebben. 
verdiensten niet tekort te doen verzwijgen Op éen zilveren bruiloft te Liempde werd 
wij naam en plaats, doch vermelden het een bedrag van f 72.20 opgehaald voor de 

Missie. Hier was het een man, die door resultaat ter aansporing van anderen. cl d h k zijn ijver eze uit in et za je deed Mannen mogen bij gelegenheid ook wel brengen. 'ns iets ondernemen, want missiewerk is ook ________________ _
Zoals "Heeroom" op bescheiden wijze 

preekt, kan die hulp op de eerste plaats ver
leend worden door gebed, maar, laat ons 
maar eerlijk zijn, geld, zelfs veel geld, moet 
er ook worden geofferd. 

mannenwerk en niet in• het mi�de. Vanaf heden
Naar ':"ij ver!lem_en wordt op het ogenblik Olie ver kri1· g· baar een Taxr-bednif uitgeoefend door C. v. d. 

La_ar. Vo?rhee�. was P. van Ruremonde het op geldige bonnen bij" Gelukkig zijn er altijd mensen in de weer 
iedere gelegenheid te baat te nemen voor 
een missieinzameling. Zo ook onlangs bij 
een begrafenis in de parochie van het H. 

enige taxi-bedrijf, maar om verschillende re-
denen heeft deze laatste nog geen vergun- H LAARHQVEN.
ning kunnen krijgen zijn bedrijf te her- • V. 
beginnen. Hopelijk zal dit, met enige mede- Molenstraat 28. 

Te koop gevraagd een 
petroleumvergasser, defect 
geen bezwaar, bij P. van
Erp, Eindh.weg 62, Boxtel 
Verloren bij brug Eind, 
hovenscheweg nabij was, 
scherij Crols, actetasch met 
o.a. "n fietspomp. Inliggend
naam Toon Carpay. Tegen 
belooning terugbezorgen 
Rechterstraat 44, Boxtel. 
Aan ons bureau is een 
zilveren broche bezorgd, 
die eenigen tijd geledçn is 
gevonden. De dame, welke 
meent ze verloren te heb, 
ben k.1n zich vervoegen 
Molenstraat 19. 
Heb z.g.a.n. damesschoe, 
nen 371/2, 3/4 hak. wil 
ruilen tegen 38, en een paar 
meisjesschoenen z.g.a n. 36 
halve hak, ook ruilen tegen 
36 platte hak. M. E. van 
Oirschot, Eind.weg 75. 
Overhcidsbedrijf vraagt te 
koop of te huur ee11 schrijf
machine in goeden staat. 
Brieven met opgave merk 
en prijs onder No. 40 van 
dit blad. 
Van Delft's Kinderwagen, 
mooi model, oude samen, 
stelling, te koop aange, 
boden. Nieuwstraat 65. 
Wil ruilen: hooge kinder, 
schoenen 28 tegen 30 en 
goede gedragen dames, 
schoenen 39 zwart hooge 
hak, tegen 39 platte hak. 
Breukelschestr. 6. 
Ondertrouwd: 

Jan de Koning 
en 

Irène van Buul 
hebben de eer U kennis 
te geven van hun voorge, 
nomen huwelijk, wa,uvan 
de plechtige inzegening zal 
plaats hebben op Dinsdag 
17 Juli a.s. om lQl/2 uur in 
de Parochiekerk van Sr. 
Petrus te Boxtel. 

Korte Kerkstr. 10.Boxtel, Stationstraat 35. 
Reciîptie van 2-3 uur. 

Op 7 Juli hopen onze ge, 
liefde Ouders, Behuwd, en 
Grootouders, 

F. A. Hoffmans 
en 

M. J. v. Avendonk
den dag te herdenken dat 
zij voor 40 jaar in het 
huwelijk traden. Het is de 
wensch van hun dankbare 
kinderen en kleinkinderen 
dat God hen nog lang 
moge sparen. 
De H. Mis van dankbaar, 
heid wordt opgedragen op 
7 Juli te 8.30 uur in de 
Parochiekerk van het H. 
Hart. 
Boxtel, Parallelweg 21 N. 
Wegens familieomstandig• 
heden . wordt geen feest 
gevierd. 
Voor de groote belang, 
stelling van familie, vrien, 
den en kennissen bij ons 
50,jarig Huwelijksfeest on, 
dervonden, en de serenades 
van de Boxtelsche Muziek, 
korpsen en Zangkoren be, 
tuigen wij onzen harte, 
lijken dank. 
l:!uurtcomité en bewoners 
van Lennisheuvel en de 
Mijls_traat vooral, mede 
voor de organisatie van 
het feest, de versieringen 
en de cadeaux. 

A. VAN DER SLOOT,
v. ROSMALEN.

Boxtel, Mijlstraat. 

ra�r:en nog voor- �
e

�z�
J
-
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gro

�:.f!��: f 100.- belooning
Prij-, siertuin, vakkundig 

Andijvie-, 
Tomaten- en aanleggen en/of • 

aan diegene, die aan de politie of onder, 
geteekehde inlichtingen kan verstrekken, welke 
k,unnen leiden tot aanhouding van de(n) dader(s), 
die glas (eenruiters maat 141 X 73 cm. en 4 m m. 
dikte) hebben gestolen de laatste weken op de
kweekerij "Nergena". 

Boerenkool- onderhouden 
Planten. d oor: Welke schilder heeft deze versneden tot 

vensterglas? Fa. Gebr. v. Oers SA LA'S
Breukelschestraat 112, T uinbouw-lnrichting HU b.BOXTEL. 

Poulissen-Verhagen 
Lennisheuvel 61, Boxtel Rechterstraat 31, Kweekerlj "Nergena", Boxtel. 

Volgende week verkrijg-

baa:tl f I t Neemt goeden raadw1 o p an en 
G b .k V O • dKweekerij P. P. v, Zogchel. e rui t an ers zaa 

Gouden �rouwringen 
in alle maten uitsluitend tegen 
inlevering van oud goud. 

A. van Vlerken - Boxtel.
JUWELIER - . HORLOGER. 

VERKRIJGBAAR: 
Prima Prei-, Knol• en Selderijplanten 60 cent 
Spruitkool� en Boerenkoolplanten 50 " 
Tabaksplanten (spit.blad) 250 " 

Alle Middenstanders 
worden beleefd uitgenoodigd de 
heropriohtings-vergadering 
bij te wonen van de R. K. Middenstandsvereeniging 
afd. Boxtel op WOENSDAG 4 JULI a.s. 's avonds 
8 uur in Hötel VAN DE VEN, op de Markt. 
De ZeerEerw. Heer W. COOYMANS, nieuw benoem, 
den Adviseur van de R. K. Middenstandsbond is 
bereid gevonden een inleiding te houden over 
Middenstandsbelangen. 

Agenda: 
1. Opening doof den Voorzitter.
2. Ingekomen stukken. 
3. Inleiding door den ZeerEerw. Heer W. Cooymans.
4. Aanmelding van nieuwe leden.
5. Aftreden van het Bestuur. 
6. Rondvraag. 
7. Sluiting. 

(Zie ook het middenstandsartikel in dit blad.)
Alles pe

r_ IOO stuka. 
WAARSCHUWING l 

Hub. Pouhssen-Verhagen Wij willen u hierbij ter kennis brengen, dat 
RECHTERST AAT 31 het ten strengste verboden is, de Kweeke�ij van 

ondergetekende te betreden, als den mgang 
gesloten is. Wij zijn in deze tijd niet gediend 

WIJ VLOEBEEREN 
nog steeds in 

alle kleuren 

Fa. A. Joosten·& Zn. 
Prins Hendrikstraat 1, Boxtel. 

CIRCUS BRIANTELLI 
Het Circus met de ouderwetsche gezellige sfeer. 

Komt slechts 3 dagen in Boxtel 

Dinsdag 3 Juli 
Feestelijke
Openingsvoorstelling 

Woensdag 4 Juli 
Groote Kinder-

Aanvang 8 uur. 

en Familievoorstelling 
Aanvang 2.30 uur. 

Avondvoorstell. Aanvang 8 uur. 

Donderdag 5 Juli 
Avondvoorstell. Aanvang 8 uur. 

In de Woensdagmiddagvoorstelling betalen kin
deren halve prijzen. 

Standplaats: Dr. HOEKSTRAAT.

0.0.M. 
ONDERLINGE OORLOGSSCHADE 
VERZEKERINGS MAA TSCHA-PPIJ 
Laan éopes van Cattenburch, 's Gravenhage . 

Alle verzekeringen eindigen aan het einde 
der loopende verzekeringaperioden, zoodat 
opzegging onnoodig ia. De naheffingakwitan
tiea over de twee laatate halfjaren zullen 
zoo spoedig mogelijk worden aangeboden. 

Uw Aaaurantie-Bezorger zal U onze vooratellen tot 
instandhouding van eene molestverzekering tegen 
zeer lage kosten voorleggen. HET BESTUUR. 

met nachtelijk bezoek, daarom zijn wij ver,
plicht geweest om 

Voetangels en voetklemmen te leggen. 
Wij staan dan ook NIET in voor ongevallen 
of ongelukken, die hierdoor kunnen gebeuren. 
Men zij dus gewaarschuwd. 

HUB. POULISSEN.:VERHAGEN 
K weekerij "N ergena", Rechterstraat 31 • Boxtel. 

INSTITUUT MINERV A 
ABERDEEN SCOTLAND 

AGENTSCHAP: J. VOLKERI 

,;De Nieuwe Boekhandel" Boxtel, Rechterstraat 7. 

ENGELSCH 
Beginnelingen: 

Duur 4 maanden 2 lessen per week à f 7.-- per 
maand. Elke maand speciale mondelinge aanvul, 
lingsles onder controle van Engelsche leeraren. 

Gevorderden : 
Speciaal ontworpen cursus voor conversatie met 
volledige repetitie gramatica, op dezelfde conditie 
als beginners. 
Have your pronunciation corrected by 
Mr. GORY HAME, attached to the institute. 

KENT U REEDS ONZE CURSUS MIDDEN, 
STANDSDIPLOMA? MET DIPLOMAGARANTIE 
Hoofdkantoor voor Nederland: HERTOGSTRAAT 35, TILBURG 

Agentschappen door geheel vrlJ Nederland . 

ÀvisO-
.P,etec

Journalistiek en Publiciteit 
leergangen o.l.v. van dagbladdirecteur 

Dr . Wormser en F. de Sinclair. 
Engelsch, Fransch,.Duitsch, Ned. en Cor
resp., middenst. diploma, steno, boek
houden, opl. Practijkexamens. 

Academie voor individueel schr. oruJerwijs 
Secretariaat: Lusthofstraat 6, Rotterdam.

Coupon �::�s
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Toen we getracht hebben de mate
riële opbouw te begirtQ.en met een 
niets onziend enthousiasme, liepen we 
te pletter tegen bureaucratie en ge
brek aan matérialen. Als we nu iets 
willen bereiken voor een geestelijke 
opbouw, zullen we voor de verwerke
lijking van onze idealen wederom 
voor dezelfde obstakels komen te 
staan, al zal hier meer het materiaal
gebrek tegenwerken. 

Een kunstschilder heeft geen lin
nen, kan geen penselen of verf kopen, 
krijgt geen nieuw glas in z'n atelier 
zo min een kolentoewijzing voor z'n 
werkplaats: Een beeldhouwer 
krijgt geen klei, geen hout geen nieu
we bijtels, geen kans zijn boetseer
werk te laten bakken. - Het geestes
werk van schrijvers kan bij 't over
grote papiergebrek niet verspreid 
worden zoals we dat zouden wen
sen. - Filmen zijn over het algemeen 
afgedankte Engelse en • Amerikaanse 
producten die op het vastelang nog 
even hun geld -moeten opbrengen. 
Hieraan is artistieke en geestelijke 
vernieuwing volkomen vreemd. 

Kortom de geestelijke vernieuwing 
op kunstterrein ziet er niet bijzonder 

, fraai uit. 
De zuiver-geestelijke opbouw, d.i. 

. de hernieuwing van de gemeenschapt 
gedachte, de hernieuwing en inten
sivering van het godsidee in cl� sa
menleving en in ieders persoonlijk le
ven,· krijgt nu een prachtige kans. 

Deze kans uit te buiten is de taak 
van de geestelijke bouwers" - dit 
zijn alle mensen. Wij hebben allen de 
taak en de plicht ons leven te ver
eenvoudigen naar God toe. De duali
teit van ons bestaan, de· gecompli
ceerdheid van het gemeensshapsleven 
te vereenvoudigen naar een hemelse 
richtlijn is de meest afdoende metho
de van bouwen. Wanneer wij onze 
levensstijl ingesteld hebben op het ge
meenschapsidee @-11 het godsidee, zo
als die de eeuwen door in Kerk én 
Evangelie zijn opgelegd, - .diJ.n is 
het zeker dat wij in staat zijn een 
schoon -gebouw op te trekken. Een 
sterke Katholieke Actie, een Jeugd
beweging van groten stijl, een leken
apostelaat dat vele stoere ijveraars be
zielt, harmol}ieuze huisgezinnen -
dat zijn de krachti&ê_te en snelste 
bouwers van een gemeenschap, die in
tensief bezinning en verdieping van 
haar, religie nastreeft. Met deze bou
wers kunnen wij e.en gemeenschap 
vormen van groten stijl. 

VaH. �mellutii � 
Er zijn ·reeds veel bureaux in ons land; 

een paar meer of minder zal niet veel be
derven of verbeteren. Zo zijn er ook wo- . 
ningbureaux, die de huiseigenaren behulp
zaan zijn, indien de huurders onwillig zijn 
de huishuur te betalen. Natuurlijk moeten 
de verhuurders hun geregelde inkomsten 
hebben en zijn de huurders verplicht gere
geld aan hun verplichtingen te voldoen. 
Maar beide partijen staan niet gelijkwaardig 
tegenover elkaar. De zwakste partij, die der 
huurders is, ook hierom in de minderheid, 
dmdat zij geen instantie achter zich heeft, 
om de verhuurders op hun huid te zitten .. 

Ter illustratie het volgende geval: 
Een huurder weet niet beter te doen, 

om zijn stukgeslagen huis, waar_ het i5'innen 
regent en waait, hersteld te krijgen dan 
door te weigeren huur te betalen. Op zeke
ren dag krijgt hij van een woningbureau een 
beleefde brief van ongeveer de volgend� 
inhoud: . . 

,,Wij moesten tot onze spijt vernemen, 
dat U vanaf ...... de huur niet hebt voldaan. 
U beroept zich op het niet uitvoeren van 
uw werkzaamheden, hetgeen wegens gebrek 
aan materialen niet mogelijk is. Wij màken 
U er op attent dat, ook al zou dit wel 
mogelijk zijn, U geen recht hebt de huur 
achter te houden. Thans stellen wij U aan
sprakelijk voor alle kosten en schaden welke 
hieruit voortvloeien en zeggen bij deze de 
huur op, ongeacht Uwe verplichtingen tot 
uitbetaling der achterstallige huur met rente 
en kosten, tenzij binnen tien dagen onder
staand bedrag · is aangezuiverd: 
.... weken huur f 31 .50, 6% rente, kosten 
dezes f 3.50; incassokosten event. dagvaar
ding begroot op f 40.-. 

Ten eerste: De huurder, niet de verhuur
der heeft een kapot huis; ten tweede: de 
verhuurder, niet de huurder, heeft een ster
ke arm om te dwingen aan de verplichtingen 
te voldoen; ten derde: wie is in staat en 
wie wil de huurder helpen????? 

OoA at, uoodidtünq,? 
De Boerenkrant doet op zijn manier aan 

voorlichting. Hij ·lanceerde een berichtje dat 
de boeren zich voor vervoeraangelegenhe
den bij de Plaatselijke Bureauhouder konden 
vervoegen voor het verkrijgen van wagens 
enz. De boer, die z'n wagen heeft moeten 
afstaan aan de Duitse terugtrekkende hel
den, droomt zich reeds een mooie vierwielige 
wagen op luchtbanden, waarmee hij de vol
gende week de melkrit kan maken. Vol moed 
en vertrouwen stapt hij bij de P.B. binnen, 
zegt met een stralend gezicht dat hij een 
wagen komt aanvragen; ondertussen heeft 
hij reeds bewijzen uit z'n zak gehaald dat 
z'n eigen wagen gevocderd werd door Ober
zugführer Oscar zo en zo, en dat hij de 

• melkritten moet rijden van daar naar daar.
- Hij kijkt op en ziet het vraag.i;eken in
het gezicht van de man achter de tafel.
• ,,Wij hebben hierover geen enkele in
structie gehad" klinkt het naiïef.

"En de Boerenkrant dan ...... daar staat 
toch in dat.. . . ..  

Weg boer, weg mooie wagen, weg mooie 
droom, neem je ouwe hoogkar 

1
maar, of ga 

bij je buurman te leen. Niet staken hoor! 

1Je andeu Aant.
Iedere medaille heeft een keerzijde, en 

iedere kwestie heeft naast de goede zijde 
dikwijls nog een slechte kant. Het zou niet 
eerlijk zijn alleen de goede zijde te willen 
belichten. Toen de vorige keer de goede 
zijde van de sigarettenrapers in het volle 
daglicht werd gezet, glunderden tegelijk met 
de goeden ook de kwaden. Deze gulle glim
lach wil ik toch even trachten weg te krij
gen. Dit is zeer gemakkelijk te doen door 
de eenvoudige waarheid te vertellen. Maar 
ik houd ervan met een lach de pijnlijke 
waarheid te vertellen. Daarom moet ik u 
verhalen dat het .toch wel alle lachspieren 
in beweging moet brengen, als ge hoort dat 
er jongelui zijn die zich als "dame" ver
kleden om aan 't lijntje maar veel sigaretten 
toegeworpen te krijgen. Deze methode is 
insportief, belachelijk en een echte kerel on
waardig. Verkeerd is het ook om gekregen 
sigaretten in de zwarte handel te brengen. 
Maar onbeschaamd en volkomen gemeen is 
het 'n flesje met thee als bier aan te bieden 
in ruil voor sigaretten. Dat dit werkelijk 
gebeurd is staat vast. Zelf ruilde iemand een 
fles zogenaamde cognac tegen sigaretten. De 
huiswaartskerende bevrijders moeten zo wel 
een heel gekke indruk krijgen van Neder
land. 

Wanneer iemand, zich rustig tot driemaal 
toe laat verbaliseren omdat hij op de spoor
rails loopt, zonder maar een ogenblik be
zorgd te zijn over de geldboete die hij te 
betalen krijgt, dan is dat een duidelijk teken 
dat hij voor de gekregen sigaretten ruim
schoots geld kan krijgen, om deze verhaaltjes 
te betalen. 

Meer dan dwaas is het, dat er onge
lukken gebeuren om een sigaret. Welk ver
standig mens heeft een hersenschudding 
over voor een sigaret? 

Dit alles en nog vele dingen vormen de 
schaduwzijde van deze sigarettengeschiede
nis. Wanneer er straks weer genoeg rook
gerief is, zullen wij om dit alles hartelijk 
lachen. 

Van adttu de sdtumu,,. 
Binnenkort, ·zo bericht ons de P.T.T., zal 

een begin worden gemaakt met het volledig 
herstel van het Boxtel's Telefoonnet. Dit 

/ 

zal voor vele zaken een goede vooruitgang 
betekenen. Het interlocaal telefoon verkeer 
is reeds hersteld. 

Meer treinen. 
Binnen enige dagen gaan er vermoedelijk 

meer treinen lopen vanuit de richting Eind
hoven naar Den Bosch en Tilburg. 

Waarschijnlijk zouden dan een vijftal trei
nen per dag op en neer lopen, terwijl ook 
het rechtstreekse treinverkeer met Tilburg 
weer ingeschakeld worden zou. 

JJlaatseliiJ �. 
Stropersdrama. 

j.l. Zondag kwam een gezelschap jeug·
dige landbouwers van het concours te St. 
Oedenrode op weg naar Haaren over de 
Schijndelse dijk gereden. Ter- hoogte van 
het voormalige woonwagenkamp floten hun 
plotseling de kogels om de oren. Een dezer 
kogels trof een zekere G. V. (Gerrit Ver
hagen), afkomstig uit Udenhout. Zwaar ge
wond stortte hij van zijn rijwiel en bleef 
liggen. Dr. Willems - die onmiddellijk ter 
plaatse kwam, constateerde dusdanige ver
wondingen, dat onmiddellijk operatief in
grijpen noodzakelijk geacht werd, waarop 
het slachtoffer dan ook per Ziekenauto naar 
's Bosch werd overgebracht. Bij het door de 
politie ingesteld onderzoek bleek, dat zekere 
S. en v. d. H., beiden afkomstig uit St.
Oedenrode, met een Duits karabijn, geladen
met scherpe patrdnen, op hazenjacht waren
geweest. Beiden werden nog dezelfde nacht
aangehouden en ingesloten, terwijl het be
treffende karabijn inbeslag genomen.. werd.

Uit bovenstaande blijkt maar al te zeer, 
hoe gevaarlijk het is met dergelijke vuur
"."apenen het jacht- of stropersbedrijf uit te 
oefenen. 

Een ernstige waarschuwing is dezerzijds 
zeer zeker op zijn plaats . 

Heemkundige 'Studiekring. 

Maandag 2 Juli hield de Heemkundige 
Studiekring haar laatste studieavond in dit 
seizoen. De heer P. Dorenbosch hield een 
lezing over het Clarissenklooster, dat te 
Boxtel werd gesticht door Ridder Joh. van 
Cronenborg in 1468, onder de naam St. 
Elisabethdal. Het was gelegen langs de 
Dommel tegenover de St. Pieter, zoals nu 
nog te merken valt aan opgravingen en ge
vonden fundamenten. Lang heeft dit kloos
ter bestaan en groot zijn zijn moeilijkheden 

-geweest, zolas b.v. de grote brand van 1540
en een 30-jarige gedwongen afwezigheid.
De ondergang van het Clarissen klooster
is;-zoals met zeer vele kloosters 't geval was,
bewerkt door de beruchte bepaling van de 
Vrede van Munster, waarbij aan deze kloos
ters verboden werd novicen aan te nemen.
Dit gedwongen uitstervingssysteem is ook de 
oorzaak geweest van de ondergang van 't
klooster te Boxtel. Terwijl in 1668 nog 26 
religieuzen in St. Elisabethdal waren, telde 
't klooster in 1685 nog slechts één non. 
De laatste zuster, die vóór 1648 was inge
treden stierf in 1696, waarmee dan 't kloos·
ter moest opgeheven worden en de bezit
tingen aan de staat zouden komen.

Nog even is het !Îestaan van 't klooster
gerekt, maar 29 Juli 1717 verlieten de Cla
rissen Boxtel en trokken naar Hoogstraten.
Vandaar uit zijn deze kloosterlingen naar
Megen kunnen gaan, waar thans 't klooster
nog bestaat.

Dit was heel in 't kort de inhoud van deze
zeer interessante lezing. Misschien kan
�traks bij voldoende papier de geschiedeni;:
van het Clarissenklooster te Boxtel, gedrukt
,worden. Het zou in ieder geval zeer welh>m
zijn.

Vervolgens werd rapport uitgebracht van
de "Straatnamen Commissie". Wij hopen
dit rapport in onze volgende nummers bij
gedeelte te publiceren.

Moet nog vermeld worden dat de heer 
J. v. Erp als penningmeester was afgetreden 
en de heer }; Groos bij acclamatie tot deze 
functie werd gekozen. 

ZWEMMEN. 
B.Z. & R.B. 

Zondag speelde de Boxtelse zwemvereni
ging ha<1r eerste polo-wedstrijden in het 
tournooi te Eindhoven. Hieraan werd door 
de volgende verenigingen deelgenomen : 
,,Aegir", P.S.V. ,,de Warande", ,,Njord", 
Juliana en B.Z.V. 

Van ons eerste zevental zijn er vijf in 
dienst van het Vaderland, zodat de vijf 
nieuwe spelers hun debuut moesten maken 
in hun eerste wedstrijd te'gen "de Warande". 

Het was in het begin aan te zien dat ze 
niet voldoende zelfvertrouwen hadden en 
de wedstrijd-routine nog niet aanwezig was 
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De geleerden zijn zich gaan bemoeien met 
de befaamd geworden uitspraak van dien • 
huisvader, dat er maar één heilige boer is. 
Geschiedkundigen hebben n.l. een diep
gaand onderzoek ingesteld naar de waar- • 
heid van deze bewering. 

Wij aarzelen echter het resultaat van hun 
bevinding te publiceren. Maar aangezien wij 
den heiligen plicht hebben te getuigen voor 
de waarheid, opportune et inportune, d.i. te 
pas en te onpas, - en er mogelijk toch 
ook een zacht applausje te horen is, hebben 
wij opdracht gegeven tot publicatie, via de 
pers, over te gaan. _ 

De historici dan hebben na rijp beraad 
en veelvuldige studie geconstateerd, dat de 
H. lsidorus slechts een legendarische figuur
is en in werkelijkheid nooit heeft geleefd.

Hiermede is tegelijkertijd bewezen dat er 
dus ook geen enkele heilige boer bestaan 
heeft. 

Het spijt ons persoonlijk zeer, dat de be
wering, dat er maar één heilige boer is, 
boerenbedrog moet worden genoemd. Daar
om stellen wij vóór, eens te praten over de 
volgende transactie: in ruil voor 25 kg. 
roomboter en 100 mud t;i.-we zullen wij de 
bereidwilligheid overwegen, om de vast
staande bewijzen der geleerden te ont
kennen. \ 

El 

Twee moeders, die een kind verwachten 
kloppen aan. bij . . .  iemand die kippen heeft, 
die eieren leggen. Die iemand met zijn fa
milieleden en huisgenoten zijn juist bezig 
brood te eten met ham. De twee moeders 
watertanden en vragen om twee eieren. 
Snibbig antwoord: wij hebben geen eieren. 
Volgende vraag: Toch wel twee?! Bits ant
woord: Zoo gauw als_ik eieren kan leggen, 
ben jij de eerste die er van krijgt. 

Deze en dergelijke historie's brengen wre
vel, en haat onder de mensen en stellen heir 
die toch al een kwaden naam genieten, 
steeds meer in een öngunstig licht. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

doch door het harde zwoegen van de over
gebleven twee eerste-klas spelers P. Slot en 
H. Vonk, kwam het zelfvertrouwen terug.
Tot een minuut voor het einde was de stand
nog steeds 0-0 doch een zuiver geplaatst
schot miste onze doelman en verloren wij
deze wedstrijd met 1-0.

Hierdoor geenszins ontmoedigd werd de 
tweede wedstrijd gespeeld tegen "Njord". 
Direct werd flink aangepakt met als resul
taat dat de doelman van "Njord" het hard 
te verduren had maar tot· doelpunten kwam 
het nog niet. Plotseling krijgt Harry Vonk 
de bal toegespeeld van Jan Bullens en 
neemt een spurt, breekt door alles heen en 
weet met een zuivei; geplaatst schot de 

. stand op 1-0 te brengen. Ook na de rust 
wordt ditzelfde tempo volgehouden en ook 
Piet Slot laat zich niet onbetuigd en knalt 
er twee achter elkáar in. Ook Piet Schaeffer 
probeert zijn kans als hij van Cor Kool ee·n• 
dot van een bal krijgt. Echter de keper is op 
zijn post en blijft de stand 3-0. Nog.. een
maal komt "Njord" met succes opzetten 
en laat onze doelman vissen zodat de eind
stand is 3-1. 

Hierna kwam de laatste wedstrijd tegen 
"Juliana" uit Bergen op Zoom,· en direct na 
de aanvang werd. hetzelfde spel gedemon
streerd. Harry kreeg wederom zijn kans en 

- met elán breekt hij door de veraediging en
met een knal heeft de B.Z.V. de leiding ge
nomen. Onder aanvoering van P. Slot zwemt 
de voorhoede, flink gesteund door de ach
terhoede in V-vorm steeds naar voren 
waardoor Piet Slot 2 maal kan doelpunten 
en de stand brengt op 3-0 terwijl "Juliana" , 
het niet tot een tegenpuntje heeft gebracht. 

Door dit succes, uit drie wedstrijden vier 
punten te halen wist de B.Z.V. beslag te 
leggen op een mooie medaille hetgeen een 
blijvende herinnering is aan dit polo-tour
nooi georganiseerd door P.S.V. te Eindho
ven. 

Missiewerk. 

Ook de Missie van de Witte Paters deel
de in de vreugde van het Zilveren feest 
van A. van Kaster,en-van Gerven. 
Nolda Schoenmakers haalde f 52.45 bijeen 

Hoofdredacteure� 

J. v. SUSANT� en H. v. d. MEIJDEN. 
Oir.en Adm.: W. L. v'. Amelafoort Molenatr. 19 



SANTOS het eerste elftal, aangevuld met drie spelers verminderen; maar dat alles bleef onvol-die reeds meerde.re malen in het eerste elftal doende. Wij moeten terug naar de ouder- ste aantrekkingskracht heeft. Maar bovendien: het kan toch nooit verantwoord zijn om de zedelijke ongereptheid van de jeugd ernstig in gevaar "te brengen terwille van een lonende exploitatie. 
(Steun Aan Nederlandsche Tuberculose uitkwamen. Het gelijke spel tegen dit elftal 

Onbemiddelde Standgenoten). · is voor O.D.C. een prachtig resultaat. B.V.V. wetse doch kerngezonde opvatting, die in 
Middenstander. had met de rust, dank zij een penalty een een practijk van eeuwen haar juistheid heeft 
Heeft U al eens goed doordacht, wat het 1-0 voorsprong. In de eerste helft demon- bewezen, dat jongens en meisjes in zwem-zeggen wil één of meerdere tuberculose treerde B.V.V. een technische meerderheid, en zonnebaden niet bij elkaar horen. Dan doch de O.D.C.-verdedlging zorgde, dat zi1· huisgenoten te hebben? Dat een eigen zaak en dan alleen· kan het ideaal, de zedelijke 1) 6t faût jj f f b d ··f d d k I I die niet in doelpunten kon omzetten. De i c-t·.,i tt,•e • (I 

.,,, ,.,.#,,. o e rtJ aaraan te gron e an gaan, a s  d h If h I d ongerepthèid van onze 1·eugd, werkeli1"kheid loU 4-4 � er niet een organisatie bestond{ waaraan 
twee e e t was van een ge ee an er ge-elke goede Middenstander meehe pt, om dit halte. De O.D.C.-ers raakte beter inge- worden. Zolang wij onze jeugd de ge- SCHOENEN. leed te kunnen verzachten. Die organisatie speeld, paSte zich beter aan het spel van mengde zwem- en zonnebaden laten be- In de week van 9 t.m. 14 Juli kun-is voor onze Middenstand Santos:-ZiJ0, vr,aagt hun tegenStanders aan. B.V.V. maakte er zoeken, slaan wi1· zelf stuk, wat wi1· elders cl cl Ik d N d I d dd d spoedig 2-0 van. Uit een voorzet van links. ne.n aan gevraag wor en: van e e goe e e er an se mi enStan er verkleinde Thé met een onhoudbaar schot trachten op te bouwen. Schoenen voor kinderen maten 18 een kleine bijdrage per jaar om de zo zwaar voor Sar1·s de a·chterstand 2-1, terwi1"I Chr1·st E d I b d d 1 getroffen standgenoten te kunnen bijstaan. r wor t we eens eweer , at een onen- • t.m. 26.In Santos zien wij dus de onderlinge soli- even later weer met een pracht doelpunt de exploitatie van deze inrichtingen niet mo- ;zij. die de laatste 6 maanden een d H h d _ gelijk maakte. Zoo kwam het einde van deze abriteit. d oed �aatdd et er dnuVvoor met d e wedstrijd, die voor de spelers en voor de gelijk is, wanneer men jongens en meisjes bon hebben ontvangen mogen niet t. .c. on er e mi enstan • ast staat at O D C Id • b h gescheiden houdt. Wanneer dit wä'.ar is, de oorlog het aantal gevallen onrustbarend · · .-supporters grote vo oenmg rac t. aanvragen. heeft doen stijgen. • geeft het toch wel te denken! Dan blijkt Beroepsschoenen. Zij die de laat-Juiste gegevens voor de middenstand heb-

�--·--·····a,,, 01,, !,,,.,,,,,01,,• 
immers, dat juist de mogelijkheid van ge- ste 12 maanden een bon ontvangen ben we nog niet, maar zou deze er zonder �-• -• ,.._...,.,_., mengd zwemmen en zonnebaden een bij- . hebben komen niet in aanmerking. kleerscheuren vanaf zijn gekomen? Waar- De zwem- en zonnebaden hebben zich de zondere aantrekkingskracht uitoefent, zodat Men boelieve er rekeninbo mede te schijnlijk is dit niet. Hieruit kunnen we dus de conclusie trekken dat er geholpen zal'; laatste jaren in een totaal verkeerde richting eens te meer bevestigd wordt de mening, houden, dat het merendeel der aan-moeten worden. Nu is "helpen" tegenwoor- ontwikkeld. Men heeft hier en daar soms dat niet het zwemmen en zonnen, maar wel vragen niet direct af gewerkt ka11 dig b

1
ijknha ede2 dVagelijk

1
s terugkerdednde "nodod- pogingen gedaan om de ge aren enigszins te_ het samen-zijn der twee geslachten de groot- , 'ûtdcti. zake ij ei • oora onze mi enstan ers _____________ -_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:,_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-..,,-----------------------worden nooit vergeten om 'n steentje bij te 

Nette huismoeder met twee , dragen, de algemeene nood te helpen leni- Het adres voor gen, maar het blijft nog altijd waar: ,,beter dochtertjes van 11 en 7 Tot onze diepe draefheid overleed zacht en kalm, vrijwillig te 'geven dan te moeten ontvangen. jaar zoekt plaats als hulp voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, in MELK, BOTER, MARGARINE, Laten wij dus vooral onze eigen stand- in de huishouding v,oor het Ziekenhuis Joan de Deo te ·s,Hertogenbosch, KAAS VET EIEREN ENZ ENZ genoten die door tuberculose in huri gezin in ongev. twee maanden tegen m den ouderdom van 76 jaar, mijne dierbare ' ' ' • • groten nood verkeren, de helpende hand goede kost loon geen ver, echtgenoot en der kinderen zorgzame Vader, is nog steeds Zuivelhandel bieden. _ eiste liefst op boederij. Grootvader en Pleegvader 't Eerste steentje dat u hier in Boxtel weer R. K. allen goed gezond• de Heer - C. de Jong-v. Kempenbij kunt dragen is, a.s. Zondag· te gaan Brieven: P. B. Kak, 
GIJSBERT 

naar de Ark, waar door ,·onge Oirschots,e Fahrenheitstraat 272 US LOOIJ�ANS Van Hornstraat 1 2 Boxtelmiddenstander� een tonee spel zal worden Den Haag. Uit aller naam, opgevoerd, waarvan de baten gestort zullen Wed. F. LOOIJMANS,PETERS, Steeds EIEREN d h f d d Gevraagd voor Tilburg wor en in et on s tot Steun Aan Ne er- d ff Kinderen, Kleinkinderen op ziekenbonnen voorradig. 
1 d b I d R. K. Kin erju rouw in ·, an se Tu ercu ose Onbemiddelde Stan - k d en Pleegkind. R. K. gezin met 5 in eren -genoten. waarvan -i schoolgaand. BOXTEL, 29 JUNI 1945. Per 15 Juli Mevrouw. R. Eindhovensche weg 31.

Speldjes-dag Blindenzorg. De speldjes-verkoop ten bate der blinden qeeft dit jaar weer enorm succes gehad; er werden even.ris vorig jaar 6000 speldjes verkocht, die te samen f 790.- opbrachten, te weten: f 347.- in de St. Petrus-parochie en f 443.- in de parochie van het H. Hart. Dit succ.es is voornamelijk te danken aan de verkoopsters, die zich kranig geweerd hebben. 
Boxtel is weer een zangvereniging rijker geworden door de oprichting van het meisjeskoor "Lust' tot Ontwikkeling" onder directie van den heer Jac. Driessen. De vereniging heeft reeds 40 leden. Het bestuur bestaa"t uit de j�nge dames L. de Laat, pres., A. v. d. Laar, secr., Molenstraat 92, N. Langerhoff, penningmeester en J. <;Ie �Koning en N. v. d. Pas Bibi. 

1 Ve�plichte winkelsluiting. Wij attenderen onze lezers op de in dit blad geplaatste advertentie der Boxtelse R.K. Slagersvereniging, waarin wordt bekend ge-• maakt dat de s.lagerswinkels behalve Zondags , ook Maandags en Dinsdag gesloten. moeten zijn. 
De Middenstand mobilisee(t. Woensdagavond j.l. hield de R.K. Middenstandsorganisatie afd. Boxtel haar eerste algemene ledenvergadering in de Ark. , De voorzitter opende de vergadering en sprak een welkomstwoord tot de vergadering en tot den , Dioces. Adviseur Pater Cooymans. Spreker memoreerde nog even de gebeurtenissen van de afgelopen oorlogsjaren en spoorde de middenstanders aan zich ten volle te geven in de nieuwe tijd. De voorzitter uitte nog zijrt"' spijt over het vertrek van kap. Beex, die pas benoemd was tot plaatselijk adviseur. Daarna dankte kap. Beex voor de woorden tot hem gesprokén en hoopte dat de middenstanders zich eendrachtig aaneensluiten om de nieuwe tijd met frisse moed tegemoe't te gaan. Na deze inleiding nam Pater Cooymans het woord die zeer uitwerig en duidelijk de richtlijnen uiteenzette van de Standsen vakorganisaties in de Middenstand en uitleg gaf over de hernieuwing van de geest der middenstanders. Na deze uiteenzetting kwam het punt van aftreden van het huidige bestuur. De voorzitter legde de vergadering voor ermede accoord te gaan, dat het huidige bestuur enbloc af zou treden om in de eerst volgende vergadering een nieuw fris en moedig bestuur te doen kiezen. Nadat de verdere punten van het programma afgewerkt waren, sprak de landelijke voorzitter der K.].M.V. een woord tot de ouders, om hun kinderen aan te sporen lid te worden �an Kath. Jonge M. Ver., om daar een cultureel en sociaal-economische opvoeding te krijgen, opdat zij straks de oudere middenstanders bij kunnen staan en cultureel vervangen. Na de rondvraag dankte de voorzitter de aanwezigen voor hun opkomst en hoopte dat in de toekomst de vergaderingen steeds druk ---bezocht zouden worden 

B.V.V. - O.D.C. 2 - .2Ten aal)Schouwe van ongeveer vierduizend toeschouwers speelde O,D.C. Dinsdagavond een trainingswedstrijd tegen een B.V.V.-elftal, bestaande uit acht vaste ,kernspelers uit 

Gorkel Nw. Bosseweg 17 Tilburg.'--
Gevraagd voor Zaterdags een flinke werkster zelf, standig kunnende werken. W. Versantvoort Bossche,
.weg 143 Boxtel. 
Eenpersoons ledikant te 
k _oop Breukelschestraat 93 
Gevraagd door jong echt, paar twee;. kamers op nette stand te . Boxtel. Brieven onder No. 43 Molenstr. 19. 

. Voor de belangstelling on, dervonden bij de geboorte van onzen zoon Remi, be, tuigen wij onzen hartelij-ken dank. JAC. DRIESSEN. TONNY DRIESSEN, NABBE. Boxtel, Juli 1945. 
Heden nog voor
radig: 
Prij-, 

Andijvie-,� Tomaten, 
Kroten- en 
Boerenkool
, planten. 

Fa. Gebr. v. Oers 
Breukelschestraat 112, 

BOXTEL. 

� ........................................... .., ......... . 
1 Op Donderdag 19 Juli a.s. 

1• hopen onze dierbare Ouders 
1 ADRIANUS v. HO.MELEN 

1 ADRIANA v. HOJ\1�
0

LEN•v. HOJ\IJ\IELEN l 
t hun 50,jarig Huwelijksfeest te vieren. . f 

1Met Gods zegen blijven zij nog vele jaren voor i ons behouden. 
! C. PRONK-VAN HOMELEN. 1A. STRIJBOSCHNAN HOMELEN.

t ADR. VAN HOMELEN,PETERS. t
i WILH. v.d. BOOGAARDNAN HOMELEN. i 
1, JOS. VAN HOMELEN ,KEEPERS. i ARN. KUIPERS.VAN HOMELEN. t 

Box:�l���d::�e:��!N�:
A

: ;oL. 
1 ·-·-·-·-................... ,,.. ................. ......., ...... ., ....

ALLE MIDDENSTANDERS 
gaan naar het tooneelstuk 

,,0 F FENS I EF VER WA C H T" 
opgevoerd door de R: K: Jonge 
Middenstand van Oirschot, op 
Zondag 8 Juli a.s. in "De Ark''. 
Aanvang 7 uur n.m. 

Ten bate van SANTOS 
Steun Aan Nederlandsche T ubeculose

Onbemiddelde Standgen�oten 

Fa. A.P. v.d. BOOMEN-RESINK 
Aànleg en onder- STATIONSTRAAT- 43 • BOXTEL 
houd van WEGENS VACANTIE 

Sportterreinen ,s oNzE ZAAK VAN

' en Plantsoenen 
�ot Ëms 14�uö 

T E N
SALA'S 
T uinbouw-lnrichting 
Lennisheuvel 61, èoxtel 

TABAKSPLANTEN (spitsblad) nog verkrijgbaar. 
t 2.50 p. 100 stuks 

Preiplanten 
f 0.60 p. 100 stuks 
Kweekerij "NERGENA" 
Hub, Poulissen-Verhagen Rechterstraat 31. 

Heden aangekomen 
KNOLRAAPZAAD Neemt goeden raad 
�� ai.h:� d;6GCHEL Gebruikt Van Oers zaad BOXTEL --------• 

Gouden �rouwringen 
in alle maten uitsluitend tegen 
inlevering van oud goud. 

A. van Vlerken - Boxtel.
JUWELIER HORLOGËR. 

. DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 
/ 

. 

LINNENFABRIEK 
W. J. v. Hoogerwou & Zorien 

te Boxtel, vraagt voor haar afdeeling 

confectie nog enkele aankomende 

Naaisters en Borduursters 
en een juffrouw om zich zelfstandig 
met de leiding te belasten. 

Aanmelding tusschen 9-12 ,.m. a. d. fabriek of schriftelijk. 

R.K. BOUWVAKARBEIDERS 

■ 

OPGELET 
a.s. Maandag 9 Juli innemen van

VACANTIEBONNEN
. des 's avonds van half acht tot 
half tien in het vereenigingsgebouw 
Burgakker. Na dien datum worden 
er geen bonnen meer aangenomen. 

Het Bestuur der R. K. 
R. de Laat, Voorz. 

B'ouwvakarbeidersbond 
C. v. d. Aker, Secr. 

De Boxtelsche 
R. K. Slagersvereeniging 

maakt bekend 
dat- aan alle Slagerswinkels de 
verplichting is opgelegd �m 

Zondag Maandag en Dinsdag 

� 
Het publiek wordt verzocht 
hiermede I"ekening te houden. 

Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

v. 9 uur v.m. tot 6 uur n.m. 

INSTITUUT MINERVA 
ABERDEEN SCOTLAND 
AGENTSCHAP: J. V OLKERI 

.,De Nieuwe Boekhandel" Boxtel, Rechterstraat 7. 

ENGELSCH 
Beginnelingen: Duur 4 maanden 2 lessen per week à f 7.-- per maand. Elke maand speciale mondelinge aanvub lingsles onder controle van Engelsche leeraren. 
Gevorderden : ; Speciaal ontworpen cursus voor conversatie met volledige repetitie gramatica, op dezelfde conditie als beginners. 

Have your pronunciation corrected by 
Mr. GORY HAME, auached to the institute. KENT U REEDS ONZE CURSUS MIDDEN, STANDSDIPLOMA? MET DIPLOMAGARANTIE 

Hoofdkantoor voor Nederland: HERTOGSTRAAT 35, TILBURG 
Agentschappen door geheel vrij He derland . 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BO.XTEL EN OMGEVING 

De mensengemeenschap is ziek; 
zeer ziek. 

Vele levensorganen zijn zwaar 
aangetast door vernietigende baccil
len en grote kankergèzwellen onder-
mijnen haar vitaliteit. Geen wondér 
dat van tijd tot tijd ernstige crisissen 
optreden, zodat velen de ondergang 
van het mensdom voorspellen, ter
wijl anderen zo lam zijn geslagen, 
dat zij zich eveneens op het ziekbed 
hebben laten leg.gen en nu maar af
wachten, in stomme gelatenheid, wat 
komen gaat; zij hebben het gevoel 
dat de ziekte niet ineer teboven is te 
komen door kracht en volharding. 

Eén lichtpunt is er;. één lichtbaken! 
De Kerk van Christus. Niettegen
staande alle vervolgingen staat Zij 
nog vast op de rots van Petrus. Dit 
betekent niet dat er binnen de Kêrk 
ook geen ernstige vraagstukken rij
zen· het betekent, dat de grondves
ten 

1

der Kerk niet verzwakt zijn. 
Het is dan ook geen wonder, dat 

vele mensen die buiten de Katholie
ke Kerk staan, hoop hebben op de 
redding der wereld door het Katho
licisme. Laten zij zich niet altijd sym
pathiek uit over de katholieke Kerk, 
- in .dê stilte van hun hart wensen
zij dat Zij mag blijven bestaan, op
dat er tenminste één hechte muur op
aarde overblijft, waarachter men zich
veilig verbergen kan.

Een machtige beweging zoals het 
marxistisçh Socialisme is afgetobd en 
uitgeput in het graf gedaald. De te
genstander daarentegen, het Katho
licisme, leeft en is nog onverzwakt. 

Het • helsche nationaal Socialisme 
heeft op de slagvelden zijn laatste 
giftigen en stinkenden adem uitge
blazen. De grote principiele tegen
strever, het Katholicisme, staat, wel 
is waar gehavend, maar volkomen 
gezond, voor het aanschijn der aarde. 

Hieruit volgt dat de Katholieke 
Kerk in onze verwarde dagen een 
buitengewone verantwoordelijkheid 
heeft. En de verantwoordelijkheid 
der Kerk is de verantwoordelijkheid 
van eiken __ katholiek afzonderlijk. 

N'u is het niet onze bedoeling, iets 
in te brengen tegen die brave men
sen,· die trouw hun kerkelijke plich
ten (zoals dat heet) vervullen. Maar 
toch zijn er velen onder hen, waar
mede eigenlijk in de gewichtige 
vraagstukken van de tijd niets is te 
beginnen. Zij gaan naar de Kerk, zij 
biechten hun zonden, maar dan me
nen zij dat daarmee alles klaar is. 
Misschien tonen zij ook �og belang
stelling als er een· vrome bedevaart 
wordt �ndernomen, als er een bij
zonder plechtige Hoogmis wordt ge
houden of als er een beroemde pa
ter komt spreken. Maar dat Christus 
de Verlosser der wereld is, schijnt 
hun te ontgaan. Daarom is het hun 
zo moeilijk te denken aan de nood, 
waaronder anderen lijden, terwijl het 
hun zelf nog vrij 1wed gaat. 

Een ware christen voelt met Chris
Jus mee het leed der gehele wereld 
en stelt belang in alles wat er ·ge
beurt en hij zal niet rusten, voordat 
het. aanschijn der aarde de trekken 
vertoont van Christus. 

JM twek/, wale.c uisseff.

Terwijl Nèderland verlangend uitziet naar 
het binnenvaren van schepen met al de 
dingen beladen, die het zo broodnodig 
heeft, staakten de Rotterdamse havenarbei
ders. 

In Friesland en Groningen vertikken het 
de boerenarbeiders op Zaterdag en Zondag 
de koeien te melken, terwijl anderen geheel 
in staking gingen en 't boerenbedrijf moest 
"drooggelegd" worden door 'n spuitje van 
den veearts. Op de Maurits brak een wilde 
staking uit, terwijl. overal de huismoeders 
het ga·s zo hard nodig hebben en de Electri
sche Centrales de kolen niet kunnen missen. 
Met de beste wil van de wereld kunnen wij 
deze geste· niet waarderen. De arbeiders die 
gehoor gaven aan deze wilde stakingsop
ruiërij kunnen wij hiet anders dan "twee
benige ongevederde kuddedieren" noemen. 

Deze ongevederde kudde pronkt boven
dien nog met andermans veren: Ze heeft 
de dwaze pretentie zich "vakbeweging" of 
"eenheids vakbeweging" te noemen. Dat dit 
een vlag op een modderschuit is, kon zelfs 
de ministerpresident in zijn radiorede ver
klaren. Deze lichtte nog een tipje van de 
geheimzinnige sluier_ op die over deze sta
kingen hangt, door in verband hiermee ook 
,,De--Waarheid" te noemen. 

Wij kennen deze heren: zij hebben altijd 
troebel water nodig om hun visjes te ver
lokken in hun niet zo smakelijke angel te 
bijten. 

Wij hadden gehoopt dat deze heren ge
durende de bezettingsjaren een betere kijk 
hadden gekregen op datgene, wat in de ziel 
van ons volk leeft. 

Het Nederlandse volk wil waarheid maar 
niet de leugens van ,pe �aarheid". Het 
wil vrijheid en geen lënechtmg of klassen
strijd. Nederland wil leven volgens de Chris
telijke beginselen. 

Het raderwerk van ons economisch _leven 
kan niet in een paar dagen weer gerepa
reerd worden. Daarvoór is tijd en arbeid 
nodig. Met het organiseren van stakingen, 
het organiseren van wanorde, komen we 
geen stap verder. 

Het overgrote, ordelievende deel van ons 
volk stemt volkomen in met de verklaring 
van onze ministerpresident. Het is krank
zinnig nu met ondergrondse praktijken te 
trachten deze orde en deze wil tot ordening 
te verstoren. Eerlijk strijden, eerlijk werken 
voor een nieuw Nederland,, dat is onze taak. 

JWdllK:fttiq of OfllldijA. 
Als we aan het eind van zes maanden 

vri]heid een indruk moeten weergeven van 
den toestand in het Zuiden, dan weifelen 
wij tusschen een felle aanklacht en een 
wanhoopskreet ...... " 

Zo begint een artikel in TROUW van 30 
Juni zoals dat in het Noorden van ons 
land' verschijnt. Het geschrijf draagt de 
titel "Wij woonden in Brabant". 

Wij citeren hieruit nog het volgende: 
Maar als ge nu in Brabant komt vindt 

ge daar een kankerende lamlendige bevol
king". 

En verderop, na een onwelluidende aan
klacht tegen het militair gezag meldt ons de 
schrijver van dit· artikel in allerslechtste 
Nederlands: 

Het Brabantsche volk bleek naar al te 
ze�r een volksma�sa te zijn zonder rugge
graat, zonder· energie, zonder dat . taaie 
doorzettingsvermogen dat Nederland 111 het 
verleden groot heeft gemaakf!- Daarmee zijn 
wij haast tot wanhoop gebracht. Hoe kan 
uit dit alles ooit iets goeds komen? Moet 
er dan een 'dictator komen? Of revolutie? 
Dat zou zeker de genadeslag zijn! Maar 

, wat dan? Daar is in ons vaderland een 
lichtpunt! We hebben dat in het Zuiden 
meer dan ooit gevoeld. Dat lichtpunt werd 
door niemand minder genoemd dan H.M. 
de Koningin! 

Onze Koningin heeft het hart van Bra
bant's volk gestolen. Met een wijsheid en 
voortvarendheid, met een mped en scherp
zinnigheid, die de bewondering van allen 
die haar ontmoet hebben, afdwong, heeft 
Hare Majesteit Koningin onder ons in Bra
bant gewerkt. 'Haar terugkeer was een 
triomftocht door Zeeland, Brabant en Lim
burg. Haar optreden t.a.v. alle lagen, groe
pen, gradaties in ons volk gaf blijk v�n een 
zeer goed inzicht in alle toestanden ,m be
vrijd gebied! 

Door haar persoonlijk optreden en tegen
woordigheid heeft H.M. nog veel, heel veel 
gered in

� 
het Zuiden". 

Tot zover de woorden van "Trouw". 
Eigenlijk zouden we op dergenjke onzin 

niet moeten reageren. Maar omdat het ge
beurd is ten aanzien van allen, en omdat 
nog steeds een idee van het Donker Zuiden 
in de 'harde koppen der Noordelingen schijnt 
te groeien, moeten wij dit toch even recht 
zetten. 

De schrijver heeft wel zeer slecht de ziel 
van het Brabantse volk begrepen, als hij 
ons een volk zonder ruggegraat noemt. Ener
gie en doorzettingsvermogen zijn twee 
eigenschappen die met ons volk vergroeid 
zijn. Brabant heeft een geschiedenis die hier
van blijk geeft. Zeker ons volk is een beetje 
conservatief, maar dit conservatisme is hei
lig. De strijd om ons bestaan was hard en 
langdurig, maar het was een waarachtige 
strijd. 

Brabant hoeft werkelijk geen voorbeeld te 
nemen aan het Noorden, dat is gedurende 
de laatste stakingen wel duidelijk aan hef 
licht gekomen. 

Dat H.M. de Koningin "veel, heel veel 
heeft gered in het Zuiden", is ons volko
men onduidelijk. Er viel hier niets te redden, 
totaal niets. 

• Zeker we hebben onze Koningin goed
ontvangen, maar van een triomftocht is ons 
weinig bekend. 

Dit alles is maar een beetje holle phrase. 
Dat lamlendige Brabantse volk, zonder rug
gegraat, zonder energie, was sterk uit zich 
zelf, uit zijn eigen kracht. Het heeft- duizen
de onderduikers uit 't Noorden gastvrij ont
và'ngen en gesterkt in hun barre strijd tegen 
de tyrannie. Dat Brabantse volk stond als 
een hechte groep achter zijn bisschoppen, 
die voorwaar geen slappe houding hebben 
aangenomen. 

Dat Brabant wat teleurgesteld was over 
uitblijvende zuivering, slechte proviandering 
en andere gebeurlijkheden kan men niet als 
een symptoon van slapheid beschouwen. 

In Brabant zal het nooit nodig zijn ook 
maar één koe kunstmatig droog te leggen 
zoals in Friesland en Groningen, omdat de 
arbeiders niet willen melken. 

In Brabant behoeft niemand een revolutie 
te vrezen, want wij zijn niet gewend op 
onze broeders te schieten. 

Wij hebben weliswaar onze zwakheden,, 
maar wij voelen onze volkskracht nog even· 
sterk als voorheen. En als straks onze Ko
ningin de jonge Br,,banders nodi� mocht 
hebben - dan komen we weer n<1<1r Den 
Haag en �p;irJ;1en de Koetspaarderi at, en 
trekken wc 1-!�ar zelf door d� strattn. 

Daar zijn wij Zuiderlingen voor. 
Dit werd niet geschreven om een schei- . 

ding (een gefingeerde scheiding overigens:,'" 
tussen Zuid en Noord aan te dikken -
het werd alleen gezegd vanuit een beledigd 
gevoel dat zó laagdunkend over Brabanr 
geschreven wordt in een blad dat "trouw"
heet, maar dat deze trouw aan het Neder
landse volk op een eigenaardige wijze be
wijst door zo'n prullaria te publiceren. 

Van acAtec de, scAecmen. 
Wederopbouw. 

Voor de wederopbouw heeft Boxtel op het 
ogenblik voldoende stenen en ander mate
riaal gekregen om nog voor de Herfst alle 
reparaties die nodig zijn voor de getroffen 
huizen te verrichten, mits de huiseigenaren 
en bewoners hiertoe medewerken, zullen we 
deze winter ons huis dus kunnen dichten. 

, 
' 

P.T.T. 

Deze week zal een begin worden gemaakt 
met de aansluitingen van abonné's op het 
telefoonnet, 

(jouden �� 
Janus van Homelen en zijne echtge
note Adriana van Hommelen vieren 
Donderdag 19 Juli hun Goudén Hu
welijksfeest. 
Janus vestigde zich 52 jaar geleden 
als eerste sigarenmaker te Boxtel, 48 
jaar woonde hij in Kleinderliempde. 
Al hun nakomelingen zijn nog in le
ven, wat zeer zeker een groote zeld
zaamheid is. 
De krasse• oudjes hebben zich met 
hard werken aardig staande gehou
den en waren eens zo gelukkig door 
Vrouwe ·Fortuna toegelonkt te wor
den. Alzo g,enieten zij nu een onbe
zorgde oud_e dag, al laten zij het 
werk nog met staan. 

Nieuwe aardappelen. 
Op het. einde van deze week zullen in de 

groentenwinkels voor het eerst de nieuwe 
aardappelen van de Jonge Boerenstand te 
koop zijn. 

Avondklok. 
In verband met het opheffen van de 

avondklok wordt het sluitingsuur voor cafés 
bepaald op 11 uur n.m. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

De Bijbel voor de sigaretten
rapers-en-raapsters. 

Wil niet van aalmoezen leven; 
Beter dood dan een bedelaar. ' 

Een man, die naar andermans tafel moet 
(snakken, 

diens leven heet geen leven meer. 
Men bezoedelt zich met gekregen brokken;_ 
een verstandig man krijgt er maagpijn van.
Een brutale mond smaakt het gebedelde 

(zoet 
maar in zijn binneste brandt het als vuur. 
De wortel van alle kwaad is de geldzucht. 
Door,hieraan toe te geven, zijn sommigen 

(afgedwaald 
van het geloof, en hebben zich veel stekende 
pijnen bereid. 
Kan iemand soms vuur in zijn voorschoot 

(nemen, 
zonder dat hij zijn kleren schroeit; 
Of kan hij op gloeiende kolen lopen, 
zonder . dat hij zijn voeten brandt? 
Verheug u niet over een weinig genot, 
want dubbel zwaar valt dán het gemis. 
·Geschenken maken zienden blind
en verdraaien het recht.
Geschenken bederven het hart.
Wie stenen draagt, bezeert zich eraan;
wie hout klooft, loopt gevaar, zich te

(wonden.
Wanneer de schrijver der heilige boeken m
dézen tijd geleefd had, zou hij ongetwij
feld geschreven hebben:
Wie sigaretten raapt1 loopt gevaar over
reden te worden; ot: de stoomspuit der
loco1:notief zal hem verbranden.

_ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11,1111111111111111111111111111111111111 

.At te. q,oed is 6uacmaH.s q,d
:.

Reeds zagen we enkele malen in Boxtel 
N.S.B.-ers en Duitsers aan het werk. Nie
mand zal ontkennen dat dit goed is. Zij 
worden netjes behandeld. De bew,;iking is 
correct. De burgerij jouwt deze gevangenen 
niet uit. Kortom het is een zeer beschaafde 
vertoning. Als we dit vergelijken met de 
wijze waarop enigen tijd terug onze Hol
landse jongens van Vught naar- den ·Bosch 
moesten marcheren op te kleine klompen 
om daar de hele dag stenen te sjouwen, dan 
komen deze landverraders er uitstekend af. 
Zij worden netjes met een auto gehaald en 
weggebracht. Ze hebben goed te eten etc. 

Tot zover heeft het volkomen onze in
stemming, maar als we moeten opmerken, 
dat wagen L. 5439875 een pakje meeneemt 
voor een gevangen N.S.B.-er uit Boxtel 
(wat zeker buiten contróle om gebeurd) dan 
moeten we toch even verzuchten dat de 
behandeling wel wat al te goedzakkig is. 
Het is niet rechtvaardig tegenover de goede 
vaderlanders en ook niet voor de medege
vangenen van hem, voor wien het pakje 
bestemd was. 

Hoofdredacteuren: 

J. v. SUSANTE en H. v. d. MEIJDEN. 

Oir.en Adm.: W. L. v. Amelsfoorl Molenstr. JÇ 

' 



:Koe 'Zit dat HU,?Rijwielhandelaren in Boxtel zijn in het bezit van bonnen voor rijwielbanden. Zij maken tientallen vergeefse tochten om de zo begeerde banden op deze bonnen te kunnen kopen. Al hun moeite is nutteloos. Ondertussen liggen in Vught 16000 bui-- tenbanden en 32000 binnenbanden dpgesta-peld.• Is hier de bekende bureaucratie weer deoorzaak van het feit dat deze banden nietvrijgegeven kunnen worden?
JJ1aatseliiA 'lluwus. · 

Inzegening van het nieuwe Gidsenhuis. Op· Dinsdagavond 10 Juli vond de inzegening plaats van het nieuwe "home" der 
vrouwelijke verkenerij: de "Gidsen". 

gaat in met de. stand 2-1 voor de Zwaluwen./ De tweede helft begint met enkele aan
vallen van O.D.C. die ongevaarlijk zijn. De Zwaluwen midvoor krijgt dan een pracht
kans. Hij wil keihard inschieten, raakt de bal maar half en deze komt juist voor 'de 
voeten van de Zwaluw rechtsbuiten, die van dichtbij in buitenspel positie er 3-1 van maakt. Direct gevolgd door no. ·4_ Wegens haken krijgen de O.D.C.-ers een vrije trap te nemen, die Christ benut 4-2. O.D.C. zet alles op alles om nog in te IJ>open, doch de tijd is te kort en het blijft 4-2. . Zondag 22 Juli tegen Schijndel I in Schijndel en 29 Juli thuis .. Het publiek wordt erop gewezen dat het 
onbevoegd gebruik c.q. in het bezit hebben van jerrycans (benzineblikken) strafbaar is gesteld en in strijd is met de reglementen van. de 21 ste Army Group. .• . Deze blikken dienen op1 een verzamelplaats te worden ingeleverd en wel voor den 22sten Juli a.s. Als verzamelplaats voor de 

gemeente Boxtel is aangewezen het politiebureau. Worden na den 22sten Juli a.s. nog 
van deze blikken bij het publiek aangetroffen, dan zal onherroepelijk proces-verbaal worden opgemaakt. 

KIESCOLLEGE TE BOXTEL. Door den heer Commissaris der Koningin in de Provincie Noordbrabant zijn ónderstaande personen benoemd tot leden van het kiescollege der gemeente Boxtel: W. J. v. d. Laar, Pr. Bernhardstraat 7; A. Valks, Tongeren 29a; P. v. d. Steen, Nieuwstraat 184b; ]. A. v. d. Pas, Bosscheweg 109; H. C. v. Breugel, Bosscheweg 78; A. J. Vlaminckx, v. Merheimstraat 43; A. 1-1.W. v. d. Bogaert, Nw Kerkstraat 47; M. C.v. Houtum, v. Hornstraat 11; W. G. H. Prick, Rechterstraat 5; A. P. v. d. Sande,Stationsstraat 10; P. J. v. d. Meijden, Luissel 1; L. A. Kurtsjeps, Lennisheuvel 57;P. v. d. Pas, Kl. Liepd�21; P.J. v. d. Sande,Molenstraat 14; E. Hazelhoff, Bosscheweg34; B. C. A. Sprangers, Stationsplein; C.

Buitenhek, Pr. Bemnardstraat 15; M. A. • v. Bragt, Mijlstraat 7; ,J. Habraken, Gemonde 85a; G. H. v. d. Meijden, Stationsplein 11; P. H. v. Griensveq, Molenpad 1;F. H. Verhoeven, Tongeren 18; J. W. v. d.Brandt, Stationsstraat 51; ]. L.· I. M. Janss·ens, Hal 27; R. de Laat, Breukelschestraat134; C. de Brouwer, Nw Kerkstraat 51; P.A. M. v. Brunschot, Coothstraat 31; M. J. Hazen berg, Zandvliet 65; M. C. v. Rixtel,Zandvliet 6; W. F. Vos, Julianastraat 4; ,W: F. Ch. v. Meersbergen, v. Merheimstr.
61; A. A. W. P. Hekkens, Pr. Bernhardstraat 1 ; R. W. H. Pechtold, Molenstraat 5;J. W. Maas, Lennisheuvel 11; W. J. Peijnenburg, Kl. Liempdscheweg 14; L. Spierings, Roond 9; Th. Pastoor, Pr. Bernhardstraat 5; P. J. Smits, Molenstraat 12; C. N.Snijders, v. Rantstraat 4; A. H. J. v. Helmond, Nieuwstraat 128; W. L. v. Amelsvoort, Molenstraat 19; W. Spoormakers, Stationsstraat 6; K. Dekker, Ons Doel- . straat 13; J. G. v. d. Pl<c1s, Tongeren 39; H. J. ]. v. d. Laar, Molenstraat 92. 

Alvorens tot de plechtigheid over te gaan, dankte de Zeereerw. Heer Pastoor van Besouw den bouwheer van het huis Rector Beex en hij sprak de hoop uit, dat uit zijn initiatief in de toekomst rijke vruchten mo-gen rijpen. :::�i:--:::��:i:::;l!r===============:;;;;:====,ï:::=:=::::::=::==:=::==:�"iiiiiii-------• Daarna volgde de plechtigheid, bijge-Gevonden een armband. woond door Rector Beex, de nieuwe aal- Terug te . bekomen ��gen moezenier Kapelaan Damen en de gidsen· advertentie kosten ,b1J G.leidsters-in-spé. Het huis werd onder de v. d. Steen,  Langenberg 4bijzondere bescherming gesteld van Maria, Boxtel. 
Op 7 Juli 1945 overleed in het St. Lidwina Ziekenhuis te Boxtel. tijdig voorzien van H H. Sacramenten der Stervendèn, mijn innig geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgzame Vader, Behuwdvader en Grootvader wier beeld in een speci�al daarvoor be-----------stemde, in de wand uitgehouwen, nis werd Th. Alberts dé Heer geplaatst. Het was een plechtigheid, orit- en JOHANNES HELLEMONS, roerend-mooi door haar eenvoud. Na ai- C. Alberts•de Kooning geboren te Roosendaal 27 September 1868. loop sprak Rector Beex .op zijn beurt een danken allen die hunne . Oud Bondsvoorzitter van St. Rafaël.
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goeden raad 
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Van 0ers zaad 

\ woord v�n _d��k _jegens -den Pastoor, want belangstelling' hebben ge• Ridder in de Orde v. d. H. Gregorius de Groote a!. zou z11n m1t1at1ef o�k nog z? onbegre1�sd toond bij gelegenheid van R'dd • d O d O • Het adres voor fiJ"ne Zijn geweest, z?_nd�r n krachtig� geldel_11ke het 40,jarig Huwelijksfeest. I er m e r e van ranje Nassau. steun zou�e�z1jn_)dealen tochmet tot nun8ÓXTEL J 1. 1945 Uit aller naam MELK, BOTER, MARGARINE, 
verwezenh1kmg zijn gekomen. / . • u 1 •

Mevr. de Wed. C. HELLEMONS.KERKKAMP. ' • Er heerste die echte sfeer, die ons allen Nieuwstraat_,36. KAAS, VET, EIEREN, ENZ. ENZ. 
F intens gevangen hield en die n0g dieptr 

L ·u 
. TILBURG, Enschotschestraat 190. • 

d z werd, toen. het kampvuur hel oplaaide en aat W tuin De begrafenis vonèl plaats op Dinsdag 10 Juli IS nog stee S uivelhandel _ met zijn lichtende en· bezielende vlammen h 
t .. _, 

f 
"t f

j.l. op het R. K. Kerkhof van d. parochie c. de Jong-v. Kempenons tegenstraalde. e ZIJ groe,�e-, rui �o St. Petrus te Boxtel. Het verdere verloop van den avond droeg siertuin, v akk undig 
Van Hornstraat 12 Boxtel 'n enigszins feestelijk karakter. 

1 
... ....., ..... ,.. ..................................... e ••• ,.. ... ..,.,..'t Begin is nu gemaakt; het huis is er. aan eggen en/of t t Steeds EIEREN Aan de slag dan ! Men verwacht wat van d h d i WILLEM DE VISSER ! ons, laten wij die verwachtingeri dtis niet. On er OU en· 1• ! op ziekenbonnen voorradig.t�leurstellen. • d en ! f l • k B d Toon je een gids van de daad! oor: 
t TRUUS DIETEREN t in e ijver ienste Maatschappelijke ·Wederopbouw. 

s A LA' s ! •· • · i Dinsdagavond hield de commissie voor . t herdenken VnJdag 20 Juli a.s. met hunne kmder�n � Een assurantiekantoor hier ter plaatse maatschappelijke wederopbouw haar bijeen- T uinbouw-lnrtchting i LEO, THEO en ZUS, hun gelukkig 25,jarig 
I

vr.iagt voor Boxtel en omgeving een 
komst. Het was gebleken dat het Concept L • h 1 61 B t 1 •• Huwelijksleven ! f L 1 .._, K p E R S Q Q .._Ivoor een Ondernemingsraad door nagenoeg ennis euve ' ox e • • · , .. 1"11111 l"IIIIIalle werkgevers werd toegejuicht. Het zal OPROEP VOOR ! Persoonlijke felicitaties ontvangen zij dien dag !
nu besproken worden met het bestuur van TERUGGEKEERDEN ! gaarne van 1 tot 2 uur Molenstraat 32 Boxtel. ! de Arbeidersbeweging. ,,. UIT HET CONCEN, t , , • ! Daar verschillende heren · niet aanwezig TRATIEKAMP �-•••••••-•--•--••••••••••••••�•-•konden zijn op de:;:e vergadering • kwam NEUENGAMM,J!:. 

••-•-----•••••••-•••••••••••••••••slechts punt 5 van de agenda aan de orde. Wil • d d' I f . Onze Ouders Van belang was een ingekomen �stuk betref- k 1 t ie

t"
d'. �e a?ger 0 fende_ grondslagen voor Maatschappelijke or er :J. m �rn�/mme de Heet 

en MevroÛw Wederopbouw, die eigenlijk vanzelfspre- fewees IS �l m ic hn{fenkend zijri en na een jaar van bestaan der an en wi v.ersc a en commissie rijkelijk laat kwamen. Besloten °.'?trent medegevangene�, 
i 

. werd hiermede hun instemming te laten blij- zyn naam en adres m • ken door een schrijven aan de Gewestelijken blo_kletters opgeven aan ! J. M. VAN ETTEN-VAN LEUVENRaad. • . een der onderstaande per• t • Na enige punten besproken te hebben sonen.:
van practische en ideeële aard, zoals daar .Mevr. van Enk:Reydert, I•• 

vieren op 20 Juli a.s. hun Zilveren Huwelijksfeest. ! zijn: bruggenbouw, watervoorziening, kin- Vries. - Mej. G.G. Hahn , BOXTEL, Bosscheweg 16. •derbijslag (waar nogal -wat op aan te mer- Huize Fenix" Vries 
ken viel) en openbare zedelijkheid, ging. •· ' • •-•-•-•••-•-•-•-•--•-•-•-•--•-•--de vergadering uiteen met het vooTnemen lANDARTS I' d�ze punten in een volgende vergadering ·M. HOYNGuit te werken. / . Vrouwelijk-Jeugdwerk. A f W E Z I G Dinsdagavond vond de inzegening plaats tot en met 29 Jul i 
van de nieuwe blokhut van het Vrouwelijk Spoedgevallen: Jeugdwerk in de parochie St. Pieter, gele- o· d l ' A d gen aan de Bossche weg. ins ag S von S Hiermede is het begin gemaakt voor de Vrij dag • 7 • 8 uur Vrouwelijke Verkennerij. Moge Gods Zegen --· --------rusten op deze nieuwe vorm van Jeugdwerk, NU MET DE VREDE EEN zodat het vele vruchten zal dragen voor de ZEE VAN BLOEMEN IN 
vrouwelijki jeugd in deze parochie. UW HUIS. VROOLIJK-p bli t. HEIDI BLIJHEID !,MOOIE u ca ie. - KAME R C O L L E C Tl E :De .aanda_cht van belanghebben_den wordt 

COLCHICU M d·onker erop gevestigd, dat de gelegenheid bestaat, 1·1 (l'J de ) 3 t b' k d d h 1 a 1 ac won r s .,mnen twee we en na ato ezes, aan et id. violet (Violet Queen)
kantoor der Kamer van Koophandel en Fa- 3 t 'd J' ht J'l (A tbrieken voor 's Hertogenbos.ch en Omstre- s

i

·• 1 •. ic) 3 1 ta .du u�t-k s J • 35 D B h na e ma1or s ., 1 . w1 en, t. onsstraat ' en osc , opgave·(Autumnale alba) 3 stuks.

PARAAT WAS en IS het N.T.I. om hen, die dienst nemen in het Ned. leger 
Gratis Engel$Ch te Ie eren Anders· lesgeld: ENGELSCH . . f 2.05 p. m. Vlot spreken en schrijven in Sm. Fransch, steno, middenst. dip!. . f 2.85 p. m. Ned. Corr. Boekh. f 1.- p. m. 
NED. TALEN INSTITUUT 

ROTTERDAM Eerst Illegaal Nu Nationaal te do�n omtrent te.ngevol�e va� oorlogs-
CROCUS (zift 9) geel handelingen zoekgeraakte diploma s van het 10, t • d • t 10 t · d Middenstandsexamen Algemeen Handels- bi s ·• 110• wt 1 'd s t., 1 t. 

k 
. • anw s . , 1 ges reep gratis proefles van: enms. . . . 10 stuks B Û N Na venf1cat1� van deze opgaven met de N ARC.ISSEN (Ornatus naam ................................... . bestaande archieven zullen dan aan deze . ) 10 t k • d' I , k d maXJmum s u s. No 75 adresp�rson�n n�uwe 1p oma s unnen wor en TUL p EN (zift 11) Bril. • • uitgereikt. I t t 10 t ·d D an s ar s ., 1 . uc 0.D.C. - Zwaluwen V.F.C. 2- 4. de Berlin 10 stuks. te 

0.0.M 

om bij de bediening van verschiliende agentschappen behulpzaam te zijn. 
Vaste IJU(loedi.nq, en a/-sluitpwoisie. Brieven met opgaaf van leeftijd en tegenwoordige werkkrig te zenden aan het Bureau van dit blad onde!:,No. 5167 

�etere voeding 
do�r 

beter verzorgde 
levensmiddelen 

DE GRUYTER 
BETER VERZORGDE WAAR 

Huismoeders van 
en Omstreken 

Op Vrljdag�20 Juli om half drie komt de bekende Radio-Kookleeraar, P. J. Kers, in de Ark, Prins Bernhardstraat, U voorlichting geven over de 
P,euidinq, oan Uw maàltijtUn Speciaal voor de nieuwe producten 

Eipoeder en Blikvleesch zal hij U recepten geven, zoodat U een sma-0.D.C. kreeg j.l. Zondag een onverdiende D�ze collectie voor f 7.50.nederlaag te slikken, van de Zwaluwen uit Ni et  g o e d, g e l d  teru g. Vught. O.D_C. was geenszins de mindere A 11 e s  g e  g a r a n d e e r  d .  van de Zwaluwen, noch in techniek noch in Aardbeienpl. 4 1/2 et. p. st. tactiek. Want in de periode dat O.D.C. het C K B E E N 
O ND ERLIN GE OORLOGSSCHADE kelijke afwisseling kunt brengen 1n 

beste van het spel had kregen de gasten • • twee doelpunten cadeau. Het eerste werd Meerlaan 190, Hillegom. juist voor de voeten gelegd van de Zwaluwmidvoor; die vanzelfsprekend geen fout Wegens 

VERZEKERIN GS MAATSCHAPPIJ Uw maaltijden. 
Laan Copes van Cattenburch, 'sGravenhage. !J3ooendien Aomt ftij, Hoq. m.el een ceupt 

Alle verzekeringen eindigen aan het einde om iets. 6ij@1tdecs Maat te· malien.maakte en het tweede doelpunt werd dooi' V A C A N Î I E · de rechtshalf van O.D.C. zelf gemaakt. De ' O.D.C.ers bleven echter aanvallen en we is onze zaak van 15 noteren een aanval over links die fraai Juli tot en met 21 Juliwordt ingekopt doch op meeste�lijke wijze G E S L O T cN 

der loopende verzekeringsperioden, zoodat 
opzegging onnoodig_is. De naheffingskwitaq-

Op vertoon. van deze advertentte gratis toegang. Breng papier en potlood mede voor het opschrijven van de recepten ties over de twee laatste halfjaren zullen word gehouden. Een hard schot, beland te zoo spoedig mogelijk worden aangeboden. 
Uw Assurantie-Bezorger zal U onze voordellen tot 

PERS EN VOORLICHTINGSDIENST VAN HIT RIJKSBUREAU VOOR DE VOEDSEL VOORZIENINGgen de deklat, de terugstuitende bal vangt f, J. WITTEVEEN Brekelmans op geeft op tijd door aan The Manufacturen en Con- instandhouding van eene molestverzekering tegen in samenwerking.. met het Voorlichtingsbureau Hazenberg, die hard inschiet 2-1. De rust fectie. Rechterstraat 18. zeer lage kosten voorleggen. HET BESTUUR. _van de Voedingsraad Den Haag. DRUKKERIJ J. j>, TIELEN - BOXTEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD ·VOOR BOXTEL EN OMGEVlNG 

God rustte de mens· uit met twee geeste
lijke vermogens: verstand en vrije wil. Om 
werkelijk mens te_ zijn, moet de mens die 
vermogens bezit;€n; om werkelijk als mens 
te leven moet hij' ze ook gebruiken. Wanneer 
een mens niet leeft volgens deze vermogens, 
schendt hij zijq menselijkheid en breekt hij 
de orde, die God in de natuur gelegd heeft, 
stuk; hij veroorzaakt dan wanorde, chaos. 

De waarheid van deze woorden kunnen 
we toetsen aan Duitsland's geschiedenis in 
de laatste tien jaren. Aan het begin van 
Duitsland's chaos van thans staat het supe
rioriteitsgevoel, waarmee iedere Duitser erfe
lij�was belast; ,,Deutschland, Deutschland 
über alles, über alles in der Welt!" De klap 
van 1918 deed door een soort overcompen
satie dit superiorit�itsgevoel l;litgroeien, te
gen de verdrukking in, tot een roes, een ra
zernij. In die roes liepen alle Duitsers ge
willig mee aan den leiband van hun groten 
leider, dansten naar zijn pijpen, staken op 
zijn bevel hun poot omhoog; allen volgden 
als een kudde de opzwepende muziek van 
den rattenvanger van Berlijn. Mannen, 
vrouwen en kinderen werden geslacht op 
het altaar van Germania, hun Lorelei; zij 
stierven een dood, die ze zelf krijsend over 
zich hadden afgeroepen. Nu, na de grote 
ontnuchtering, kruipen de overlevenden kat
.terig rond, met de staart tussen de benen, 
als beesten, die met de zweep hebben kennis 
gemaakt. 

Het is waarlijk niet nodig (het zou ook 
niet aangenaam zijn!) de hele vuile was van 
Duitsland uit te hangen, om aan te tonen 
tot welk een krankzinnige chaos het blin<l 
volgen van een leuze, van een hartstocht de 
mensen leidt. Duitsland is nu een groot 
gekkenhuis; het ergste voor ons is echter, 
dat het ons zoveel moeite en schade gekost 
heeft om die gekken opgesloten te krijgen; 
en nu moeten we hen nog oppassen boven-
dien! • . 

De Voorzienigheid stelde ons in het Duitse 
volk een àfschrikwekkend voorbeeld en gaf 
ons in deze oorlog weer eens een gevoelige 
les. Een voornaam punt van die les is, dat 
we moeten leren onze vermogens te kennen 
en overeenkomstig •die vermogens te han
delen, m.a.w. we moeten leren zelfbewuste 
mensen te zijn. 

Een zelfbewuste mens bekijkt nauwkeurig, 
met de ogen van het verstand, de eigen 
werkelijkheid en de werkelijkheid rondom 
zich; en hij handelt dan volgens die wer
kelijkheid. In een democratische staat moet 
die mens zich daarom ook zijn ver;intwoor
delijkheid voor het bestuur van de staat 
bewust zijn en volgens dat bewustzijn han
delen. Uitlatingen als deze: ,,We kunnen er 
toch niets tegen doen!", ,,Er wordt toch over 

Zwemmen en_ Zonnen. 
Zwemmen en zonnen. 

Naar aanleiding van het in dit blad opge
nomen artikeltje "Zwemmen en zonnen", 
ontvingen wij van de Boxtelse Zwemvereni
ging en Reddingsbrigade een artikeltje, ge
noemd: ,,Is gemengd zwemmen een gevaar 
voor de jeugd?" Wij zullen dit artikeltje 
niet doen plaatsen, omdat wij betwijfelen, 
dat de opinie's die hierin verkondigd wor
den gemeengoed zijn van alle leden der 
Boxtelse Zwemvereniging. Wij kunnen voor
alsnog niet aannemen, dat de hierin gehul
digde geavanceerde opvattingen, de opvat
tingen zijn van het katholieke Boxtel. 

Wij hebben rustig en eerlijk over het 
geschrevene nagedacht. Wij hebben ons af
gevraagd of ons oordeel over deze zaak niet 
op een vóóroordeel berustte. Wij hebben 
ons afgevraagd of wij in ons oordeel niet ,
onbewust beïnvloed werden door ouderwet-
se opvattingen en ideeën, die toch eigenlijk 
niet voldoende gegrond waren. 

Toch zijn wij ervan overtuigd, dat ge
mengd zwemmen en zonnen inderdaad een 
ernstig gevaar betekent voor de zedelijke 
ongereptheid van de jeugd. 

Het zou voor ons gemakkelijker zijn, in
dien wij deze uitspraak niet deden. Wij 
behoefden ons dan niet te bekommeren om 
de mentaliteit van_ ouders en opvoeders in 
deze kwestie. Wij behoefden dan niet in 
te gaan tegen andere opvattingen, die gro
ter aantrekkingskracht schijnen te bezitten. 
Wij behoefden ons dan niet de gemakke
lijke spot met "zedelijkheidsapostelen" te 
laten welgevallen. Wij behoefden dan niet 
de schijn te wekken, dat wij in zure bene
penheid de jeugd een genoegen misgunnen. 

ons beschikt" zijn symptomen Vqn een be
denkelijk democratisch defaitisme, dat in 
strijd is met dat zelfbewustzijn. Deze iner
tie, • die we hier en daar constateren, is 
natuurlijk voor een groot deel te wijten aan 
de tyrannie der lange bezettingsjaren, en 
ook aan de teleurstellingen ons door het 
Militair Gezag bereid. Toch zijn sinds de 
bevrijdingsdag vrijheid en democratie weer 
bestaande realiteitèn, die we, ondapks alle 
moeilijkheden, die hun volle ontplooiï nog 
in de weg staan, kunnen en moeten zien. 

Democratie betekent in de tegenwoordige 
praktijk, dat het volk de wetgevende macht 
bezit en controle uitoefent op het bestuurs
appar�at, indirect: door zijn vertegenwoor
digers, die het vrij kiest, en wier keuze het 
ook weer herroepen kan. 

Dit kiesrecht legt, zoals elk recht, ook 
plichten op. We moeten ons ,onze demo
cratische verantwoordelijkheid bewust zijn; 
we mogen geen kleurloze, kneedbare massa 
zijn in de handen van demagogen, die in 
troebel water vissen. We mogen ons geen 
oordeel laten opdringen; we moeten zelf 
een open oog hebben voor de ..mogelijkhe
den en ttloeilijkheden van het politieke eco
nomische, sociale en culturele leven, en ons 
daarover een eigen oordeel vormen. Zoals 
in alles zijn we ook hierin niet zelfgenoeg
zaam; iedereen heeft hier goede voorlich-

. ting nodig. Gelukkig beschikken we over 
een aantal goede tijdschriften, die hierin 
kunnen voorzien. Onze nieuwe minister-pre
sident verblijdde ons bovendien met de be
lofte, dat de regering een begin zou maken 
met het geven van goede objectiev,e voor
lichting. 

We behoren dus zoveel als in ons ver
mogen ligt, kennis te nemen van de pro
gramma's, kritieken, discussies en polemie
ken in de ons vertrouwde bladen; dan zullen 
we in staat zijn ons een eigen oordeel te 
vormen en als vrije mensen een zelfstandige 
keuze te doen. De. programma's en antece
denten van de candidaten voor de volksver
tegenwoordiging bieden zeker aan iedereen 
een voldoende fundament voor de beoor
delin� der geschiktheid van die candidaten 
als respraesentanten van zijn politieke wil. 

Ook al schijnen algemene verkiezingen 
nog niet mogelijk, toch moeten we ons daar
op reeds voorbereiden; de enige basis voor 
een welgefungeerd oordeel is nauwkeurige 
en bezonken observatie; en daarvoor is tiji 
nodig! Eens komt de dag, waarop Neder
land ons welgefundeerd oordeel nodig heeft. 

Ontredderd, maar toch nog boven water, 
komen we uit de storm van deze oorlog te 
voorschijn. Wanneer we nu nog schipbreuk 
lijden is het door onze eigen nalatigheid. 
Alle hens aan dek zijn nodig, en iedere man 
moet zich zijn verantwoordelijkheid bewust 
zijn. 

Wij behoefden dan niet het verwijt te 
horen, dat wij eigenlijk met al onze strijd 
tegen de gemengde zwem- en zonnebaden 
slechts schijnheiligen zijn, die zelf een be0 

dorven fantasie hebben en daarom gevaren 
ontdekken in volmaakt onschuldige zaken. 

Maar het gaat hier- niet om de vraag, wat 
het gemakkelijkst is; het gaat om de waar
heid; en de waarheid vraagt gewoonlijk of
fers, wanneer men haar consequent tracht 
te beleven. 

Voordat wij een antwoord geven op de 
vraag, waarom wij in de gemengde zwem
en zonnebaden een gevaar zien voor de ze
delijke ongereptheid van onze jeugd, willen 
wij eerst spreken over de grondslagen van 
ons antwoord. 

De mens is een redelijk wezen met een 
vrije wil en daardoor verschilt hij J'uist van
het dier. Wil de mens menswaar ig leven 
en niet gelijk staan met het dier, dan moet 
hij zijn neigingen regelen en leiden door zijn 
redelijke wil; zou hij de orde omkeren, dan 
doet hij tekort aan zijn waardigheid en 
misdoet hij tegenover God. 

Wil de mens werkelijk menswaardig en 
in overeenstemming met Gods wetten leven 
dan moet hij met name de geslachtsdrift 
zó regelen en leiden, dat deze alleen op ge
oorloofde wijze wordt ingewilligd. 

Dat kost strijd en inspanning. Het is on
verstandig en verkeerd deze strijd onnoodig 
te verzwaren, noch voor zichzelf, noch voor 
anderen. In normale omstand"igheden vraagt 
een juiste beheersing van deze sterkste drift, 
gewoonlijk reeds de hoogste inspanning. Hoe 
dwaas is het dan deze drift onnoodig te 
prikkelen, wanneer er van inwilliging geen 
sprake mag zijn. En wat de verhouding tot 
anderen betreft: wie de strijd voor een an-

der onnodig verzwaart, moge zich de woor
den van Christus herinneren: ,,Wee de 
mens, door wien de ergernis komt". (Mth. 
18 :7). De geslachtsdrift wordt door allerlei 
onvermijdelijke dingen van het dagelijks le
ven voldoende geprikkeld en de jeugd krijgt 
voldoende gelegenheid om zich in de strijd 
te harden. 

De gemengde zwem- en zonnebaden vor
men een gevaar, omdat daar de geslachts
drift onnodig geprikkeld wordt; zodoende 
wordt de toch reeds moeilijke strijd van onze 
fongens en meisjes onnodig verzwaard en 
onnoodig aanleiding gegeven tot allerlei mis
stappen op het terrein �an het geslachts
leven; tenzij men zou durven beweren, dat 
het merendeel van onze jongens en meisjes 
sexueel ongevoelig is. Dit laatste is zeker 
niet waar voor jongens; en de meisjes bren
gen de jongens/ gemakkelijk in grote moei
lijkheden, terwijl zij zelf minder of in het 
geheel niet geprikkeld worden; en dit des te 
meer, naarmate zij in een overigens mis
schien onschuldige coquetterie hun aandacht 
trachten te trekken. 

Er zijn er die beweren, dat de gevaren 
niet zo ernstig zijn, omdat de prikkel bij 
herhaald optreden aan kracht verliest. Dit is 
zo. Maar wij vragen ons af: hoe lang duurt 
het, voordat de prikkel zijn kracht verloren 
heeft? Hoeveel strijd moet er intussen inner
lijk gevoerd worden? Zijn onzeJ'ongens en
meisjes ir-tussen niet grondig be orven? En 
is het wel gewenst dat onze jonge mannen 
op de duur ongevoelig worden voor datgene, 
wat bij normale mensen prikkelend werkt_; 
het ontbreken van een normale sexuele ·ge
voeligheid is toch niet bevorderlijk voor een 
gelukkig huwelijksleven, waartoe het groot
ste gedeelte van onze- jongens en meisjes 
hoopt te komen. 
~Het staat voor ons vast, dat de gemengde 

zwem- en zonnebaden een gevaar vormen, 
omdat daar de geslachtsdrift te gemakkelijk 
geprikkeld wordt. Eveneens staat het voor 
ons vast, dat het riskeren van dit gevaar 
op geen enkele grond voldoende te verant
woorden is. 

Voor de beoefening der zwemsport en de 
ontwikkeling van het lichaam is het samen
zijn van jongens en meisjes absoluut niet 
nodig. De weldadige invloed van de zon 
wordt niet minder, wanneer jongens en meis
jes van elkander gescheiden zijn. En voor de 
ontwikkeling der sport-broederschap is wel 
ander terrein dan de waterkant. Trouwens 
jongens en meisjes· in bad-costuum voelen 
zich niet als broeders en zusters en zullen 
elkaar als zodanig niet respecteren. Dan 
juist zien ze in elkaar: het andere geslacht. 
Laten wij elkander niets wijsmaken! 

De gemengde zwem- en zonnebaden le
veren '1us een gevaar op. En een onnodig 
gevaar. En daarom is het bezoek aan der
gelijke inrichtingen door onze jongens en 
meisjes moreel niet te verantwoorden. 

fui ldeûre 'l)�. 
Voormalige Duitse spoorwegautoriteiten 

'hebben aan de Geallieerden volledige mede
werking aangeboden om het spoorwegwezen 
t_e reorganiseren. De verrassende hoeveel
heid reismateriaal zal deze taak minder 
moeilijk maken dan men oorspronkelijk 
dacht, zo seint de oorlogscorrespondent o.a. 
News Chronicle S. L. Solon. 

De Duitse Spoorwegen bezaten in 1945 
voor de nederlaag meer rollend materiaal 
dan in 1938, trots de hevige geallieerde 
bombardementen en voortdurende ver
I!ieling van Duitse transportmogelijkheden. 

In Maart had de 11Deutsche Reichsbahn" 
25.487 locomotieven, waarbij ingesloten de 
4.742 die bij de terugtocht op de Oder uit 
Rusland zijn meegenomen. 

Ondanks alle verliezen betekent dit een 
globale aanwinst van meer dan 4.000 loco
motieven sinds 1938. 

De afgevaardigde Ir. Or. Kaisling, die deze 
getallen verschafte, deelt mede dat dezelfde 
opgaande ,lijn valt waar te nemen in de 
wagon-productie. Ouitschland had in Januari 
1945 bijna 80.000 wagons ·meer dan in 1938. 

Tot zover de getallen voor de Duitse 
spoorwegen zoals ze in de News Chronicle 
gepubliceerd werden, Wij laten nu de cijfers 

volgen betreffende de Nederlandse Spoor
wegen. 

aantal aantal aantal per, 
aan• aa.01111 ver11 cen111 

wezig wezig mist t.age 
Sept. 'H Juli '¼5 vermist 

Locomotieven 865 384 
Electr. treinstellen 430 80 
Diesel treinstellen 82 36 
Rijtuigen van stoom-

481 55.6% 
350 81.4% 
46 56.1% 

treinen 1908 233 1675 87.8% 
Goederenwagens 30354 1073 29281" 96.5% 

Hierbij moet rekening gehouden worden 
met het feit, dat van het nog aanwezige ma
t-erieel het grootste gedeelte nog onbruik
baar is. 

• Wij vragen ons nogmaals af of Duitsland
dan wel Nederland overwonnen is?

J'laatseliiA 'llieu� 
----

De Oosterhoutsche Nachtegalen. 

Naar wij vernemen, zal op Zondag 29 Juli 
a.s. te Boxtel een Concert worden gegeven
door de "Oosterhoutsche Nachtegalen".
Velen onzer zullen zich herinneren, hoe in
dertijd dit Knapenkoor ook hier een enorme
belangstelling genoot. Wat het echter thans,
na de bevrijding, presteert, is niet te verge
lijken met de vroegere successen.

H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Ju
liana spraken persoonlijk Hare· grote waar
dering uit over hetgeen deze zangertjes ten 
gehore brachten. Radio Brussel arrangeerde 
een speciaal concert, dat over heel de ,we
reld werd uitgezonden_. In de majestueuse 
St. Gudule te Brussel beluisterden gezanten 
en prelaten hun prachtige gezangen ter ge
legenheid der algehele bevrijding van .Ne
derland op 2e Pinksterdag van dit jaar. 

Deze laatste paar maanden l!ebben reeds 
duizenden genoten van hun geestige en 
ontroerende liederen. Het is dan ook van 
harte, dat wij dit befaamde koof een "wel
kom in Boxtel" toe roepen. 

Spkqd 3listodael. 
door Jacop van Maerlant 

gemaect bi het afscheid van 
die leste sigarettentrein. 

Als di treine uut hevet getogen 
sagen wi et an met droeve ogen 
en dedere up een swaer geclach 
op dees allerdroefste dach. 
Nu sal et àl ons weer beboeten 
nu sal ick weder wercken moeten 
sucht ende steent een clene man 
en stekt sijn leste smookje an. 
Een ander laet et sich genoeghen 
hem weder bi di heren voeghen 
en doet als had hi noyt gestaen 
om sigretjes op te vaen. 
Een rancke dienstmaagt ende fijn 
staet nemmermeer noch aen di lijn 
en moet een huisgezin gaen dienen 
can ghien cwartjes mer verdienen. 
Di dokter kijkt wel wat bedezen 
dat hi gheen menschen can ghenezen 
die het hooft te morzel liepen 
dat die hersens ginghen piepen. 
Maer di treinbaes van de statie 
kijkt verheuchend toe - eilacie! 
Hoe ligt die spoorlijn so verlaten, 
wat een rust al langs di strate, 
nu die leste trein passeerde 
daer wi lange nach begeerden. 
Weg nu mooie rooksigretten 
weg dat lange tijd verletten 
Nu ghien lijnentrekkerij 
en ghien zwarte pieterij. 

Nu gaen wi weder anevanghen 
sonder vrese, niet mer bange 
voor het wercken met die hand! 
Leve werckend Nederland. 

Hoofdredacteuren : 

J. v. SUSANTE en H. "· d. MEIJDEN. 

Or.en Adm.: W. L. v. Amelafoort Mol•n•lr. 19 
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.Ve Áteko..
Op 24 October 1944 vloog de monumen

tale brug over het majestueuze Smalle Wa
ter de lucht in. Sindsdien is de van Salm
straat, de Mijlstraat en een groot gedeelte 
van Lennisheuvel afgesneden geweest van 
de moederstad. Ook de watervoorziening 
aldaar kwam stop te staan. Tot voor enkele 
dagen kwam er geen drup water in deze 

- in een hoek gedoken wijken. Met naarstige' ijver werd een nieuwe brug geslagen; het 
noodzakelijke onderlinge verkeer kwam 
weer opgang. Edoch .... , de waterleiding werd 
niet hersteld! En toch spoot er weer water 
uit de kranen in de van Salm- en Mijlstraat. 

Raaie, raaie, wat was dat? De deskundi
gen waren de kluts kwijt; niemand wist 
meer hoe het met de leiding (van het water 
dan) gesteld was; men dacht d�t zij (de 
waterleiding) kapot was; maar m werke-

,. lijkheid kon de leiding best alle water ver
zetten. Hoe zat dat nou? 

Het is eigenlijk heel ��nvoudig l�zer: de 
leiding was zoek; de le1dmg was met stuk; 
men wist alleen niet waar de leiding zat; 
de veronderstelling dat de leiding het niet 
aankon, bleek niet juist. Toen de bru� �e
maakt was; ging men ook naar de_ l_e1dmg 
zoeken ·en men, ontdekte dat de le1dmg er 
nog steeds was, niet om leiding te geven, 
maar water, gewoon goed water om te 
drinken en te schrobben. Leve de Boxtelse 
snuggerheid! , 

Naar wij vernemen heeft de actk tc,t 
Verbod van· Brabant's Centrum tot heden 
geen succes gehad. De redactie hêeft echter 
reeds de slimme streken van de onrecht
vaardige rentmeester toegepast en is dus op 
alle gebeurlijkheden ....!'._Oorbereid. 

Vele mensen in Boxtel, mannen, vrouwen, 
jongens en meisjes, en ook al kleine kinde
ren, weten geen raad meer, nu geen verlof
treinen met ge�llieerde soldaten Boxtel zul
len passeren. Het lijn-trekken is afgelopen. 
1Ullllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Lijst van candidaten voor den Gemeenteraad 

Het Kiescollege benoemt zoals bekend 
de leden van den Raad, uit de personen, 
voorkomende op de daartoe door ten minste 
3 zijner leden te ondertekenen lijsten van 
candidaten. 

De leden van het Kiescollege voor de 
verkiezing van de leden van de tijdelijke 
Gemeenteraad van Boxtel, stelden op 17 Juli 
1945 onderstaande personen candidaat:• 1 .. M. Dekkers, 2. Alphonsus H. W. van 
den Bogaert, 3. Johannes W. van den Brandt, 
4. Klaas Dekker, 5 Arnoldus A. W. P. Hek
kens; 6. Johannes L. I. M. Janssens, 7. Wil
lem J. van de Laar, 8. Roger de Laat, 9. 
Wilhelmus F. C. van Meersbergen, 10. Pau
lus J. van der Meijden, 11. Theodorus Pas
toor" 12. Petrus J. van de Sande, 13. Peter 
J. Smits, 14. Bertus C. A. Sprangers; 15.
Adrianus Valks. 

De datum waarop de lijsten uiterlijk moe
ten worden ingeleverd werd vastgesteld op 
19 Juli 1945. 

Meer lijsten van candidaten, dan de hier
voor genoemde kwamèn niet in. 

Er is dus slechts één lijst ingeleverd. In
dien de waarnemend Burgemeester deze lijst 
geldig verklaart, en beslist dat alle daarop 
voorkomende candidaten blijven gehand-

. haafd, dan zullen de 15 candidaten als lid 
van de Gemeenteraad van Boxtel zijn be
noemd. 

De tijdelijke Gemeenteraad van Boxtel is 
in volkomen harmonie binnen de kortst mo
gelijke tijd en langs de meest eenvoudigen 
weg tot stand gebracht. Een stemming be
hoeft niet plaats te hebben. 

Ingaande 18 Juli 1945 is het bureau van 
Rode Kruis en H.A.R.K. alleen geopend op 
Maandag 10-12 uur en van 2-4 uur. 

Het Werk-Comité. 

BEKENDMAKING 
LEGGER DER WEGEN. 

De wnd. Burgemeester van Boxtel, uitoe
fende de bevoegdheden van B. en W. geeft 
kennis, dat in verband met het voornemen 
van Ged. Staten van Noord-Brabant om het 
ontwerp-wegenlegger voor de Gemeente 
Boxtel vast te stellen met afwijking van het 
gemaakte ontwerp, dit ontwerp voor den leg
ger en het ontwerp voor de wijzigingen, ter 
inzage voor een ieder wordt nedergelegd in 
het Gebouw van het Prov, bestuur te 
's Hertogenbosch (kamer -33) van 14 Juli 
1945 tot 14 Augustus 1945. 

• Bezwaarschriften tegen voorgenomen wij-
zigingen, worden bij Ged_ Staten ingediend, 
en bij het ontwerp van den legger en het 
ontwerp van de daarin aan te brengen wij
zigingen, voor -een ieder ter inzage gelegd. 

De bezwaarschriften kunnen worden toe
gelicht en bezwaren tegen de voorgenomen 
wijzigingen kunnen mede worden ingebracht 
in. eene zittiRg van het College van Ged. 
Staten, of van een door hen uit hun midden 
benoemde Commissie. 

De hiervoor bedoelde zitting zal worden 
gehouden op Dinsdag 14 Augustus 1945, 

- des voormiddags ten 11 ure, in het gebouw
van het Prov, Bestuur te 's Hertogenbosch. 

Boxtel, 12 Juli 1945, 
De wnd. Burgemeester voorn., 

°' Mr. W. C. A. FRANCISSEN, 
De Secretaris, 
VAN DEN HOUT, 1. s. 

Jong Brabant . Thans is Pater Bevers aalmoezenier, met 
de rang van eerste leutenant bij het Ame
rikaansche leger. _ 

hoopt naar Nederland terug te keren om 
daar zijn oude moeder op te zoeken die in 
Boxtel woont". H. v. E. schrijft ons dat er veel enthou

siasme bestaat onder de Jonge Brabanders. 
Er is door. deze jonge· edelmoedige strevers 
zelfs een tijdschrift opgericht, dat de Bra
bantse cultuur wil uitdragen onder de jeugd .. 

Het wil de jeugd leren: het schone te 
zoeken, te genieten, na te streven . . . . . .  en 
het wil tevens aan allen de gelegenheid 
geven schone gedachten schoon te uiten. 

Het moet voor zijn moeder een schoon · 
moment geweest zijn toen zij hoorde: ,,hij 

Als hij in Boxtel komt zullen we hem met 
feest, muziek en vlaggen binnenhalen. 

Dienstregeling der N ederlandsche Spoorwegen. 
's-Hertogenbosch - Eindhoven. 

Het spreekt vanzelf dat wij met dit 
schoon initiatief volkomen instemmen. We
gens plaatsgebrek kunnen we het gehele 
artikel van H. v. E. niet plaatsen. Maar voor 
de jongelui, studerend of werkend, plaatsen 
wij hieronder twee adressen, waar zij zich 
kunnen opgeven voor dit mooie tijdschrift. 

·Hij steke een briefje in de bus met z'n
naam en adres erop bij H. van Erp, Prins 
Bernhardstraat 13b Boxtel - ofwel hij ver
voege zich per briefkaart aan de administra
tie: H. v. d. Vleuten, Nieuwstraat 29, Vught. 

's Hertogenbosch 
Vught 
Boxtel 

v.

Il 

Il Best 
Eindhoven Ä

Te Eindhoven vertrekken 
en 20.16; 

8.- 9.44 14.05 
8.10 9.53 • 14.15 
8.24 8.49* 10.06 14.29 
8.39 9.04 14.44 
8.53 9.18 10.29 14.58 
Treinen in de richting Weert om 

17.50 
18.00 
18.14 18.43* 
18.29 18.58 
18.43 19.12 

6.10, 10.40, 13.45, 
in de richting Val'-nswaard om 6.18, 18.17 en 12.35 (op 
* Deze treinen gaan over Helmond door tot Blerick.

Zaterdag). 

19.13 
19.23 
19.37 
19.52 
20.06 
18.50 

' 

Eindhoven - 's-Hertogenbosch. 
Eindhoven V 6.40 8.27 12.40 16.28 18.00 
Best " 6.56 - 12.56 16.44 

Boxtel - Tilburg. 
Boxtel V * 8.39 ** 18.11 
Oisterwijk " 8.53 18.25 

Pater Bevers. Boxtel " 7.12 8.54 13.12 17.- 18.27 
Vught 7.25 9.07 13.25 17.13 18.40 Tilburg A 9.65 18.37 

Trots waren wij toen we de geschiedenis 
van Pater A,ntonius Bevers door de radio 
hoorden vertellen. Het was maar een kort 
berichtje, maar het deed ons goed, dat In 
deze korte trekken een enthousiaste en idea
le Nederlander werd getekend. 

Den Bosch Ä 7.33 9.15 13.33 17.21 18.48 * Deze trein gaat door naar Vlissingen.

Portemonaie met inhoud 
gevonden. Terug te be, 
komen tegen betaling ad, 
vertentiekosten. Adres be, 
vragen Molenstraat 19. 
Hierdoor betuigen wij U 
onzen welgemeenden dank 
aan allen die hebben bij, 
gedragen om de dag van 
ons 60,jarig huwelijksfeest 
tot een onvergetelijke voor 
ons te maken. 
Speciaal denken wij hierbij 
aan familie en kennis, 
sen, H.H. Geestelijken, de 
buurtbewoners met feest, 
en siercomm.issie, de beide 
harmonieën en zangkoren. 

J. M. v. d. HORST.
P. v. D. HORST-

v. HANDEL. 
Boxtel, Juli 1945.
Breukelschestraat 24.� 
Langs dezen weg betuigen 
wij onzen hartelijken dank 
aan Familie, Vrienden en 
Kennissen voor --de vele 
blijken van belangstelling 
bij ons 40,jarig Huwelijks, 
feest ondervonden. 

F. HOFFMANS.
M J. HOFFMANS, 

v. AVENDONK.
Boxtel, Parallelweg 21.

Heden ontving ik hèt 
droeve bericht, dat op 
6 Sept. 1944 in het Con, 
cèntratie�,mp "Mau,
thausen" is gefusileerd, 
mijn geliefde Echtge, 
noot 
Peter Kamphorst, 
in den ouderdom van 
49 jaar, in leven Wachtm. 
der Kon. Marechaussee. 

H. KAMPHORST,
v. D. BERG.

Eindhoven, 18 Juli 1945 
Stroobloem No. 37. 

Gevraagd per 15 Augustus 
twee zusters of vrien
dinnen, als 
1 een 2e Meis je 

of f l i n k e  z e l f s ta n d ige 
d i e n s t b o d e  in jong R.K. 
gezin met kinçleren. Tevens 
gevraagd ervaren 
Kinderj uffrouw 

Zonder goede getuigen 
onnoodig te solliciteeren. 
Aanm. Mevr. DONKERS, 

Keizer Karelweg 406, 
Amstelveen (bij A'dam). 
H.H. Handelaren 
Op levering naJaar bieden wil 
■an: 

Lovink Tarwe 
Car■ten■ V Tarwe 
Origineele Zaairogge 
PetkQser Zaairogge 
Origineele Marien• 

Te 's-Hertogenbosch vertrekken treinen 
in de richting Nijmegen om 9.28, 14.4>t en 
19.21, 

** Deze trein gaat door naar Goes. 

Tilburg 
Oisterwijk 
Boxt,el 

Tilburg - Boxtel. 
V 8.20 18.14 

18.28 
18:40 

in de richting Tilburg om 7.55, 13.12 en 
17.44. Ä 

8.34 
8.46 

Firma H . .JOS. VAN SUSANTE & Co. 
vraagt voor de sigarenfabricage 

■ ■ ■ 

me1sJes en Jongens. 
Gevraagd per 1 Aug. net 
R. K. meisje 

voor eenvoudige kantoor, 
werkzaamheden. 
Stoomwasscherij �Bianca", 
Boxtel. 

Laa-t straks 
Uw boomgaard of fruit• 
tuin VAKKUNDIG 

aanleggen, 
snoeien of 
bespuiten 

'R.K.Jonge Boerenstand 

Op Zondag 22 Juli 
na de Hoogmis 

Vergadering 
in Café NOOTEN. 

In verband met de be, 
langrijke Agenda wordt 
dringend algemeene op• 
komst verzocht. 

S A L A ' s Neemt goeden Jaad 
TUINBOUW-INRICHTING Gebruikt Van Oers zaad 
Lennisheuvel 81, Boxtel 

1 
1 

�e gezondheid 
Uwer kinderen 

v-ereischt goede voeding
Goede voeding door
goed verzorgde waar

DEGRUYTER 

INSTITUUT MINERVA 
NEEM EEN GOEDE LOODS 

VOOR UW TOEKOMST 
als zakenman, en werkt voor UW EIGEN ZAAK met 
een Minerva-Cursus 

Middenstands-Diploma 
onder leiding en controle van een belasting,consulent 
met recht op advies op accountancy en belastinggebied, 

à f 65. - contant of f 6. - per maand 
BIJ NIET SLAGEN CURSUS GRATIS 1 
Tijd. Hoofdkantoor: 

Hertogstraat 35, Postbus 102, Tilburg -
Wat er van gemaakt k an worden. 

Nette -meisjes gevraagd 
Hoog loon. 

Chemische Wasscherij en Stoomververij 
,,Den Dries", Boxtel. 

N.V. Van Oerle's Band- en Damastweverijen, Boxtel
vraagt _voor hare afdeelingen : spoelerij, 
scheerderij weverij en confectie 
bekwame Spoelsters, 

·Scheersters,
Wevers,
Meisjes
voor de borduurkamer.

Ook komen in aanmerking: flinke jongens 
en meisjes ter opleiding. HOOG LOON. 

Aanmelding bij den portier. 

Àoiso 
!Betu

Journalist iek en Publiciteit 
leergangen o.l.v. van dagbladdirecteur 
Dr. Wormser en F. de Sinclair. 1 

Engelsch, Franse�, Duitsch, Ned. en Cor-
resp., middenst. diploma,· steno, boek
houden, opl. Practijkexamens. 

Academie voor individueel schr. onderwijs 
Secretariaat: Lusthofstraat 6, Rotterdam. 

C O 
Gratis proefles leervak: . oup n Naam: 

No. 7 55 
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Firma J. P. TIELEN 
Stationstraat 28 - Boxtel 

Druklcerij, Boekbinderij, R. K. '3oekbandel. Kantoorboekbandel 

1111::;:11111 
punten di

,
e wij gaarne onder

111111 Uwe aanèlacht brengen: 
• 

• 

• 

• 

De papiersituatie is nog zeer moeilijk. Toch 
kunnen wij U nog aan keurig drukwerk helpen. 
Echter alleen in bescheiden hoeveelheid. Voor 
grootere kwantums is nog vergunning noodig 
van het Rijksbureau. 
In onze boekbinderij kunnen alle mogelijke boe
ken nog in prima uitvoering worden gebonden. 
Op het gebied van boekwerken is thans nog 
niet veel te leveren. De uitgevers zitten echter 
niet stil, zoodat ze wel spoedig met herdrukken 
van reeds eerder verschenen werken en ook met 
nieuwe uitgaven voor den dag zullen komen. 
Wij zullen zorgdragen dat U - zoodra dit 
I11Qgelijk is - ten onzent met alles op dit gebied 
kunt slagen. 
Onze kantoorboekhandel zit thans voor een 
groot gedeelte. met ledige vakken. Niettemin 
helpen wij thans toch nog zooveel_ we maar 
eenigszins kunnen. 

Wintergerst (rogge /Pootaardappelen 
Koolzaad 

De ROME A-etalage bij den Heer 
A. P. v. d. BO OMEN-RESINK, 

Wij laten niets onbeproefd om in den kortst 
mogelijken tijd op dit gebied alle - maar dan 
ook alle - courante artikelen voor kantoor 
school en huis te brengen. Ook in de meer luxe 
artikelen op het gebied van den kantoorboek 
handel hopen wij U t.z.t. een groote keuze te 
kunnen voorleggen. Boterzaad 

Knolzaad 
Spurriezaad. 

Aanbevelend, 
J. H. CRAMER, 
Groothandel in Zaai, en Pootgoed 
NUNSPEET. Telef. 184 

Stationstraat 43, Boxtel, geeft U enkele voor, 
beelden van de mogelijkheden, welke afval, 
stoffen aan de Nederlandsche Industrie bieden 

De etalage is te bezichtigen 
van 21 Juli tot 4 Augustus RIJKSBUREAU 

VOOR- OUDE MATERIALEN 
EN AFVALSTOFFEN (ROMEA) 

Dr��erij ]. P. Tielen, Boxtel.

• U kunt zich door tusschenkomst van onzen
boekhandel abonneeren op alle mogelijke tijd 
schriften. Hebt U advertenties te plaatsen -
in welk blad . of tijdschrift ook - wij zorgen 
daarvoor gaarne en 't kost U geen cent meer 
dan r.echtstreeks bij den uitgever. 

.. 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

3ût � ,µlaat .. 
Nog niet ·zo heel lang geleden is er in 

Toulon een kolom;! gestorven. Hij heette 
Picot. In de wereldoorlog werd zijn gezicht 
zo verminkt dat het na genezing niet meer 
te herkennen was, en toen hij zich eenmaal 
in de spiegel zag schrok hij van de ver
schrikkelijkheid, die de oorlog op zijn ge
zicht geteekend --had, en die hij zijn hele 
leven zou meedragen. Picot heeft zich voor 
dit ontzettend gelaat nooit geschaamd. In
tegendeel, hij stichtte een organisatie van 
oorlogsverminkten en hij gaf haar de prach
tige naam "organisatie van de kapotte ge
zichten". Die organisatie kwam in een poli
tieke sfeer en Picot kwam op deze wijze in 
de Kamer al� pleiter van de kapotte ge
zichten. Ik vind dat zeer jammer. Want had 
deze levende herinnering en dit afschuw
wekkend voorbeeld van oorlogsverdwazing 
niet over de hele ..yereld beroemd moeten 
zijn? .,_ 

Ook nu telt onze wereld duizende ver
minkten. Weggerukte ledenmaten, geschon
den gezichten, wrakke mensen, ziekenhuizen 
en sanatoria overvol van oorlogsslachtoffers, 
dat alles is het saldo van deze oorlog: Denk 
niet aan het aantal doden. Zij zijn gelukki
ger dan die verminkt overbleven. Want niets 
is zo tragisch als een jong schoon leven, dat 
opeens naast het geluk greep, omdat e�n 
granaatscherf hem trof. Voor 1940 kenden 
wij enkele mannen of vrouwen, die invalide 
waren. Wij dachten aan een invaliditejtswet 
en de wekelijkse of maandelijkse gang na-r
een postkantoor voor wat geld. Zal ook in 
Nederland een organisatie van oorlogsver
minkten moeten opgericht worden om te 
vechten voor de rechten van deze mannen, 
om te strijden voor een altijddurende vrede 
zoals • Picot met zijn geschonden gelaat? 

. Of zal Nederland zijn getroffen kinderen 
beter bedenken dan Frankrijk voorheen? 
Daar stond invaliditeit gelijk met armoede, 
gebrek, dood. Zeker we hebben ee·n keurige 
invaliditeitswet en een goede pensioenrege
ling, maar een wet en een regeling houdt zo 
weinig rekening met tijdsomstandigheden, le
vensstandaard, persoonlijke aangelegenhe
den, dat niet ieder geval verantwoord is. Een 
invalide, die te weinig dienstjaren heeft en 
tegelijkertijd huisvader-is van een kinderrijk 
gezin heeft niet genoeg aan het pensioentje 
of de invaliditeitsrente. Wij moeten ons in
denken in zijn positie om te kunnen begrij
pen hoe groot de moeilijkheden zijn van 
dèze mensen. Onze maatschappij heeft de 
plicht de zwakste en ongelukkigste kinderen 
het leed, dat de oorlog hen bracht, te ver
zachten. H. v. d. M. 

Wij lezen in het Provinciaal Noord Bra
bants Dagblad dat de voeding der politieke 
gevangenen thans uniform is samengesteld: 
Zij krijgen fer week: 7 1. warm eten, 2100
gr. brood o 1575 gr. biscuit, 50 gr. margar. 
of 40 gram vet en 50 �r. kaas (20 + ). Zij 
die zwaren arbeid moeten verrichten ont
vangen een extra toeslag van 3½ 1. warm 

• eten.

Wie dus beweert dat deze gevangenen
goed te eten krijgen liegt niet. Brabants
Centru� heeft destijds een gevalletje gepu
bliceerd waarin vermeld werd, dat de be
handeling der gevangenen wel wat al te
goedzakkig was, wanneer we moesten op:
merken dat wagen L. 5439875 een pakje
meeneemt voor een gevangen N.S.B.-er.

Dit nummer klopte niet zoals Luitenant
Loman ons mededeelde. Vooreerst was nog

niet bewezen dat het pakje bedoeld was voor 
een N.S.B.-er. Het zou evengoed wasgoed 
van een soldaat kunnen zijn. Vervolgens 
moet geconstateerd worden dat onze zegs
man niet kan bewijzen dat het_ pakje inder
daad is afgegeven, waarmee dan het feit ge
heel komt te vervallen. Er is juridisch be
schouwd geen enkel bewijsstuk aanwezig, 
ook al zouden latere gebeurtenissen dit ge
val onderstrepen. - Wij menen echter te 
moeten opmerken, dat een te vèrstrekken
de conclusie getrokken is uit bedoeld artikel. 
Het lag niet het minst in de bedoeling enig 
bataljon of commandant te beledigen. Het 
was enkel een stellen van een persoonlijke 
kwestie,, die· alleen betrekking had op eeJ1 
persoonlijke daad, die achteraf niet eens 
bleek bewezen te kunnen worden. 

Over de behandeling der gevangenen deel
de de M.P. ons vervolgens n◊-g mede, dat 
de strengste voorschriften gegeven zijn. 
Wanneer hieraan door sommigen geen ge
hoor wordt gegeven, volgen de strengste 
straffen. Er wordt echter verschil gemaakt 
tussen twee soorten gevangenen: S.S.-man
nen en andere politieke gevangenen, waar
onder nog onschuldigen kunnen zijn en in
derdaad ook zullen zijn. De eerste soort 
kunnen op geen clementie rekenen, de an
deren mogen zich in ieder geval verheugen 
in een soort respect van de bewakers. 

Misschien worden wij nog eens uitgeno
digd het kamp te Vught te gaan bezichtigen, 
waar ons een duidelijk beeld van de be
handeling der gevangenen voor ogen gesteld 
zal worden. Een eerlijk en oprecht verslag 
hierover zou een goede voorlichting zijn om 
de geruchten over corruptie bij de bewa
kers tegen te spreken. 

!;Jaar wij vervolgens nog vernemen, zal 
men er toe moeten overgaan een groot aan
tal "lichte gevallen" der geï�terneerden tij-. 
delijk ontslag te geven in afwachting van 
latere berechting; dit met het oo� op de 
komende winter. Als daarna de recf],tspraak 
wat meer tempo krijgt, zullen we misschien 
nog eens zien dat "loslopende gevallen" ook 
nog behandeld zullen worden, waarmee dan 
aan ons rechtvaardigheidsgevoel zal worden 
voldaan. 

-

-

We hebben veel vreemde woorden in 
- onze taal. Vele van deze woorden zijn wer

kelijk 'n aanwinst voor onze taal. Daar zijn
vele leelijke dingen in ons taalgebruik, waar
voor we liever een buitenlandsche naam
hebb�n. Het klinkt niet zoo ruw. We zijn
·altijd gereed om de dingen die min of meer
stoeten in een beschaving, die zoo "ver
fijnd" is als de onze. Het is daarom dat wij
naar het "toilet" vragen, dat wij niet zweten
maar "transpireeren", dat oom een "atta
que" heeft gehad in plaats van een be
roerte, en dat Jantje op z'n derrière krijgt.
Niemand zal hier ons het vreemde woord
kwalijk nemen. Maar waarom moeten' wij
nu zonder dat 't noodig is "sorry" - O.K.
- baby - en excuse me overnemen. Het
is 'n nieuwe mode geworden; het zijn ge-,
woon mode-woorden, die elke school- en
slagersjongen vóór in de mond heeft. - Het
is echter niet orgineel meer. Nog eventjes
klinkt 't sportief. Het is echter niet erg
Nederlandsch al deze vreemde woorden zoo
maar over te nemen. Als wij straks onze
samenleving geschuimd en gezuiverd heb
ben, moet het niet noodig zijn, ook nog de
Nederlandsche taal te gaan schuimen.

Er zijn trouwens Nederlandsche woorden 
genoe� die ons te hulp kunnen komen. 

Als ge uw buurman op de teenen trapt, 
zeg maar gerust ,hola" - hij weet dan wel 
dat ge "sorry" of "excuse me" bedoelt. Zeg 
voor mijn part "pardon" dat weliswaar een 
Fransch woord is, maar al lang burgerrecht 
heeft verkregen in onze Nederlandsche taal, 
en zoo goed als vernederlandscht is. 

Als alles O.K. is, zeg dan dat het in orde 
is en als de baby melk te kort komt zeg dan 
aan '.n boer dat uw kindje, of uw kleintje 
melk noodig heeft. Hij zal u dan tenminste 
begrijpen, al staat het dan nog niet vast 

_dat hij aan my wensch zal vóldoen. 
Ieder volk heeft de taal die het ver

dient. Een krachtig :volk heeft een krachtige 
taal met een krachtig weerstandsvermogen 
tegen vreemde woorden, die meestal maar 
'n mode of 'n liefhebberij' zijn: geen nood
zaak. 
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• Ontboezeming bij de keuze van de
nieuwe Gemeenteraad. 

DE RAAD IN DE PUT. 
Te B. �en dorp op 't platteland, 
waar 't ploegen en het eggen ...... 

Wie kent dit gedicht niet meer? 
Of zijn de jeugdjaren vergeten? 
Zijn wij ook de geschiedenis vergeten? 
Weten wij niet meer dat in Alva's tijd een 

Raad van Beroerte werd ingesteld, om te be
straffen ieder, die had deel genomen aan 
de opstanden dier dagen. In Wilhelmina's 
tijd had Boxtel een Beroerde Raad, tenmin
ste zo zegden men, waarmee wij geen raad 
meer wisten. Hoewel wij een raad hadden, 
konden wij ons toch geen raad verschaffen 
en waren toen eigenlijk reeds ten einde 
raad. 

Toen kwam het ver-Raad in 1940. 
De hoge Raad kondigde een raadsbesluit 

af, waarbij onze Burgemeester van het Raad
huis werd weggejaagd. Een ver-rader, Tho
maes, zou voortaan de Raadskamer betreden, 
evenwel zonder Raad. Daarom moest deze 
ver-rader andere ver-raders in de Gemeente 
raad-plegen, om de Boxtelaren met raad en 
daad te kunnen bijstaan. Het is ons steeds 
een. raad-se! gebleven, dat hij een paar 
raad-selachtige raads-heren vinden kon. Sa
men vormden zij de Raad van beheer, die 
een paar jaar wan-beheer voerde over Box
tel. Tijdens dit N.S.B.-bestuur waren wij 
dus radeloos, d.w.z. ten einde raad, maar 
in het geheel niet tot radeloosheid gebracht. 
Dat was voor den N.S.B.-er en zijn trawan
ten het grote raad-se! en het maakte hun 
radeloosheid radeloos. Op de duur wisten 
zij geen raad meer. 

Des N.S.B.-ers radeloosheid kende gce·n 
grenzen; goede raad was duur en hij koos 
de ver-radelijke vlucht. 

Dat· was hem ook geraden!! 
Nu kan de ver-rader raden naar zijn 

straf .. Hiermee is het drama van het ver
raad ten einde. 

. Wij leven nu inJuli1 de negende maand na 
onze bevrijding. Vijt en veertig kies-man
nen hebben elkander ge-raad-pleegd en na 
rijp beraad een nieuwe Raad gekozen, om 
de tot nu toe radeloze wnd. burgemeester 
met raad en daad bij te staan. Een goede 
Raad is duur en een slechte Raad bezwaart. 
Wij hebben waarschijnlijk een slechte Raad, 
want wij zijn er goedkoop aangekomen. 
Vroeger kostte een raads-zetel voor sommi- .., 
gen honderden guldens aan sigaren, bier en 
borreltjes. 

De komende Raads-zittingen zullen vele 
raad-seis oplossen, omdat men zich nu raad 
kan schaffen, als men ergens geen raad 
;neer op weet. Daar is de Raad voor, al \ 
is goede Raad duur! 

Maar men bedenke: komt tijd, komt 
raad!!!!! 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gouden Huwelijks feest. 
Janus van Hemelen en Adriana van Ho

melen-v. Hommelen hebben bij hun huwe
lijksfeest :z;eer veel feestelijke gezichten ge
zien, die rond het prachtig versierde huis en 
langs de feestelijke optocht hen welgemoed 
toelachten. Een hele week bijna is er ter ere 
van het gouden paar avond op avond door 
honderden paartjes in het zweet huns aan
schijns gedanst. Het zonnetje van hun huwe
lijksleven heeft ook deze feestelijke week 
voortreffelijk geschenen, en de gouden Ju
bilarissen ku'nnen dankbaar terugzien op het 
welslagen van dit feest. 

Herwonnen Levenskracht. 
Reeds werd een uitgebreid en goed Sàna

torium door de vereniging "Herwonnen Le
venskracht" gebouwd; het staat geheel ten 
dienste van de arbeiders. Het sanatorium 

• ,,Berg en Bosch" te Bilthoven is welbetcend.
Gezien de instandhouding en uitbr.eiding

van dit mooie werk van naasteliefde doet het
plaatselijk Gomité van H.L. een beroep op
eenieder die helpen wil en helpen kan. Door
het plaatselijk Comité zijn een reeks van
acties uitgewerkt. Wij delen u mede dat 15
Augustus in het teken van Herwonnen le
venskracht zal staan. Wij komen hierop nog
nader terug.

Oproep. 
Middels in dit blad voorkomende adver

tentie worden alle Middenstanders opge
roepen ter Algemene Vergadering. Een der 
voornaamste agendapunten is het kiezen van 
een nieuw bestuur waarvoor de volgende 
personen zijn candidaat gesteld: B. v. d. 
Braak, Nwe. Kerkstr.; Fr. Baayens, Nwe 
Kerkstr.; J. v. d. Brandt, Stationsstr.; H. v. 
Eyck, Breukelsche straat; P. van Gooi 
Rechterstraat; Melis, Eindhovenscheweg; 
P. Raaymakers, Rozemarijnstraat; Arn.
Spieriiigs, Breukelschestraat; C. Steinman,
Rechterstraat; F. Witterveen, Bosscheweg 1:
A. Witteveen Rechter,traat 22.

Candidaten kunnen ook nog vóór of tij
dens de vergadering worden gesteld. 

De heer Sprangers zal een causerie hou
den over het onderwerp "Wat is cultuur". 

Grote opkomst wordt verwacht. 
Het Bestuur. 

Spreekuur Parochiële Sociale Werkster, 
St. Petrus. 

De Parochiële Sociale Werkster heeft 
haar werkzaamheden met ingang van heden 
weer hervat. 

Haar spreekuur is weer als voorheen, op 
Maand. en Woensd. van 9.30-11 uur v.m. 

en op Vrijdag van 2-3.30 uur n.m. Rech
terstraat 12. 

Tafeltennis. 
5 Juli j.l. herdacht Advance het feit dat zij 

6 jaar geleden -werd opgericht. Advance 
heeft vooral de laatste jaren geen makke
lijken tijd gehad, wegens ballengebrek, sport
politiek, afwezigheid van vele spelers eni. 

Daar het eerste lustrum vorig jaar niet ge
vierd kon worden werd thans een feestelijke 
avond georganiseerd voor leden met intro
duce's en oud-leden, welke prachtig is ge
slaagd. Zondag 8 Juli werd een Jubileum
wedstrijd gespeeld tegen de grootste vereni
ging uit het Zuiden. Cor du Buy uit Den 
Bosch. Het eerste team wist na zeer harden 
strijd met 6-4 te winnen, waarbij vooral J.
Moerdijk uitblonk maar oo1c F. Leermakers 
en C. Robben bewezen dat zij het spel nog 
steeds niet hadden verleerd. Advance 2 
speelde tegen Cor du Buy 2 en wist gemak
kelijk met 9-1 te winnen, een bewijs dat zij 
voor het eerste team niet behoeven onder te 
doen. Ook voor de andere teams wordt con
tact gezocht met verschillende _vereenigin
gen en als er dan ballen komen kan deze 
reactiesport weer 'lolop aan het draaien 
gaan. 

O.D.C.
Ten gerieve van belanghebbenden laten 

wij hier enige gegevens en adressen volgen 
van de Sportvereniging O.D.C. 

Belanghebbenden wórden verzocht deze 
gegevens uit te knippen en te bewaren. 

Hoofdbestuur: 
Voorzitter, M. Timmermans, Pr. Hendr. 

s,traat 82; Secretaris, M. Hazen berg, Zand
vliet 65; Penningmeester, A. Vlaminckx, 
Merheimstraat 43; 2e Voorzitter, W. Laeij
endecker, Pr. Hendr. straat 76; 2e Secreta -
ris, A. v. Meurs, Tongeren; Jac. v. Susante, 
Nwe. Kerkstraat; F. Baaijens, Nwe. Kerk
straat; J. v. d. Wouw., Nwe Kerkstraat; F. 
Leermakers, Nwe Kerkstraat; \L. v. d. Laar, 
Nwe. Kerkstraat; Geest. Advisèur: Kap!. 
J. v. d. Rijdt, Pastorie· H. Hart.

Financiële Commissie: 
Voorzitter: J. Hagemans, Nwe Kerkstr. 

36; H. v. d. Vorst, Vic. v. Alphenlaan 8; 
F. Boeren, Markt 12; Bode: Joh. Hazen
berg, Zandvliet 63. 

Terreinbespreking: 
W. Laeijendecker, Pr. Hendr. straat 76.

Terreincommissie:
Voorzitter, J. v. -0. Wouw, Nwe. Kerkstr.

M. Hazenberg; H. Boleii; H. de Jong; F.
Leermakers; Arn. v. d. Braak.

Feestcommissie: 
Voorzitter, W. Laeijendecker, Pr. Hendr. 

str. 76; F. Leermakers; P. Verheijden; H. 
Boleij; A. v. Meurs; A. Jurriëns. 

Bestuur Afd. Voetbal:
Voorzitter, M. Timmermans, Pr. Hendr. 

str. 82; M. Hazenberg, Zandvliet 65; Pen
ningmeester, A. Vlaminckx, Merheimstraat 
43; 2e Voorzitter,- W. Laeijendecker; 2e 
Secretaris, A. v .. Meurs; Jac. v. Susan te; 
F. Baaijens.

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. vi).n Amelsfoort, Molenstr. 19. 



Technische Commissie: 
WEGENS V ACANTIE 

Drukkerij Firma J. P. Tielen te Boxtel Voorzitter, W. Laeijendecker, Pr. Hendr. str. 76; W. Hoffmans; J. Peijnenburg. • Bestuur Afd. Athletiek: Voorzitter, J. F. v. d. Wouw, Nwe Kerkstraat 33; Secretaris, F. P. Leermakers, Nwe Kerkstraat 53; Penningmeester, Mej. Paula Verheijden, Stationstraat 15; 2e Voorzitter, M. v. Eijndhoven, Nwe Kerkstraat 7; Mej.J. v. d. Boogaard; Mej. J. Huis; H. de Jong.

100 meter, Junioren; H. Verheijden, Verspringen, Junioren; Mej. J. Juriëns, hoogspringen, Dames; Mej. I. Robben, kogelstoten, Dames. J. v. Run en H. Verheijden / lopen in de 4 X 100 meter estafette Junioren. Wij wensen hen een goed succes toe.· GESLOTEN 
vraagt voor direct 
een mannelijke of 
vrouwelijke kracht A.s. Zondag O.D.C. op bezoek bijWilhelmina den Bosch. 

van 31 Juli tot 6 Augustus. 

A.v. Vlerken - BoxtelMet drie elftall engaan de O.D.C.ers a.s. Zondag .naar. den Bosch, om Wilhelmina partij te geven. De junioren spelen om half een evenals het 2e elftal. Het eerste elftal speelt om half drie. De junioren en tweede elftal spelers vertrekken om half twaalf met de auto, vanaf Wagenaars. Het eerste elftal vertrekt met de trein van 1 uur. 

Uurwerken • Goud en Zilver • Optiek voor kantoorwerkzaamheden. Verei!Chte: minstens eenigszins bekend met boekhouden, vlot kunnende typen, en goed op de hoogfe met de Ned. taal. Bestuur Afd. Korfbal: Aangeboden te ·s,Hertogenbosch: Voorzitster, Mej. L. v. d. Laar, Nwe Kerkstf. 1; Secretaresse,. Mej. N. Opdenoordt, Nwe Kerkstraat 55; Penningmeester, H. Boleij, Nwe Kerkstraat 49.
onbeschadtgd bovenhuis Levert Uw 

Bestuur Afd. Handbal: Alle spelers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. 
omgeying station, bev. 5 kamers, keuken, kelder en zolder, centr. verw. str. water, in ruil voor woonhuis te Boxtel op netten "stand. Brieven onder nr. 24, Molenstr. 19. 

Petroleumbon of toewijzing • in bij H. v. Laarhoven Molenstraat 28. Voorzitter, F. Leermakers, Nwe Kerkstraat 53; Secr.-Penningmeester, A. Jurriëns, Nieuwstraat 43; Mej. G. Verdonk. 
Trainingen: Nette werkster gevraagd Te ruil • z.g.a.n. kinder-1 Goed heercnrijwiel met Stationstraat 45. schoenen maat 28 tegen banden te ruil tegen dames, maat 29. Stationstraat 21. rijwiel. Breukelschestr. 126. 

Woningruil '1,Bosch-Boi:tel. 

De petroleum wordt U thuis . bezorgd. 
Viering Konin'ginnedag 

'.l1 Augustus Maandag: Handbal, 7-10, Groot terrein; Dinsdag: Dames-Ath!. 7-10, klein terrein; Woensdag: Jun. Ath!. 6-7.30, klein terrein; ,, Heren Ath!. 7.30-10 klein terrein; , Jun. Voetbal, 7-10 groot terrein; 
Wie ruilt woning te Boxtel tegen woning op de Vliert te 's-Bosch. Huurprijs f 28,= per maand. Te ver, voegen Merheimstr. 65, Boxtel. 

Mevrouw BURGERS, ZUIDEMA, Huize Wel, tevreden. Vught, vraagt wegens huwelijk der 
DQUWE EGBERTS Het Bestuur van "Boxtel Vooruit" noodlgt de bestunm van reeds bestaande of eventueel DOif op 

Donderdag : Korfbal 7-10 groot terrein; NOBLITO 
te richten buurtcomité'• beleefd uit op een 

THEESURROGAAT VERGADERING ,, Dames Ath!. 7-10 kl. terrein; Vrijdag: Voetbal, 7-10 groot terrein; ,, Jun. Athl. 6-7.30, klein terrein; ,, Heren Ath!. 7.30-10 klein terrein. Zaterdag: Jun. Voetbal, 2-6, groot terrein. 
Gevraagd voor zoo spoedig mogelijk een huisnaaister voor een dag in de weck. 

tege�woordige, een dienstbode en een werkster. 28 een t per 20 tab!. te houden Maandag 30 Juli a.s. om 8.30 uur, in het zaaltje achter Café de Kom. Terreinbezetting: Groot terrein. Zondag: afd. Voetbal, 12-5; Maandag: afd. Handbal, 7-10; Dinsdag: vrij; Woensdag: 
A. M. v. Nistelrooij,Rcchterstr. 20, Boxtel· Administratiekantoor R. v. d. WOUW, Burg, Canters, Doel van deze bijeenkomst is liet lfezamt!nlijl. be-laan 250 K te Oisterwijk vraagt sprelèen van te or(laniseeren feestehjld,eden bij 11ele-Jun. Voetbal 7-10; Donderdag afd. Korfbal, 7-10; Vrijdag: afd. Voetbal,'7-10; Zaterdag:

Nieuwe grootc wass:hkctel, 50 Lr., te ruil tegen poppen, wagen. Brieven onder nr. 
509, Molenstraar 19. een kantoorbediende (m.) ftenbeid van den verjaardag van H.M.de Konlnlfln. 

voor Boxt�I . Brieven met opgave van leeftijd ver, Oosterhoutsche Nachtegalen" Jun. Voetbal, 1-7.
Klein terrein. Te ruil aangeboden in goèden staat zijnd jongens, pakje; lichtgrijs, met twee broeken, le1tftijd ± 14 jr. tegen plus,fours of lange broek. Bevragen Kerkstr. 3. 

langd salaris, enz. aan bovenstaand adres. , , 
Maandag: Spoorvogels, 7-10; Dinsdag: Dames-Athl. 7-10; Woensdag: Jun. Athl. 6-7,30; Heren-Athl. 7,30-10; Donderdag: Dames-Athl. 7-1.0; Vrijdag: Jun. Ath!. 6-7.30; Heren-Athl. 7.30-10; Zaterdag enZondag: vrij.Bespreking voor de vrije uren bij den • Heer W. Laeijendecker, Pr. He�r. str. 76." Voor1 ruiling van de bezette àren, zich tewenden tot de gebruikers. 

O.D.C. Athletiek.
Zondag 30 Juni l.i. nam O.D.C. deel aan de verenigingswedstrijden, door Taxandria te Oisterwijk georganiseerd, en wel met 2 Seniorploegen, een Junior B ploeg Gongens van 14 tot 16 jaar) en een Junior A ploeg Gongens van 16 tot en met 17 jaar). • Het verloop der wedstrijden was, doorschuld van het regenweer niet goed, en de prestaties waren maar zeer matig, en hoewel de O.D.C. Senioren prachtig op dreef waren wist alleen A. Verhoeven op de ·100meter iets te bereike_n: Hetzelfde geld voorde Junioren A ploeg. De Junioren· B ploegwist echter de wedstrijd te winnen, waarbij vooral W. van der Wouw :zich van zijn beste zijde liet zien. Op 8 Juli kwamen de Dames dit jaar voor het eerst weer officiëelop het sportterrein tegelijk met de Junioren en wel op de Selectiewedstrijden te Vught.Bij de dames sprong Mej. Juriens 1,35 hoog;Mej. A. Voets liep de 100 m. in 14.8 sec.;Mej. 1 Robben stootte de kogel 8,02 meter.Jos van Run en H. Verheyden werden 4dc en 3de in de 80 meter sprint. Met het hoogspringen plaatste H. Verheyden zich 2de meteen sprong v�n 1.41 m., terwijl B: Kennis zich 2de plaatste bij het kogelstoten met een WO.!:_P L van 7.68 meter, waaruit blijkt, datO.1.Y.C. met alle nummers en in alle klassemet de beste kunnen meedoen. Zondag a.s. • zijn de selectie wedstrijden voor Heren Senioren waarvan de twee beste van elk nummer den Kring den_Bosch zal vertegenwoordigen in de komende stedenwedstrijden. Wij wensen hen hierop veel succes. 

Herrijzing I 
Honig'• Artikelen komen weer 
terug; straks weer In de voor
ooriogsche kwaliteit . . . , een 
welkom bericht voor vele, vele 

huisvrouwen 1 1 \ 

Net dagmeisje gevraagd. Molenstraat 5.

Gevraagd tegen half Aug. een R. K. Bakkersknecht of leerling bi) Jac. Ghijsens, Stationstraat 102. 
Hiermede betuigen wij, mede namens wederzijd• sche familie, onzen harte, lijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk onder• vonden. J. DE KONING.l. DE KONING,VAN BUUL.Boxtel, Juli 1945. Stationstraat 35. 
Bij het definitief verlaten van den P,T.T.,dienst breng ik dank aan allen, met wie ik prettig mocht samen, werken en wensch hen alle goeds toe. A. C. v. D. W EIJST,Oud,Dir. P.T.T.Boxtel, 1 Aug. 1945. 
Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondcrvon, den bij gelegenheid van onze 25,jarige eéhtvcrceni, ging betuigen wij onzen hartelijken dank. J. VERWIJMER,EN.W. H. VERWIJ MEREN,, VAN BOXTEL en Kinderen.Boxtel, Molenstraat 48. 
Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan Bestuur en Leden der Oranje,Vereeniging .Juliana" voor de spontane verwelkoming van onzen zoon en broer MARINUS bij zijn thuiskomst uit Duitschland. F. J. VOETS. J. W. VOETS,v. D. PLAS en Kinderen. Boxtel, Juliana,traat 6. 

Voor. de vele blijken van deelneming, die wij mochten ondervinden bij het overlijden van onzen Echtgenoot, Va, der, Grootvader en 

Linnenfabriek W. J. van Hoogflrwou & Zonen vraagt voor haar afdeeling confectie nog enkele aankomende 
naaisters eri, borduursters en een Juffrouw, om zich zelfstandig met de ,leiding te belasten. 

Athletiek- en 
Gyml\astiek-W edstrijden Hoogspringen, Hardloopen, Reidansen, Vendelzwaaien, enz. 
op Zondag 29 Juli op het Sportterrein 
van La Salle op Munsel. 

Aanvang half twee. 

Nieuwe Textielregeling op komst 
Wij zijn gereed, bereidverklaringen lijggen voor U klaar. Wij helpen U bij het invullen va� wat U het dringendste noodig hebt. Stamkaart meebrengen. 

Het Manufacturenhuis 

,,Ve 'lnaqneet'' 
Breukelschestraat 95. Tel. 415 
Wegens verplichte inventarisatie 
zijn onze beide zaken Maandag 
en Dinsdag a.s. 

G ESLOTE·-N 
F. J. Witteveen's Man.- en Conf .-bedrijf. 
F. J. Witteveen - Complete Meubileering, 
Te koop gevraagd: H.H. Aardappeltelers 

Knolzaden (alle soorten), en Handelaren ! 
Spurriezaad, Boterzaad, Duivenboonen, Kanarie
zaad, Lupinen, Zonnepitten, Weer disponibel alle soorten 
Wikken, Serradelle, Raap, 

K 1 , t d 1 ::�:n�;o�'i.i:i·o:kw�!�:::: 81POO aar appe en 
Brieven aan : alle klassen en maten. 
Heusinkveld's Zaden J. Kooiman's

Pootaardappelbedrljl 
AALTEN {Gld.) Barendrecht. Tel. 512 

Kennel 't Oevertje Aanleg en onder-
houd van vraagt te koop : 

alle rashonden Pleegvader, betuigen s f f 
• • wij �nzen hartelijken por erremen Op de Selectiewedstrijden j.l. Zondag dank. met en ·zonder stamboom, en 14 dagen geleden zijn door de O.D.C. zooals: Bouviers, Boxers, en Plantsoenen athleten zeer mooie prestatie's geleverd, de Wed. FR. Mechelse,, Duitse, en Holi. . beste hiervan zijn uitgenodigd den kring LOOYMANS, Herders (ook gekruist), den Bosch in de a.s. Zonda� te houden Ste- PETERS Jachthonden en alle andere 

s A LA'S d d "d R d J T. b D B h Kinderen, Kleinkin, enwe stnJ oozen aa • 1 urg- en osc rashonden. Aanbiedingen welke gehouden zal worden op het P.S.V. deren en Pleegkind• metprii·sopgave vermelding_ T b I h d h d B 1 J 1• 1945 uin ouw- nric ting terrein te Ein o ven te vertegenwoor igen. oxte , u 1 • (reu o teef) en leeftijd M. Traa, hoogspringen, Senioren; H. Ver- Eindhovenscheweg.
O SO T"lb 

Postbox ,9, Boxtel heijden, hoogspringen, Junio•ren; J. v. Run, 1.1..-oi■...---==��8�Y8�rS�f�ra�a�f �'..!._• �l �U2J�g•������--• DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Populair Concert 
op Zondag 29 Juli in de Concertzail
,,De Ark". Aanvang half 8 precies. 

1 e rang f 2.- 2e rang f 1.50

Kaartverkoop op den dag der Uitvoering 
12-1 uur aan de zaal.

Oproep voor alle Middenstanders! 
. Algemeene Vergadering 

op Woensdag 1 Augustus 's avonds 8 uur in "De Ark'·'. R. K. Middenstands,Verceniging�Afd. Boxtel� Zie bericht in dit blad. 

�eter uerzorgde, 
levensmiddelen 

BON 

No. 75 

door 
ervar_en • personeel 

\l.--J in speciaalwinkels 
DEGRUYTER 

B E TE,R V E·R Z OR G DE W AA R 

PARAAT 

WAS en IS het �.T.I. om hen, 

die dienst nemen in het Ned. leger 

Gratis Engelsch te _Ie eren 
Anders lesgeld: 

ENGELSCH . f 2.05 p. m. 

Vlot spreken en schrijven in 8 m. 

Fransch, steno, 

middenst: dipl. . , f 2.85 p. m. 

Ned. Corr. Boekh. f 1.- p. m. 

NED. TALEN INSTITUUT 
ROTTERDAM 
Nu Nationaal 

gratis proefles van: 

naam 

adres 

te 
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\YOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD ·vooR BOXTEL EN OMGEVING

!/,,olitidre �. 
Zo zoetjes aan steken verschillende par

tijen de koppen weer op. Het zal ons nièts 
verwonderen wanneer er over een half jaar 
weer even veel politieke partijen zijn als 
voorheen, al is er wel een tendentie naar 
eenheid merkbaar. • 

In no. 18 ván "Trouw" (7 Juli) onder
scheidt de redactie van dit blad drie poli
tieke groeperingen: De Waarheid en haar 
vrienden, de Nederlandse Volksbeweging 

• (samengevloeid met S.D.A.P.) en de "Trouw
groep"·. 

Hièrbij moet men dan opmerken dat
Trouw de eenheid pretendeert te· zijn of te
worden, waarbij de Anti Revolutionairen,
de Chr. Historische Unie-,,en Chr. Democra
tische Unie moeten aansluiten.

Nu merkt Trouw op, dat d e groepen· van
"De Waarheid" en van "Trouw" in het
Nieuwe Kabinet, ontbreken en dan "komt
er toch wel ernstige twijfel boven of dit nu
nog wel een waarlijk Nationaal Kabinet is".

Hierop antwoorden wij: dat "de Waar
heid" niet in 't Kabinet vertegenwoordigd
is, stemt ons zeer blij, en wij noemen dit
zeer nationaal. Dat "Trouw" niet in het
Kabinet vertegenwoordigd is kunnen we
verklaren uit hetzelfde nummer van dit blad,
waar de heren zeggen dat eigenlijk alle groe
peringen der protestanten zich moesten ver-
enigen.

Hoe kan , Trouw" nu verwachten zich op
genomen of vertegenwoordigd te zien in 
de Regering, als ze nïet eens zo ver ge
komen zijn zich te verenigen? 

Hoe kan "Trouw" zch erop beroemen 
een politieke groepering te zijn, als ze nog 
moeten beginnen een eenheid te vormen uit 
oude partijen? 

Hoe kan "Trouw" zich als groep -ge
passeerd \>oelen wanneer ze zelf nog moeten 
constateren dat ze zich nog moeten gtoe
peren: ,,Het is nodig dat de Protestants 
Christenen in Nederland dat g-ezamenlijk 
doen ...... Zij behoren bijeen .. . ... Daarom

'lloqmaats fuu:t�?
,,Trouw" schijnt een weekblaadje te zijn, 

dat er naar streeft de tegenstelling tussen 
Zuid en Noord aan te scherpen, waar dit 
maar mogelijk is. In een artikel over de 
Gemeenschap O.1.W. dat de titel draagt 
"Een verkeerde ontwikkeling" - beweert 
Trouw dat aan de O.1.W. die in het Zuiden 
opgericht is, een bepaalde politieke smaak 
verbonden is. Trouw, dat bij uitstek christe
lijk is, weigert te geloven in verdunde 
christelijke ideologie van de O.1.W. 

Bovendien nemen de heren van Trouw het 
erg kwalijk dat men in het Zuiden deze or
ganisatie der illegaliteit heeft opgericht zon
der het Noorden te raadplegen. 

Bovendien zijn zij van mening dat inzake 
politiek de illegaliteit geen aparte taak heeft 
te vervullen. 

Totzover zouden wij nog met hen willen 
praten. We zouden dan kunnen redetwisten 
op gelijke basis. Maar nu komt eigenlijk 't 
eigenaardige van dit artikel naar,,-voren. Wij 
citeren "Waar toch het meerendeel der on
dergrondsche organisaties in het Noorde1 
gevestigd is, had men zich in het Zuiden een 
zekere beperking moeten opleggen, en geen 
voldongen feiten moeten scheppen, die te
gen het Noorden indruischen en die drie 
kwart jaar geleden door de ondergrondsche 
organisaties algemeen zijn verworpen". 

Het zal hier voor iedereen wel duidelijk 
zijn, dat dit je reinste onzin is. Als het 
Noorden graag de voorrang heeft inzake 
elegaliteit, soit! Maar wij kunnen ons niet 
goed indenken op welke bewijzen deze boute 
beweringen berusten, noch minder kunnen 
wij ons voorstellen dat iemand het voor ernst 
kan aannemen dat het Zuiden ook maar 
enigszins verantwoording verschuldigd is, in 
welke soort organisatie ook, aan het Noor
den? 

Het was vanzelfsprekend dat de oud ille
gale strijders in het Zuiden zich gingen ver
enigen, zodra het Zuiden bevrijd was. Over 
deze samengroei, over deze organisatie heeft 
0.1.W. geen verantwoording af te leggen 
aan 't Noorden. 

Het was sy-mpathieker geweest wanneer 
na de bevrijding van het gehele land alles 
wat ondergronds gewerkt heeft had samen
gewerkt. 

Wij kunnen maar niet goed begrijpen 
wa�rom de in het Zuidei:i gestichte organi
satie der 0.1.W. onaanvaardbaar zou zijn 
voor 't Noirden (of is het alleen maar 

bepleiten wij de tot standkoming van een 
nieuwe Chtistelijlce Partij". 

De houding van .,,Trouw" t. o. v. de 
"Waarheid" bevreemt ons zeer. Het is voor 
ons zonder meer duidelk dat we best een 
Nationaal Kabinet kunnen hebben, zonder 
dat de communisten hierbij vertegenwoor
digd zijn. 

Maar genoeg hiervan. Wanneer we dus 
aannemen dat "Trouw" het klaar krijgt de 
Protestants Christelijke te verenigen (wij ho
pen dat deze loffelijke poging zal slagen) 
dan hebben wij hier dus alvast één politieke 
groep. 

Als volgende groep nemen we dan "De 
Waarheid". Laten we hopen dat· dit slechts 
een groepje blijft, dat is dan groep twee.

De Nederland·se Volksbeweging, waarover 
"Trouw" graag smalenderwijs schrijft is dan 
groep drie. 

Uit de laatste publicaties blijkt, dat ook de 
Katholieke Staatspartij weer bij adem komt, 
zelfs al hadden velen gehoopt, dat zij in 
haar laatste stuiptrekkingen gebleven was. 
Dat is dan groep vier. Wel moeten we op
merken dat de Staatspartij een oogje heeft 
op de Volksbeweging. Misschien komt hier 
nog wel eens een huwelijk van. 

Als we het goed bezien hebben we al 
weer yier groepen. En nu moet men 't ons 
niet kwalijk nemen als we constateren dat de 
oorlog de oude tegenstellingen niet heeft 
opgehev,en. Zou het nu werkelijk zo moei
lijk zijn om een politieke eenheid te smeden 
tussen protestanten en katholieken? Gedu
rende de bezetting was die eenheid wel mo
gelijk, dat is gebleken uit de gezamenlijke 
brieven van bisschoppen en kerkgenoot
schappen; dat is gebleken uit de illegale 
strijd, die boven alle verschil van religie uit
ging; dat is gebleken uit de onderduikers
geschiedenis. 

Het moet mogelijk zijn dat in Nederland 
een gro.!e eenh_�d te verkrijgen is die sterk 
is en sterk m<).akt. . , 

Aan fwts· heeft ons vaderland meer be
hoefte dan aan polièteke eenheid. 

H. v. d. M. 

onaanvaardbaar voor "Trouw"?) 
Wij herhalen nogmaals dat Trouw de 

Nederlandse gemeenschap niet dient met 
telkens iets te publiceren waaraan een Zui
derling, (zelfs al zou hij in dit geval niet 
sympathiceren met de O.1.W.) zich nood
zakelijk moet stoten, zowel om de minach
tende toon als om de inhoud van wat er 
geschreven we.rd. 

Het is gebleken dat van alle kanten po
gingen worden gedaan om het wankele geld 
te beleggen. Onder dit wankele geld valt dan 
tevens het zwarte geld te verstaan. 

Maar wat voor soort geldbelegging is het 
nu toch wel, als een danspaar vijf of zes 
gulden entree moet betalen voor een warm
te- en zweetrijke, edoch drankloze, danszaal. 
• Als het straks kermis wordt in Boxtel
hopen wij goedkoper klaar te zijn voor een
dansavondje. Eventueel kan men een aparte
danszaal voor zwarte pieten disponibel stel
len, waar zij het wankelke geld kunnen be
leggen.

Muzikale Zondag. 
De vijfde Zondag v;m Jûli 1945 zal in de 

geschiedenis van Boxrel te boek staan als 
een muzikale Zondag. De Hoogmis in de H. 
Hart-kerk �rd gezongen door het kerk
koor van de H. Hart-parochie uit Breda, dat 
in onze oude St. Pieter-kerk ook het H. Lof 
zong, terwijl de Oosterhoutse Nachtegalen 
des avonds in "De Ark" een poi,ulair con
cert ten beste ga ven. 

De gezangen in de kerken, onder leiding 
van Leo Jansen, waren het belangrijkste en 
daarvan trok o.i .. de uitvoering van de 
,,Messe Solemnelle pour charter Notre 'Da
me" voor 5 stemmig koor ..met orgel van E. 
Dierckx de meeste aandacht. Deze Mis was 
een openbaring; en wij prijzen g�lukkig het 
koor, dat deze Mis op zijn reportoire kan 
nemen en goed uitvoeren. 

Een krant is niet de geëigende plaats om 
de loftrompet te steken over liturgische mu
zikale prestaties, daar zijn de vak-tijdschrif
ten voor. Wij gaan niet ter Misse om mooie 
muziek te horen zonder meer en wanneer 
het alleen de schone muziek is die de men-

sen naar de kerk lokt, dan doen wij beter 
daar maar niet veel over te praten. 

Maar een Mis als die van Dierckx, uit
gevoerd als door een koor als dat uit de 
Bredase H. Hart-parochie, is in staat die 
godsvruchtige stemming. te wekken die een 
devoot mede-offeren ten zeerste kan bevor
deren. 

Van het Lof kan m.m. het zelfde gezegd 
worden. Leo Hansen kan gerust met ·zijn 
koor op tournée gaan; wel zal hij dan moe
ten waken, dat zijn mannen en jongens de 
zuivere intentie niet verliezen; maar dat 
zal hij zelf ook wel weten. 

Nu de uitvoering der Nachtegalen. Rector 
Fick heeft een hoge greep gedaan, toen hij 
zijn koor dat der nachtegalen doopte en wij 
geloven dat hij zich toen niet overschat 
heeft. Wat wij dezen Zomer-Zondag-avond 
hoorden was zoals het gezang van een 
nachtegaal; phenomenaal. Maar wij mogen 
ons afvragen of dat alles volledig verant
woord kan worden. Is het voor onze Bra
bantse jongens wel zo goed als zij in hun 
jeugdjaren worden opgeleid tot plankenster
ren? Wij menen dat het koor van Rector 
Fick daarin teveel zich verliest, weliswaar 
tot bewondering van het graag gestreelde 
tiubliek, maar tot schade van de jongens
zielen. Of weet Rector Fick voor een vol
doende geestelijke tegenhanger te zorgen? 

Het Boxtel's publiek was uitbundig met 
applaus. Dat was dan ook niet te verwonde
ren. Want Fick kent de smaak van het 
publiek. 
·Athletiek en Gymnastiek van jongen boeren.

De Jonge Boerenstand van Boxtel is na
de bevrijding al aardig actief. De pientere lui
hebben hier ter pla,atse een athletiek- en
gymnastiek-demonstratie op touw gezet, die
waardering heeft kunnen wegdragen. Wat
wij op het terrein van huize "de la Salie"
te zien kregen van stevi e uit de kluiten
ge a oeren-z en 1e e e ewee
hard moeten werken, is niet gering. Tijdens
de wedstrijden hebben wij ons afgevraagd,
waarom de boeren een eigen sportvereniging
moeten hebben, afgescheiden van bestaan
de sportverenigingen. Naast andere redenen,
zal dit ongetwijfeld, ook hebben voorgeze
ten, dat deze knapen niet in de zelfde con
ditie zijn als de jonge mannen met andere
beroepen. Het boeren-bedrijf vergt nu een
maal soorten werkzaamheden, die de vrije
spierwerking meer belemmeren dan bij an
deren. Maar dan is daarmee ook de nood
zakelijkheid van gezonde sport voor de boe
ren-stand aangetoond. Wat deze jongens
presteerden is waarlijk niet gering. Zij toon
den metterdaad dat ook in de boeren-jon
gens, zo goed als in andere, beheersing
uithoudingsvermogen en sportieve aanleg
aanwezig is.

Qe boerinnetjes, in fleurige costumetjes, 
dansten' dat het een lust was. 

Ook op dit terrein is nog veel te bestu
deren en te cultiveren. Jet Divendal-Belin
fante heeft eens geschreven: ,,dat de aarde 
zo onvolmaakt is, dat zij de dans van 
uitsluitend vrouwen en meisjes ten enen 
male mist. Werkelijk, die zqn- er niet! He
laas, maar het is zo." Daarom doet de boe
ren-beweging goed de dans-aangelegenheid 
der jonge boerinnen ter dege onderhanden 
te nemen, voordat men op de ingeslage weg 
voortgaat. 

Litteraire Studiekring. 
Jongens en meisjes die veel belangstelling 

hebben voor de Nederlandsche literatuur 
hebben nu de gelegenheid zich tot een vrien� 
denkring aaneen te sluiten. Zij die hiervoor 
in aanmerking .wensen te komen, gelieven 
de advertentie in dit blad te lezen. 

Bekendmaking. 
Aan Nederlanders toebehorende onroe

rende goederen, ondernemingen, vorderin
gen, beleggingen, rechten als mijnrechten 
enz., enz., moeten opgegeven worden aan 
den Heer Commissaris-Generaal voor de 
Nederlandse Economische belangen in 
Duitsland aan, het adres "Emmalaan 4, Am
sterdam (Zuid) en wel vóór 5 Aug. 1945. 

Het betreft hier een groot Nederlands 
belang. 

Viering Koninginnedag 31 Augustus. 
Boxtel Vooruit hield Maandag j.l. een ver

gad_ering met de besturen van de reeds op
gerichte of nog te vormen buurtcomité's ten
einde gezamenlijk de feesten te bespreken 
die hier in Boxtel zullen gehouden worden 
bij gelegenheid van de verjaardag van H.M. 
onze geëerbiedigde Koningin. 

Boxtel Vooruit kwam met een voorlopig 
program voor "31 Augustus ter tafel, waar
mede de aanwezigen zich in hoofdzaak wel 

konden yerenigen. 
Daar. dit program echter nog niet vast

staat en hierover nog met verschillende in
stanties en enkele verenigingen overleg ge
pleegd moet worden kan het nu nog niet 
bekend gemaakt worden. Wel kan medege
d�ld worden dat aan de kinderfeesten dit
maal bijzonder aandacht zal geschonken wor
den en dat een kinderoptocht met versierde 
autopeds, vliegende hollanders', poppenwa
gens, trekwagens, bolderkarren, fietsen, enz. 
enz. op dit voorlopig program voorkomt. 

De bedoeling van Boxtel Vooruit is dat 
Vrijdag 31 Augustus de gezamenlijkè feest
dag zijn zal voor geheel Boxtel ondet lei
ding van Boxtel Vooruit. 

De verschillende buurtcomité's kunnen 
dan desgewenst het feest in inti�men buurt
kring op Zaterdag voortzetten. Dit wordt 
geheel aan de betreffende comité's overge
laten. Het ligt in de bedoeling van de buurt
commissies de eigen buurt te versieren en 
een feestelijk aanzien te geven en mede te 
werken aan het slagen van de door Boxtel 
Vooruit op touw te zetten feestelijkheden op 
31 Augustus. 

Boxtel Vooruit waardeert dit ten zeerste. 
Jami_n�r dat er i� enkele buurten nog geen 
com1te gevormd 1s. Doch er is nog tijd. Geen 
enkele straat of buurt zal ditmaal willen ach
terblijven. Indien we allen samenwerken dan 
zull�n _we op deze eerste verjaardag van 
Konmg1_n Wilhelmina na de bevrijding een 
feest vieren, Boxtel waardig. 

In het volgend nummer van dit blad zulten 
de planne1: nader worden toegelicht en Box
tel Vooruit hoopt dat zij intussen mag ver
nemen, dat nog meerdere buurtcommissies 
zijn opgericht. 
• Katholieke Filmactie. •

De wervingsgroep der katholieke film
actie heeft behalve vele honderde leden ook 
vele ervaringen opgedaan. Over het �lge
���=---:ti! blïctê Boxte�ed> -
volkmg sympathie voor dit prachtige ide
ele w_erk.-De mensen begrijpen dat het met 
het film-wezen nog lang niet koek en ei is 
ei:i �at zij het hunne er toe moeten bijdragen 
h1erm verbeterin� te brengen, door de actie 
voor de g_�ede film metterdaad ·te steunen. 

NatuurliJk ontmoeten zij ook mensen die 
zich _apathisch afweerden, maar het w�ren 
er met vele. Dat geeft de wervingsgroep 
moed. Ze zal niet op haar lauweren _gaan 
rusten, maar haar activiteit onvermoeid 
voortzetten. Wij hopen dat spoedig in Box
tel een zelfstandige afdeling met eigen be
stuur zal worden gevormd en dat deze in
staat zal zijn de leden een goede filmavond 
aan te bieden. 

O.D.C. nieuws.
Wilhelmina (Comb.) - O.D.C. 2 - 4. 
W(lhelmina III - O.D.C. II 2 - 3.
W1lhelmina Jun. - O.D.C. Jun. o - 7

Het mo�e goed� prestaties worden ge
noemd. One overwinningen in den Bosch te 
behalen bij . Wilhelmina. 

_De junioren hadden het vrij makkelijk, ge
tuige de 7-0 uitslag. Het tweede elftal van 
O.D.C. dat in een sterke opstelling ver
�cheen behaalde na moeilijke strijd met de
oneve goal 3-2 de overwinning. Met deze
opstelling (die nog sterker kan) zullen de
reserves nog vele overwinningen halen.

Het eerste elftal speelde vooral in de 
eerst� �elft een pracht partijtje voetbal over 
alle _ lm1&. De Wilhelminianen waren in deze 
periode verre de minderen. De O.D.C.-ers 
SJ?�elden echter te yeel in de breedte, en 
b11�evol� _onproductief, bovendien was de 
W1lhelmm1a doelman in prachtconditie. Dit 
waren oorzaken dat- O.D.C. met de rust 
sle�hts met 1-0 uit een pracht goal van 
Pe11nenburg voorstond. De tweede helft was 
goed spel veel minder. Wilhelmina maakte 
spoedig gelijk 1-1. Na ongeveer een half uur 
uur gespeeld te hebben maakte O.D.C. drie 
doelpunten in vijf minuten tijds. Vooral het 
vierde doelpunt ineens ingeschoten door Ha
zenberg uit een voorzet van Cor van Wijk 
was prachtig. Een fout in de O.D.C.-verde
diging bracht in de laatste minuut de tweede 
goal voor Wilhelmina 4-2. 

A.s. Zondag 5 Augustus.
O.D.C. in Vlijmen tegen de Boys van

dien naam. De Boys hebben 111.omenteel een 
sterk elftal. Uitslagen van 4-6 tegen B.V.V. 
en Zondag j

_.
l. �en 4-2 overwinning op een 

sterke combmat1e van Wilhelmina spreken 
duidelijke taal. 
. De ontmoeting tussen O.D.C. en de Boys
m het verleden waren altijd zeer sportief 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



doch hard en er werd gespeeld als gold het een~ kampioenschap. Wij zijn er van overtuigd, dat l,Jet a.s., Zondag weer zoo zal zijn. Een stevige ontmoeting dus in h�t vooruitzicht. Hoe de reis wordt gemaakt is momenteel nog niet bekend. • / Weer een trein bij 1 Van Eindhoven naar Tilburg, - ·Boxtel 14,19. Van Tilburg naar: vertrekt te Boxtel 15 ,39. 
, vertrek te Eindhoven 

Gewijzigd: Eindhoven-'s-Bosch, vertrekt voortaan uit Boxtel 13.40 (vroeger 13, 12). 's Bosch-Eindhoven, vertrekt uit Boxtel om _14.49 (vroeger om 14.29). . Mededeling. De Direçteur van het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt het volgende bekend: Personen, die zich van uit het Zuiden naar de overige delen des lands wensen te begeven, worden er op gewezen, dat zij zich .aldaar niet meer van distributiebescheiden kunnen voorzien: Zij worden echter in de gelegenheid gesteld ten distributiekantore van hun woonplaats, onder overlegging van hun reispas, bepaalde bonnen van de bon-- kaart te doen omruilen tegen rantsoenbonnen, zoodat zij zich op die wijze tijdens hun reis van levensmiddelen -kunnen voorzien.De aandacht van winkeliers wordt er speciaal op gevestigd, dat eenzelfue r�gcling ook in de overige delen des lands Îsgetroffen.Alle rantsoenbonn'en, waar dan ook uitgegeven, zijn in het gehele land geldig.Zij zijn als volgt te onderscheiden: Uitgegeven in het Westen des lands: groen, in rechter- of linkerbovenhoek datum aanduiding "20-1-'45". Uitgegeven in het Noorden en Oosten des 
lands: groen, geen' datumaanduiding. Dé Directeur van het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt het volgende bekend: De in het Zuiden des lands uitgereikte rantsoenbonnen vlees hebben een waarde van 75 gram vlees, zonder been. Deze hoeveelheid is gelijkgesteld aan: blik of 6 ounces (c.a. 170 gram) vlees 3 ounces (ca. 85 gram) vlees of vis in blik of 6 ounces (ca. 170 gram) vlees met groente in blik. Op de in de oy_erige delen des ·lands uit' gereikte rantsoenbonnen vlees rrioet echter worden verstrekt: 100 gram vlees zonder been, of 4 o nces (ca. 112 gram) vlees of vis in blik of 8 oui;ices (224 gram) vlees met groe�e in blik. De Directeur v;m het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt het volgende be-kend: . , / Met ingang van 5 Augustus 1945 wordt bon 224 "algemeen" van de bonkaart levensmiddelen voor de 9e periode geldig verklaard voor het doen verrichten van schoenreparaties met een hoeveelheid leder van 25 gram. Het publiek dien� deze bon eerst dan bij den sch.9enhersteller in te leveren, wanneer deze zich in staat verklaart, de reparatie binnen vrij korten tijd, b.v. veertien dagen, 
te verrichten. Het is dus geen vóórinleveringsbon ! De geldigheidsduur van deze bon is onbeperkt, zodat zij te zamen met de reeds aangewezen bonnen 107- en 148 "algemeen" en in de toekomst nog aan te wijzen bonnen, ook t.z.t. kan worden ingeleverd voor het doen verrichten van grotere reparaties. De schoenherstellers dienen de ingenomen bonnen, geplakt op opplakvellen, in te leveren bij de lederhandelaren, terwijl laatstgenoemden de bonnen in veelvouden van 5000 bij de distributiedienst behoren in te leveren. / Eventuele correspondentie over deze regeling sJient gericht te Worden aan het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amsterdam of aan de Vakgroep. 

Banaan.wijzing petroleum voor 
kookdoeleinden. Het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt in overleg met het Rijkskolenbureau en het Rijksbureau voor Aardolieproducten het volgende bekend : In verband met dé huidige zeer slechte vaste brandstoffenpositie is het niet mogelijk kolen beschikbaar te stellen voor kookdoeleinden. Teneinde zoveel mogelijk in de behoefte te voorzien zullen houders van een kaart U 505 voor ·vaste brandstoffen voor kookdoeleinden in het bezit. worden gesteld 

van· petroleum. Hiertoe worden voor het tijdvak van 1 Augustus tot en met _J 5 Augustus a.s. de volgende bonnen' geldig verklaard tot het betrekken van petroleum. Bon -K.F. 33 van de ,kaart U 505 voor 8 liter en de bonnen 109 en 110 'van de kaart U 506 voor ieder 2 liter. Er kan reeds worden medegedeeld, dat een hoeveelheid petroleum kooktoe�tellen wordt aangemaakt, zodat vrij spoedig tot , een distributie hiervan kan worden overgegaan. In afwachtipg hiervan diènt thans in de behoefte te worden voorzien door een dergelijk toestel aan derden in bruikleen te vragen. 

Dubbel woonhuis te 
Hoensbroek, eigendom, in ruil aangeboden tegen huis
gelegen tusschen BoxtelDen Bosch. -Brieven Am,
stenradeweg 86, Hoens,
broek .. 

D
e Heer en Mevrouw WELLING,HARMSENdelen U, met vreugde en dankbaarheid jegens God, mede, dat hun zoon 

ANTOON, 

Fa. v. d. BOOMEN-RESINK-
STATIONSTRAAT 43 BOXTEL 

Binnenkort zal door de Distributiedienst een 
NIEUWE TEXTIEL-PUNTENKAART worden 
uitgereikt voor het verkrijgen van 

Garen • Stopwol • Stopzijde Een der Zusterskloosters 'te Boxtel vraagt voor zo spoedig mogelijk een net en betrouwbaar bood, schappenmeisje. Brieven onder no. 48 bureau van dit blad. 

Missionaris v. h. H. Hart, op 10 Aug. a.s. de H. Priesterwijding hoopt te ontvangen uit dehanden van Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. Dr.
J. • H. G. Lemmens, in de Kapel van het Missie,huis te Stein, (L)Het H. Misoffer zal hij voor de eerste maal plechtig aan God opdragen op 15 Aug. a.s. om 10.30 uur in de Parochiekerk v. d. H. Petrus. 

, en dergelijke kleinvakartikelen. � 

Wie ruilt een paar voor, oorlogsche damesschoenen met hooge hakken, maat 39, tegen een paar sportschoe, nen, maat 39, met bijbeta• ling. Adres: Molenstr. 42. 
Gevraagd : flinke • nette werkster. Mevr. L. van Hoogerwou,Franke, Bos, scheweg :50. 
Groot eenpersoons lcdi, kant te ruil voor Baby,uitzet. Brieven. onder no. 49, bureau v. d. blad. 

In deze laatste dagen van voorbereidïng bevelen wij den Wijdeling bijzonder in Uw gebeden aan. Receptie 15 Aug. a.s. 2-3 uur, Bosseweg 33. ............ � .......... �,_, ............................. . 
1 Op Vrijdag 24 Augustus a.s. hopen onze geliefde 

!
! Ouders 

F. L. PEIJNEHBURG • ( en 
! W. G. PEIJNENBURG-R OSENBOOM 

1 den dag van hun Zilveren Huwelijksfeest teherdenken. Dat God hen nog vele jaren moge • sparen, is de wens van hun dankbare kinderen
! . TRUUS en Verloofde. 
i 

GERARD. Boxtel, 1 Augustus 1945. . J ....... ., ............... .._....,.._.., ......... ., .... .,, .... � ... .
Maatschappij van Levensverzekering vraagt voor BOXTEL, ESCH en GEMONDE 
eenige nette R. K. personen om als agent op te treden. bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Hulp van Inspecteur en Hoofd, agent aanwezig. Brieven No. 83, Molenstraat 19. 

Teneinde deze hoogstnoodige artikelen zoo 
regelmatig mogelijk te verdeelen, zullen wij 
aan al onze klanteo een genummerde 

,,_klantenkaart" uitreiken, 
welke met ingang van MAANDAG 6 AUG. 
aan onze zaak te verkrijgen is tegen overl�g 
van de stamkaarten van alle gezinsleden. 

Regelmatig zullen wij dan in onze etalage 
bekendmaken welke klanten in aanmerking 
komen voor aankoop van deze artikelen. 

ZOOALS STEEDS ............ . 

Fa. v. d. BOOMEN!'"RESINK 
STAAT VOOR U KLAAR ! ! 

Wij berichten hiermede dat onze 
zaak in verband met vacantie 

GESI:.OTEN IS 

van 6totenmet11Aug.1945 

C. Steinmann::Pechtold
BAZAR BOXTEL 

De autoriteiten, ouders van schoolgaande kinderen, cursisten en oud,cursisten van de Handelsavond. school, de Gildebonds, harmonie, de besturen van diverse vereenigingen, als, mede de vele honderden vrienden en kennissen, die ons blijken van belang, stelli_ng gaven bij gelegen, heid van ons zilveren huwelijksfeest, zeg ik allen hartelijk dank. Namens mijn familie, 
]. C. VAN ETTEN. 

LITERAIRE STUDIEKRING. 
TANDHEELKUNDIGE HULP

. · JONGE L U I voor ziekenfondspatiënten. vanaf 1 Augustus. 

Actieve agenten 
gevraagd, voor de ver, koop van Tuin-, Bloem- en 
Landbouwzaden, Bomen, 
Bloemen, enz. hoge pro, visie, lage ver k. prijzen, door 

GEERT KLOOSTER HUIS' 
ZAADHANDEL, 

Grlntweg 17, Winschoten 

Wegens vac�ntie is ohs bedrijf 
GESLOTEN 
van. 20 t/m 25 Aug. In die week kunnen geen wasschen behandeld, ge, haald of afgeleverd worden , 

geef U nog heden op als lid voor de Literaire Studiekring, wanneer ge belang stelt in de Nederlandse Letterku11de. Vermeld No. 36 van Brabanfs Centrum op Uw enveloppe. Adres: Molenstraat 19. 
INSTITUUT MINERVA 

NEEM EEN GOEDE LOODS 
VOO.R UW TOEKOMST 

' als zakenman, en werkt voor UW EIGEN ZAAK-met een Minerva-Cursus - • 

Middenstands-Diploma onder leiding en controle van een belasting,consulent met recht op advies op accountancy en belastinggebied, 
à f 65. ""'. contant of f 6. - per maand. 

BIJ· NIET SLAGEN CURSUS GRATIS 1 Tijd. Hoofdkantoor: 
Hertogstraat 35, Postbus 102, Tilburg. 

Stoomwassc he rij ------.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.------

"BLANCA", BOXTEL 
NU DE· P L A NTT IJ D 
NADERT: 

• TUINCOLLECTIE
Collectie A: Darwin Tulpen !0st., 
Crocus gemengd 10 st" Crocu1 wit 
10 si, Crocus blauw 10 st., Crocus 
purper 10 st., Narcissen 10 st" 
Rotstuintulpen 10 st., Hyacinth,n 
IS st. - Deze collectie f 7.50 
Collectie B: Oranje,Nassau,Tul, 
pen 10 si" Hyacinfhen, rood, wit, 
blauw, 15 st., Narcissen 10 st., 
Rotstuintulpen, rood, 10 st., Ane, 
monen, dubbele, 10 st" Anemonen, 
enkele, 10 st., Galantis (Sneeuw
klokje) 10 st., Witte Druifjes 10 st. 
- Daze collectie. . . f 8.
Collectle C: Muscaris (Blauwe 
Druifjes) 10 st" EranthisHymealis 
10 st" Scilla Siberica 10 st.,• 
Galantis (Sneeuwklokje) 10 st., 
Anemonen, dubbele, 10 st., Ranon, 
kels 10 st., Chionodoxia lucillea 
10 st., Darwin Tulpen, gemengd, 
l0st., Hyacinthen, rood, wit. blauw, 
10 st. - Deze collectie f 7.50 

Alles gegarandeerd; 
Niet goed, geld terug. 

C. K. Been, Hillegom

�esteedt Uw 
bonnen !JOed 

Besteedt Ww bonnen 
.----..,;'--'\. voor goed ver.zorgde 

levensmiddelen· 

DEGRUYTER 

MEERLAAN • 19 0 GEVRAAGD:· Boekhandel J, P. Tielen 

LEVENS·
MIDDELENBEDRUF 

flink meisje zelfstandig kunnende wer, ken in gezin zonder kin, deren" Mevrouw NUMANN, Molenhuis, Molenstr. 114 

Neemt goeden raad -

Gebruikt Van Oers zaad 

Stationstraat - Boxtel lnteekening is opengesteld op de bekende algemeene Encyclopaedie 
Winkler Prins 

in 18 deelen gebonden in zwaar linnen band. Vraagt inlichtingen in onzen boekhandel. Nog beperkte voorraad van de brochure: 
Dr. Kortenhorat: 

Was samenwerking met 
den vijand geoorloofd 7 

Prijs f 1.90 DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL.

Alle ziekenfondspatiënten worden vanaf 1 Aug. wel behandeld volgens het tot nog toe geldende systeem, doch tegen een nieuw schema van vergoedingen. De bestaande overeenkomsten met de ziekenfondsen worden door de tandartsen als geëindigd beschouwd. De • - patiënten worden verzocht de te o.ptvangen kwitanties bij de Ziekenfondsen in te dienen. Alle tandartsen te 's,Hertogenbosch, Vught, ;.Boxtel, Heusden, St. Mich.,Gestel, St. Oedenrode, Oss, Oirschot, Schijndel, Uden, Veghel. Waalwijk en Zaltbommel. 
De Boxtelse werkgevers gaven het voorbeeld 1 In beginsel is het concept,reglement voor een ondernemingsraad door hen aanvaard! 
Werknemers, dit zegt veel 1 

Woensdag 8 Aug. om 7 .30 uur geeft de ZeerEerw. Zeergel. Heer R ector Dr. J. 
Janssens in "De Ark" een uiteenzetting omtrent het vraagstuk van de medezeggingschap en omtrent het nieuwe concept,reglement voor ondernemingsraden! Komt allen, zonder uitzondering ter vergadt;ring. 
De- toekomst roept 1 Kàtholieke Arbeidersbeweging. Het Bestuur. 

Onze K weekerijen worden aangelegd langs de weg tusschen BOXTEL-01 RSCH OT "Oude Grintweg". Op het adres: 
Markt 13, Boxtel,, worden nu boodschappen, enz. aangenomen, en straks, 

1 September, alle soorten tuinbouwbenoodigd
heden verkocht. Met d'e meeste hoogachting. 
SALA'S T uinbouw-lnrichting· 

B OXT E L. 

� 
P,etec -

Journalistiek en Publiciteit leergangen o.l.v. van dagbladdirecteur ' Dr. Wormser en F. de Sinclair. 
Engelsch, Fransch, Duitsch, Ned. en Cor
resp., middenst. diploma, steno, boek
houden, opl. Practijkexamens. 

Academie voor individueel schr. onderwijs 
Secretariaat: Lusthofstraat 6, Rotterdam. 

C 
Gratis proefles leervak: 

oupon Naam: 

No. 7 55 �dre_s: •• •• .:_:::.:_: .. :_:.:::.:_:_:_: •••••
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Onu J1e6aan 
Wederom is aan een van Boxtel's zonen 

een zeer voorname, waardige en hoogstaan
de plaats gegeven in het openbare leven. 
Tot Plebaan der kathedrale Basiliek van 
St. Jan te 's Hertogenbosch werd benoemd: 
de geboren en getogen Boxtelaar, de Hoog
eerwaarde Heer Jan van Susante. 

In Boxtel zag het levenslicht een Profes
sor Kors, een der meest op de voorgrond
tredende intellectuëlen heden ten dage, en 
een andere Professor aan -de Alma Mater, 
Professor Jurgens. En nu is een nog· jeudig 
Boxelaar van 40 jaren verheven op de voor
naamste pastoors-post in ons Bisdom, welke 
waardigheid ongetwijfeld nieuwe belangrijke 
kerkelijke functie's inhoudt. 

Het is een groot voorrecht en een waarde
volle eer, pastoor te zijn in Nederland's 
schoonste. kerk, in wier majestueuze ruim
ten de traditie zweeft van de rijke Middel
Eeuwen, onder wier grijze gothische span
ten, getooid met het schoonste beeldhouw
werk, de graven zijn van onze voor-vaderen, 
die met het rijzige bouwerk sterk tot ons 
spreken van het diepe geloofsbesef, dat hen 
kenmerkte. 

Het is een grote eer voor de familie, die 
zulk een zoon voortbracht; het is een grote 
eer voor Boxtel en de inwoners, in welks 
midden de huidige Plebaan geboren werd 
en zijn eerste levensjaren doorbracht, waa-r
naar hij • ook vaak terugkeert om familiebe
zoeken af te leggen. 

En dit temeer, wijl de Bisschop in Zijn 
inleidings-toespraak openbaar maakte, dat 
Hij deze belangrijke kerkelijke post had 
toevertrouwd aan een Zijner priesters, die 
het -beste in staat was, gezien zijn talenten 
en ijver, de grootse opzet te verwezenlijken: 
de kathedrale Basiliek te maken tot het lich
tende toonbeeld van liturgische eredienst 

_voor het gehele Bisdom; ni�mand achtte Hij 
daartoe beter bekwaam dan Zijn Secretaris, 
die Hij reeds als Zijn kapelaan van nabij 
vele jaren kende. 

Met de in zijn glorie delende familie, 
verheugen wij, Boxtelaren, ons zeer over 
deze grote promotie en wij menen te mogen 
zeggen, dat wij in de toekomst met trots 
moeten spreken over "onze" plebaan. 

Door deze benoeming is de band van 
Boxtel met de kathedrale Moeder-kerk en 
met de Bisschop, die er in resideert, ver
sterkt. In onze P,lebaan begroeten en eer
biedig.en wij onze Kerkvorst, en het is zaak 
dat wij in het labyrinth van valse leringen, 
Zijn heldere zienswijze ongehinderd laten 
vallen in onze geest; dat wij medearbeiden 
om "wat vervallen leght" weer op te bou
wen en op te heffen, sterk staande in het 
harnas der waarheid ei'\ in volstrekte aan
hankelijkheid aan Zijn woord, Zijn maat: 
regelen en besluiten. 

Wij hebben ons nu meer dan ooit te to
nen: trouwe zonen en dochters, die in on
voorwaardelijke gehoorzaamheid en diep
eerbie_dige en volgzame genegenheid voor 
het van-God-gegeven-gezag, het oude katho
lieke geloof in woord en daad beleven. Het 
is aan ons de plicht de eer van deze be
noeming, die op Boxtel zijn schaduw werpt, 
waardig te tonen. Een volk moet zijn grote 
mannen eren; het is een bewijs van eigen 

,adeldom. 

voor Boxtel van belang zijn maar ook voor 
Liempde, Esch en Gemonde. Reeds werden 
een aantal commissies gevormd die de orga
nisatie ter hand zullen nemen. 

Voor de financiële zijde van dit weekend 
zullen t.z.t. sp�ldjes en programma's ver
kocht worden en zal in alle kerken een col
lecte worden gehouden a.s. Zondag onder 
alle missen. 

Een gul-gevende hand van iederen Boxtel
sen inwoner is nodig om deze Katholieke 
sociale actie te steunen. Niemand mag ach
terblijven. Iedereen in Boxtel moet het zijne 
bijdragen om deze grootse onderneming te 
doen slagen. 

Een volledig programma van hetgeen op 
deze sociale dagen gaat gebeuren zullen wij 
later bekend maken. 

Boxtel gaat zich voorbereiden op een in· 
tensief gevoerde Katholieke Sociale Actie. 
Het zal tonen dat het ernst is met de op
bouw van een Christelijke Maatschappij. 

Ve opooedmq du 'll . .S.P,. Aûtdecen 
Het zal iedereen duidelijk zijn dat het 

niet aangaat, kinderen van gevangen geno
men N.S.B.-ers, aan hun lot over te laten. 
De Staat heeft dit begrepen. Reeds zijn en
kele huizen ingericht voor deze kinderen. 
Ook hier in Boxtel hebben we zo'n huis. 
Het is naar- aanleiding van verschillende 
dingen, dat wij een ernstig woord over de 
opvoedingsmethode daar toegepast moeten 
neerschrijven. 

Wij twijfelen geen moment aan de goede 
bedoelingen van de leidsters die met de op
voeding van deze jeugd belast zijn. Maar 
het kan nie� mogelijk zijn, dat deze beste 
bedoelingen ook de bekwaamheid inhouden, 
die hiervoor vereist is. 

Het moet ingezien worden, dat alleen ge
schoolde en door ervaring rijk geworden 
krachten met zulk een moeilijk werk belast 
moetery worden. Voor de lichamelijke ver
zorging dezer kinderen is een goed vrou
wenhart voldoende. Aan liefde en hartelijk
heid zal het deze leidsters dan ook niet 
ontbreken. 

De geestelijke verzorging echter laat veel 
te wensen over. Vooreerst kan het niet ver
antwoord zijn, kinderen van verschillende 
religie in één gesticht te verzamelen en hen 
dezelfde regefs voor te schrijveh, zolas b.v. 
het verplicht luisteren naar bijbellezing, het 
stille moment in plaats van gezamelijk gebed 
voor en na het eten. 

Vervolgens moeten wij opmerken, dat een 
al te grote vrijheid voor deze kinderen erg 
gevaarlijk is. Wanneer wij kinderen geza
melijk in een sloot zien voor het volbrengen 
van zekere zaken, die wij gewoon zijn in 
de strengste afzondering te doen, dan moe
ten wij ons toch afvragen of er wel controle 
genoeg is over doen en laten van deze 
jongens. Wanneer wij deze kinderen zonder 
geleide over de straten zien slenteren, moe
ten wij hierbij opmerken, dat deze vrijheid 
eigenlijk alleen als beloning voor goed ge
drag moest gelden en geen gewoonte mag 
worden. 

Het is daarom dat een ernstig ingrijpen in 
dit lakse opvoedingssysteem hieraan • een 
einde moet maken. 

Katholieke en andersdenkende kinderen 
dienen gescheiden te worden opgevoed. Er

=================== _ varen onderwijzers dienen belast te worden 
zowél met onderwijs als met de opvoeding 
(welke twee maar ál te dikwijls gescheiden 
worden) van deze kinderen. De huishoude
lijke taak kan rustig aan de thans bestaande 
leiding worden overgelaten. 

Sociale cmtwiiletûtqswed 
Boxtel groeit van nieuw leven. Alle orga

nisaties en verenigingen werken met een 
vurig idealisme om iets groots en schoons 
tot stand te brengen. 

De verscheidene standsorganisaties van 
onze plaats hebben een nieuw en schoon 
initiatief genomen. De ·gezamenlijke bes.tu
ren hebben eendrachtig besloten op 7, 8 en 
9 September aanstaande een groot sociaal 
weekend te organiseren. 

Het doel van deze sociale week is: de 
sociale leer van de Katholieke Kerk aan zo
veel mensen als maar mogelijk is bekend te 
maken. 

Hiervoor zullen bekende predikanten in 
de kerken sermonen houden. Voor dit doel 
zullen openluchtmetingen en massa-vergade
ringen belegd worden, waar bekende Ne
derlandse redenaars het woord zullen voe
ren. 

Muzikale omlijstingen, een feestelijk ver
sierd terrein, vlaggen en vaandels zullen 
deze sociale ontwikkelingsdagen tot een ge
beurtenis maken, die Boxtel niet gauw zal 
vergeten. 

Niet alleen echter zal deze sociale week 

Hetgeen nu gedaan wordt is slechts een 
materiële verzorging. De geestelijke verzor
ging die deze kinderen in Boxtel genieten 
gaat van particulier initiatief uit en is hoe 
idealistisch ook aangepakt, ten enemale on
voldoende. 

Wanneer de staat met deze dringende 
kwestie geen haast maakt of hiervoor geen 
oplossing weet te vinden, dan dient het ini
tiatief uit te gaan van verenigingen van 
godsdienstig of sociaal karakter. Het Leger 
des Heils kan dan de kinderen van pro
testantse godsdienst voor rekening nemen, 
terwijl de Katholieke kinderen het best aan 
religieuze onderwijzers en onderwijzeressen 
toevertrouwd kunnefi worden. 

Vadertje Staat kan dan deze goede zaak 
financiëren en heeft verder verantwoording 
noch zorg. 

Niemand zal ontkennen dat dit gezonde 
kritiek is. Maar zoals met zovele dingen 
zal de eerste stoot moeten uitgaan van par-

• ticuliere zijde. Geen daad zonder persoon
lijkheid.

Van adtu de scltumen. 
ZONDAGMIDDAG-CONCERTEN. 

Het ligt in de bedoeling de komende w.iJl· 
ter enige Zondagmiddag-concerten te gevên, 
wanneer blijkt dat hiervoor bij de inwoners 
van Boxtel genoeg belangstelling bestaat. 

OORLOGSMONUMENT. 

Er is een Comité in opr�chting dat de 
organisatie op zich zal nemen om te komen 
tot een schoon oorlogsmonument. Te zijner 
tijd zal hiervoor een prijsvraag worden uit
geschreven. 

HUISREPARA TIES. 
Noodreparaties aan huizen kunnen tot 

een bedrag van f 3000,- worden gedecla
reerd. Deze rijksregeling zal iedere huis
eigenaar in staat stellen zijn woningen en 
verhuurde woningen te repareren. Aanvra
gen voor materiaal kunnen worden gericht-� 
aan burgemeester of Gemeente. 

Naar wij vernemen worden de opnamen 
voor de, voor de oorlog veel bekendheid ge
nietende film-opnamen van Boxtelse actuali:-' 
teiten, wederom voortgezet. Als de opnamen 
goed slagen, zullen wij binnen korte tijd 
weer "levend Boxtel" zien. 

J1aatse€ijk 1Ueuws 
Redacteur J. van Susante Jzn. 

Door zijn benoeming tot Directeur van 
het Rijks-scholingsbureau voor volwassenen 
uit de provincie Noord-Brabant heeft onze 
actieve redacteur en prettige en bekwame 
collega de journalistieke pen moeten neer
leggen. 

Het baanbrekende werk wat hij nu onder 
handen heeft, staat niet toe, dat hij zich ook 
nog met Boxtel's aangelegenheden inlaat. 
Wij kunnen hem dat niet kwalijk nemen; 
wij weten dat het niet is, omdat Boxtel 
hem niet meer interesseert. De redactie en 
Administratie van "Brabant's Centrum" heb
ben gemeend zijn werk voor dit weekblad te 
moeten honoreren en zij zijn er in geslaagd 
een ets van Zwart te kopen; deze is de 
gescheiden redacteur in dank dezer dagen 
aangeboden. 

Koninginnefeest 1945. 

De belangstelling om de verjaardag van 
H.M. Koningin Wilhelmina dit jaar op bij
zonder feestelijke wijze te vieren, stijgt met
de dag. Van alle kanten krijgt Boxtel Voor
uit blijken van spontane medewerking. In de
afgelopen week werden weer verschillende
buurtcomité's opgericht, zodat er onderhand
wel geen buurt meer zijn zal zonder comité.
Boxtel Vooruit is nog doende om het voor
lopige program te kunnen verwezenlijken en
zo mogelijk nog aan te vullen. Zodra het
program definitief vaststa:it zal het bekend
gemaakt worden. Van verschillende zijden
werd de vr:iag gesteld of er weer een op
tocht zal gehouden worden. Ja - een op
tocht wordt gehouden - doch nu een kin
deroptocht rµet groepen, versierde fietsen,
autopeds, vliegende Hollanders, bolderkar
ren, enz. Enige buurtcomité's stelden de
vraag, of de kinderen uit l�un buurt geza
menlijk als groep mochten uitkomen en dit
kan natuurlijk zeer goed. 't Is zelfs aan te 
bevelen. Ook het deelnemen met kinder
groepen op wagens is toegestaan. Dus elke
deeln:ime is geoorloofd, als het maar in het
kader van een kinderoptocht blijft en als het
maar betrekking heeft op H.M. de Koningin
of ons Vorstenhuis in het algemeen. Dus
nu geen oorlog- geen bezetting- geen Hitler
enz. Van vele zijden informeert men of er
op deze eerste verjaardag van H.M. de
Koningin na de bevrijding niet een feestelijk
vuurwerk kan ontstoken worden. Het be
stuur van Boxtel Vooruit heeft zich bereids
in verbinding gesteld met de vuurwerkfa
briek en hoopt, dat het slagen zal. Vuurwerk
is echter, vooral in deze tijd een dure ge
schiedenis en Boxtel Vooruit zit voor een
berooide kas. Welke ingezetenen stellen nu
eens een extra bedrag beschikbaar OIT\ op 31
Augustus een groots vuurwerk te kunnen
ontsteken. Bijdragen hiervoor te zenden aan
den Heer A. C. v. d. Weyst, Stationstraat,
Penningmeester van Boxtel Vooruit.
R.K. Middenstandsvereniging, afd. Boxtel. 

De Woensdag, 1 Augustus in de Ark ge
houden vergadering was vrij druk bezocht. 
Het gehele oude bestuur is afgetreden. Al
leen de Heer H. v. d. Laar stelde zich her
kiesbaar. 

In het nieuwe bestuur werden de volgen
de leden gekozen: H. van Eyck; J. v. d. 
Brand Jr.; H. v. d. Laar; A. Spierings en 
A. Witteveen.

De Heer A. Spierings werd uit het be
stuur door de vergadering tot voorzitter ge
kozen. De Heer Sprangers hield een boeien
de en zeer leerzame rede. Laten we hopen, 
dat ieder er het zijne van h<,eft meegenomen. 

De Heer W. Prick dankte uit naam van 
alle aanwezige het oude afgetreden bestuur 
voor het vele en verdienstelijke werk wat in 
de achterliggende jaren is verricht, niet al
leen op de eerste plaats voor het belang van 
de Boxtelse Middenstanders, doch ook te
vens voor Boxtel zelf. 

De Heer C. Oliemeulen dankte op zijn 
beurt voor de hartelijke waarderende woor
den tot het heengaande bestuur gericht, 
hetwelk volgens zijn mening, ook allen dank 
waardig was. Hierna werd deze zeer geani
meerden vergadering besloten. F.W. 

D E S C H O N E V O L E I N D I N G. 

De B.O.A.M. heeft bij testament ver
maakt f 225 als nalatingschap bestemd 
voor een nog op te richten oorlogsmo
nument in Boxtel. Hiermee hebben de 
Boamieten een waardig slot gemaakt aan 
deze vrolijke geschiedenis. Dit is de eer
ste geldsom die ter beschikking is ge
steld voor dit schone doel. 
Boamieten en ere-Boamieten worden hier-
voor hardgrondig bedankt. Hoewel de 
verzamelde geleien niet voor 't oorspron
kelijke doel konden besteed worden zal 
iedereen dit initiatief toejuichen. 

Ziekendag 1945. 

Dank zij het prachtige weer kon de Box
telse Ziekendag dit jaar voor 't eerst in de 
openlucht gehouden worden. 

Tegen 10 uur arriveerden uit allé delen 
van Boxtel de verschillende zieken en ouden 
van dagen, om de Plechtige Hoogmis bij te 
wonen, die werd opgedragen door den Hoog 
Eerw. Heer Deken, geassisteerd door de 
Z.Z.E.E. Pastoors van St. Pieter en Lennis
heuvel. 

In de predikatie, die gehouden werd door 
Pater Neomagus van de Witte Paters, werd 
aan de zieken uiteengezet de betekenis en 
waarde van het lijden, als het gedragen 
wordt in navolging van Christus, met onder
werping en berusting in de wil van den 
Vader. 

Na de Hoogmis was er gezorgd in de 
g:istvrije zalen der Zusters van Duinendaal, 
voor een versnapering, en 't was de moeite 
waard, om te zien hoe de oudjes vooral 
weer eens gezellig samen konden buurten 
bij het Brabantse bakske. 

Na het middagmaal, dat dank zij de me
dewerking van verschillende instanties zeer 
goed was verzorgd, begon om 3 uur het 
plechtige Lof, waaronder de ziekenzegen, 
een van de ontroerendste momenten van de 
dag. In zijn tweede predikatie gaf Pater 

eomagus de taak aan, die de zieken mo
gen en moeten vervullen in de maatschappij 
n.l. mee te werken aan het behoud van
katholiek geloof en zeden, door hun lijden
en ziekte aan God op te dragen. Tevens
spoorde hij alle ·aanwezigen aan, om in de
zieken en gebrekkigen steeds te zien Jezus
Christus zelf, volgens het woord van 't
H. Evangelie: \'v'at gij aan de minste der 
Mijner gedaan hebt, dat hebt gij aan Mij 
gedaan.

Na het Lof volgde nog een -Brabantse 
koffietafel, en rond half 6 kwamen de ver
schillende wagens om de zieken, na licha
melijk en geestelijk vooral gesterkt te zijn, 
weer te brengen naar eigen familiekring. 

Aan allen die hebben bijgedragen tot 
welslagen van deze dag: de welgemeende 
dank van onze Boxtelse zieken. 

Nieuw seizoen programmapunt. 
• Schouwburg "De Ark" zal het seizoen
openen met een declamatieavond door
Geard Heystee, die een afwisselend pro
gramma van ernst vóór ,en humor ná de

. pauze heeft samengesteld, waarmede hij
reeds veel succes heeft behaald. 

R A PPO R T  
inzake straatnamen te Boxtel. 

Bij schrijven van 6 December 1944, no. 
2097, verzocht de wnd. Burgemeester van 
Boxtel, Mr. W. C. A. Francissen, aan de 
Heemkundigen Studiekring de bestaande 
namen van straten, wegen en buurtschappen 
aan een studie te onderwerpen- en hem, met 

Redacteur: -H. v. d. Meijden. ·Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



betrekking tot eventueel gewenste naamswijzigingen, advies te willen uitbrengen. Als overweging gold daarbij dat meerdere wegen, straten en buurtschappen niet die namen hebben, die zij met het oog op de geschiedenis van Boxtel behoren te hebben en dat het voor de kennis van de oude topografie van Boxtel van veel betekenis moet worden geacht, wanneer historici aanknopingspunten kunnen vinden in de namen van straten, wegen, huizen, percelen enz. welkethans nog voortleven. De wnd. Burgemeester deelde nog mede, dat reeds dadelijk na de bevrijding enige der tijdens de bezetting .herdoopte straten in de oude luister werden hersteld. Zo werden de Willem de Zwijgerstraat en de Paul Krügerstraat wedetom, zeer ten genoege der bewonets, onderscheidenlijk Wilhelminastr. en Julianastraat geheten, terwijl ook de Maastrichtsestraat de oude vertrouwde naam van Onrooisestraat terug kreeg. . De Jan Kruijssenstraat zag echter haar vroegeren naam van Kloosterstraat, welke daar ter plaatse weinig zeggend kan worden geacht, gewijzigd in Prins Bernhardstraat. De Heemkundige Studiekring heeft in zijnvergadering van 26 Maart 1945 een Straatnamencommissie benoemd, bestaande uit de heren: Dr. C. P. J. Hoek (Voorzitter), E. Bevers, M. C. van Erp, J. R. M. Groos, J. ]. de Koning en P. Th. A. Dorenbosch (secretaris). 
Deze Commissie ad hoc heeft in de vergadering van de Studiekring van ' 2 Juli 1945 van haar bevindingen verslag gedaan. · Met alle door de Commissie voorgestelde namen kon de vergadering volkomen accoord gaan, alleen ten aanzien van de naam Kloosterdwarsstraat kwam enig verschil van inzicht tot uiting, waarvan bij de behandeling van die straatnaam zal worden gewag gemaakt. Alvorens met haar taak te beginnen nam de Commissie kennis van het verhandelde in de openbare vergaderingen van de Raad der gemeente Boxtel dd. 2 Augustus 1900, 30 October, 1902 en 22 September 1930 i.z. het geven ·van officiële namen aan de straten. 
Over het �erhandelde in laatstbedoelde raadsvergadering, toen alle straatnamen opnieuw zijn vastgesteld en vele oude namen zijn vervallen, worde vermeld dat de discussies in de gemeenteraad zich toen hebben bepaald tot de voorgestelde naam van Salm-Salmstraat, welke dan is genaamd: van Salmstraat. De Raad vond blijkbaar dat de voorgestelde naam niet klonk. Overigens was de naam van Salm-Salmstraat hier ook niet juist, want de betreffende heren van Boxtel waren uit het prinselijk geslacht van Salm

Kyrburg. 
Voorts werden bij de Commissie ter tafel gebracht verscheidene brieven van belangstellende ingezetenen, al dan niet vergezeld van een kantschrijven van het gemeentebestuur. De tendenz naar veralgemening en vervlakking, welke na Wereldoorlog no I op alle gebieden van het leven is aan te tonen, is wellicht ook na te speuren in de wijze waarop te Boxtel een vijftal jaren geleden vele straten .en buurtschappen van nieuwe namen werden voorzien, hetgeen meestal geschiedde door oude - va_ak eeuwenoude - namen te elimineren. Nog afgezien van de omstandigheid dat ook op practische gronden deze nieuwe naamvorming heeft gefaald - het wegwijs raken in vaak uitgestrekte gebieden, welke thans onder één naam werden samengevat, . werd er zeer door bemoeilijkt - is het officieel verdwijnen van door· oude namen als een wezenlijke verarming van h_et openbaar leven aan te merken. 
Ook is het opgevallen van hoe weinig fantasie - om maar te zwijgen van-enige oorspronkelijkeheid - de rond de eeuwswisseling gegeven straatnamen in .Jkukelen getuigen. Nochthans heeft de Commissie zich .rlle_en laten leiden door de overweging dat slechts op goede gronden een nieuwe naam wenselijk kan zijn, daar bij elke naamsverandering zich enige bezwaren van practischen aard voordoen. De Commissie heeft bij het doen van voorstellen getracht zowel de plaatselijke geschiedenis • als de eischen d�r practijk in het oog te houden. De conclusies, waartoe de Commissie is gekomen worden bij gedeelten in de volgende nummers gepubliceerd. 

(Wordt vervolgd.) 
Comité "Herwonnen Levenskracht". 

Het is de Boxtelse ingezetenen zeker opgevallen dat er op de diverse plaatsen stroken zijn aangebracht met het opschrift: ,,Steunt 15 Augustus Herwonnen Levenskracht". Op deze dag zullen er 's morgens speldjes verkocht worden. Des namiddags zal een voetbalwedstrijd en des avonds om 7 uur een zang- en muz-iek uitvoering in het park van Stapelen gehouden worden. Op 15 Augustus kope ieder een speldje van H.L., des middags bezoeken velen het voetbalterrein van B.O.C., en des avonds zijn we alleirop het terrein van Kasteel van Stapelen, dat ons gratis door de Paters is afgestaan voor dit mooie doel. De programma's voor deze dag, worden huis aan huis verkocht. • 

Voetbalvereniging Boxtel, Boxtels H.trmonie, het koor St. Petrus en St. Cecilia, het Meisjeskoor, Boxtels mannenkoor en de Bonds Harmonie verlenen hun spontane medewerking op deze 'dag. 

gezet te worden. De taak voor het nieuwe bestuur is zwaar, doch niet onmogelijk, aldus de heer v. Elk. Bestuur en leden moeten eendrachtig samenwerken om tot een ongeken'de gezon�e club- en spelgeest te komen. Het moreel gezichtspunt is primair doch het materieel gedeelte mag niet worden verwaarloosd. Doch alleen de goede geest is in staat gezonde verhoudingen te scheppen. De oorlog was een geweldige rem voor opbouwend werk, doch nu zal alles homogeen samenwerkend tot stand moeten komen. De wil is er en de weg, zullen -wij vinden en banen. 

meten voorzetten gaf plaatste Schalks met een goede kopstoot de bal over den uitgelopen doelman in het doel, doch weer was het de rechtsback van de Boys die de bal uit het doel stompte. The voltrok andermaal het vonnis 2-0. De Boys gingen er eventjes een schepje op doen. De O.D.C.-verdediging sloeg echter verschillende goede aanvallen van de gastheren af, terwijl enkele verre schoten doelman v. d. Staak op zijn post vonde. Wanneer bij een volgende ODC aanval de bal op links komt, zet Brekelmans goed voor doel, en Schalks die naar binnenis gezwenkt kopt fraai in 3-0. De Boys spelen thans een verloren wedstrijd. Een prachtig doelpunt krijgen we tot slot. Een doelpunt, dat grote hilariteit verwekt, zowel bij de \tfijmense- als bij de O.D.C. supporters. The is alleen doorgebroken en komt vlak voor het Vlijmen doel te staan, met de linksback en doelman voor hem. Beide spelers staan zowat in het doel. Schalks die is komen op te lopen, gaat vlak bij The staan. Wanneer iedereen denkt dat de bal naar Schalks wordt geplaatst, de twee Vlijmen spelers vliegen reeds die richting uit, ligt de bal kalm in het verlaten doel 4-0. 

Hockey Nieuws. 

Op Vrijdag 3 dezer hield M.E.P. in de Ark-foyer haar algehiene jaarvergadering. Ofschoon de opkomst bedroevend was, kwam men tot een verbluffend snelle uitslag van de keuze voor het nieuwe bestuur. De navolgende dames en heren verkregen hierin zitting: voorz., A. J. M. v. Elk; Secr., H. v. d. Laar; Penn.m., M. Schellekens; terrein commissaris, Th. v. d. Laar; commiss. materiaal, A. v. Nistelrooy; Dames bestuurslid, 
Vlijmense Boys - O.D.C. 0 - 4. 

I. v. Boeckel. Leden technische commissie: Zus de Visser, H. v. d. Laar, C. de Koning,· L. v. d. Ven. 

In een voor voetbal nu niet bepaald geschikte temperatuur hebben beide elftallen zich ten volle gegeven. O.D.C. behaalde de overwinning door een betere techniek en meer geraffineerd spel. Bij de Boys was het spel te doorzichtig. De eerste drie kwartier ging het spel goed gelijk op en was van een overwicht van geen der partijen sprake. Opmerkelijk was, dat toen den Boys-doelman echter veel meer gevaarlijk werk kreeg dan zijn overbuurman. De rust ging in met een 1-0 voorsprong voor O.D.C. uit een penaltij door The ingeschoten, veroorzaakt door de rechtsback van de Boys, die de bal uit het doel sloeg toen de doelman was gepasseerd. Deze stand bleef tot diep in de tweede helft, ofschoon O.D.C. toen een duidelijke meerderheid aan de dag legde. Toen Bergwerff bij een aanval een van zijn afge-

Als wedstrijd-secr. werd staande de veri.dering benoemd, de heer W. v. d. Laar. Gezien de activiteit van bovenvermelde persoon een alleszins gelukkige keuze. De grootste lasten immers hebben op onze wedstrijd-secretaris steeds gedrukt· en de heer v. d. Laar voerde zijn werkzaamheden. Na een kort afscheidswoord v. d. scheidende bestuursfunctionarissen nam de nieuwe voorzitter, de heer v. Elk, het woord. spreker zei dat de toekomst op hockey gebied donker was. De impasse waarin we nu verkeren moet tot een activiteit op sportief en moreel opzicht worden trachten om-
Wie wil ruilen z.g.a.n. schoenen 3/4 hak, maat 40, tegen platte hak 40. Schrif, telijke aanbieding no. 94, Brabants' Centrum. 
Wie heeft oude couranten, Libelle's of Tijdschriften te koop voor het knippen van patronen. Zus van Zeeland, Molenstraat 94 
R. K. Meisje gevraagd. Leeftijd 16 jaar of ouder,voor dag of dag en nacht, met huiselijk verkeer.Bosscii,eweg 46. 
Wie helpt o!lders van een Missiestudent aan een tweedehandsch costuum. Brieven met prijsopgave nr. 8, Molenstraat 19. 
Dagmeisje of flinke werk,
ster gevraagd. Adres Mo,lenstraat 74. 
Bruine damesschoenen 39,platte hak, te ruilén tegen40 plat. Eindhovensche,weg 51. 
Ter overname gevraagd in goeden sta;it verkeerende gelijkstroom, electro,moter voor 440 volt, 2 à 3 P.K., compleet met aanloop, weerstand en spansleden. Aanbiedingen bij H. de Rooij, Bakkerij, Spoorstr. 2 
. 

Gevraagd tegen 1 Sept. of eerder, een net meisje, zelfst;indig kunnende wer, ken voor dag of dag en nacht. Wasch buitenshuis. 
_Stationstraat 14, Boxtet'. 
Wij danken Familie, Vrien, den en Kennissen, voor hunne hartelijke belang• stelling bij ons 50,jarig Huwelijksfeest betoond, de buurtgenooten voor de aangebrachte vèrsieringen en het eerbetoon, de Mu, ziekkorpsèn en Zangkoren voor de serenades. 

A. VAN HOMELENen Echtgenoote 
Boxtel, Eindh.weg 31. 

Koopt Uw benoodigde 
Zaaizaden en Pootaard• 
appelen voor Eseh bij hetvertrouwd adres : 
M v. d. BOOGAARD 

_Dorpstra;it B 12, ESCH. 
Intern. Handel Mij. 
Fabrieksofferten gevraagd in gecodeerde artikelen voor export. 
,,Inhamij" • Maastricht. 

Op Maria Hemelvaartsdag hoopt onze geliefde zoon en broeder, 
de Eerw. Fr. M. AMBROSI, 

(in de wereld B. v. Oers) 

zijn Eeuwige Gelofte ;if te leggen in de kóipel van de Fraters der Congregatie van 0. L. Vrouw Moeder v;in Barmhartigheid, G;isthuisstraat 68 té Tilburg. 
Zijn dankbare Ouders, broers en zusjes. 

Fam. M. POULISSEN.VERHAGEN. 
Rechterstraat 31, Boxtel. 

Boekhandel TIELEN Voor prima 
Stationstraat • Box_tel. Plantaardappelen 
In den loop van het najaarkrijgen wij de beschikkingover een 

MISSA AL 
in zéér kostbare uitvoering. De band is geheel uit de hand gemaakt van echt pergameht met rijke ver, siering in goud op rug en pl;itten. Een kleinood, ge, ltjk een rustiger levend en meer kunstlievend voor, gesbcht dit heeft gebruikt en bezeten. Wij zullen slechts een klein aantal ontvangen. 

De prijs is f 75 -

P. Kuipers' Zaadhandel
ENKHUIZEN. 

Wij vragen voor den ver, koop van onze zaaizaden: 
Agenten, 
Verkoopers, 
Depothouders, 

Hooge provme, prima zaden, vlotte verpakking . 

van den Nrd.Hollandschen kleigrond is Uw adres : 
Fa.D. Steltenpo�I 
Aardappel, en Groentenhandel Wervershoof. Telefoon 1704.
Gevestigd sinds 1898. Scherp 
concurreerend. Vraagt offerte 1 

Sala's. 
T uinbouw•lnrichting 
vraagt 
• \ 5 grondwerkers en

2 tuinlieden.
Te melden tusschen 4 en6 uur 's n;imiddags Markt13, Boxtel. 
Inkoop van Boeken, 
Bibliotheken en nalatenschappen 

Boekhandel 
,,GUIDO GEZELLE" 

Rijnstraat 150, Amsterdam,Z. Telefoon 9833 2, 9 5143 
Voor catalogl -t.elieve men adres 
op te geven. 

N oordhollándsche klei poters 
hebben wij in elke gewenschte soort af te geven. Zondt Uw 
bestellingen aan ons en het komt in orde. 

Wij zoeken voor den verkoop van ons artikel N. HOLL. KLEI, 
POOT AARDAPPELEN AGENTEN tegen goede provisie. 

Fa. C. ZEEMAN, Te\. 288, Wieringerwaard. 

Te koop gevraagd: 

Bramen., Boschb_essen 
Frambozen en Aardbeienblad, 

zon,, lucht of machin;ial gedroogd. Bemonsterdeofferte aan TERWEE's Koffie, en Theehandel,Zaandam. Tel. 3661. 
Afdeeling Boxtel Commissie Landbouwherstel. 
Land, en Tuinbouwers der Gemeente Boxtel, die schade van eenige beteekenis aan hun land- of tuin, bouwbedrijf door oorlogshandelingen hebben opge, loopen en nog niet opgeroepen zijn om voor boven, genoemde Commissie te verschijnen, worden verzocht zich vóór 15 Augustus a.s. op te geven door een briefje in de bus te stoppen met naam en adres bij ondergeteekende Nieuwe Kerlcstraat 39. 

De Secretaris der Commissie voornoemd, 
M. VAN DEN BROEf.

Vermeld dient, dat J. van Summeren zich voor de zware taak zag geplaatst, Willy Boogaard te vervangen, en zich van deze taak buitengewoon heeft gekweten. A. Pennings viel in de tweede helft uiten werd vervangen door Cor van Wijk. Reeds nu kan worden gemeld, dat 9 September de return wedstrijd plaats vind, en waarschijnlijk 2 September Wilhelmina. 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT BOXTEL 
heeft binnen enkele dagen beschikbaar 
kleine papieren vlaggetjes 

• (roo.d wit blauw) zonder stokje. •
Buurtcomité's die deze willen aanschaffen wordenverzocht spoedig het gewenschte kwantum op te geven, daar de voorraad beperkt z;il zijn. 

ffl 

�etere 
gezondheid 

door 

goed verzorgde 
u---levensmiddelen 

DEGRUYTER 
BETER ,veRZORGDE WAAR 

:Jl.:Jl. fand6o«wus ! 
Neemt goeden raad, 
Gebruikt VAN OERS' zaad! 

U kunt thans Uw benoodigde Zaaigranen, Poot
aardappelen en Zaaizaden reeds bestellen. 

Wij kunnoo alles leveren, doch op grond vanonze ervaring raden wij aan: 
Mariën en Petküzer ROGGE, Juliana, Lovink, Mende!, Blanka en van Hoek's TARWE; Zege Gouden Regen, Adelaar en Dippe's HA VER; Vindicat GERST; Unièa ERWTEN. 

POOT AARDAPPELEN: Eerstelingen, Bintjes, Witteen Blauwe Eigenheimers, Bevelanders, Ultimus, Wilpo, Industrie, Rode Star. Noordelingen, Voran, Record, voorzien van N.A.K.,certificaat en plombe, in klasse AA, A, AB, B en C. zo klein mogelijke maten, in geen geval grooter d;in 45 m.m. 
Geef Uw order aan ons op of,reserveer ze voor ons. 
Firma Gebr. VAN OEAS, Breukelschestraat 112 

Wegens vacantie zijn kantoor en 
fabriek van 

18 t/m 25 Augustus a.s. 

GESLOTEN. 
Gedurende dien tijd kunnen geen goederen 
wor,ien aangenomen of afgeleverd. 

Chemische Wasscherij en Stoom
ververij "DEN DRIES" Boxtel. 

Onze Kweekerijen 
Chemische Wasscherij enStoomververij "Den Dries" vraagt per 1 September a'.s. 

GOEDEREN-VERZENDINGEN 
worden aangelegd langs de weg tusschen BOXTEL-OIRSCHOT "Oude Grintweg". 1 

vinde n weer plaats. Laat Uw Op heLadres: MARKT 13 BOXTEL 
TRANSPORTVERZEKERINGEN worden nu boodschappen, enz. aangenomen, en stuks, 

Kantoor]"uffrouw verzorgen door het 1- September, alle soorten tuinbouwbenoodigd-
. heden verkocht. 

Kem;iis van boekhouden ALGEMEEl\l, ASSURANTIEKANTOOR Met de meeste hoogachting. 
;:11�{Ft:�e!eu;��c��iirifte, SEB. E. P. R. CLECX SAL{''S T uinbouw-lnrichting 
lijk aan bovenst;iand adres. BOSSCHEWEG 51 - B O X T E L Bo X TEL.

____ _,_, -----------------DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Weinig is na de bevrijding zo actueel 
geworden als het dansen, mét en zonder 
onze bevrijders. En in sommige kringen 
heeft het dansen zulke vormen aangenomen, 
dat men welhaast van een dans-woede spre
ken kan. 

De grote t6ename van de dans-neigingen, 
- zodat zelfs de kleinste plaatsen het dan
sen niet meer konden weren, - zal niet op
de laatste plaats wel zijn toe te schrijven
aan de ontspanning die de bevrijding ons
bracht. En als dit de oorzaak is, zal o.i. de
danswoede vanzelf wel wat bekoelen over
enige tijd.

Overigens maakt het dansen op de buiten
staander een zeer eigenaardige indruk: Hij 
vraagt zich af, hoe het mogelijk is dat het 
volk, te midden van zoveel ellende en mi
sere dansen kan. De slepende gevolgen van 
een onmenselijke oorlog drukken zwaar op 
ons volk, maar toch...... het danst. Dui
zenden en tientallen duizenden zijn het 
slachtoffer geworden var, deze oorlog, 
maar...... de broeders en zusters...... dan
sen. Er moet wel een geheimzinnige aan
trekking juist van dit amusement uitgaan, 
dat zovele er met een magische--. kracht in 
getrokken worden. Wel moet er in het dan
sen iets gezocht en gevonden worden dat 

·de zinnen streelt en aan menselijke ver
langens voldoening schenkt. 

Op zich zelf is dansen niet slecht en valt 
het niet af te keuren. Dansen is· immers een 
uiting van vreugde en vrolijke blijheid of 
van andere gevoelens die een mensenhart 
vervullen en die men tonen wil. Het is 
de vertolking van innerlijke zielsontroering. 
Maar over het algemeen is de dans de 
vriendschappelijke toenadering van een man 
en vrouw, resp. jongen en meisje en zij ver
heugen zich in het tijdelijke wederzijds be
zit. En in dit feit, dat bij het dansen de 
paren in een intiem contact met elkander 
komen, zonder dat dit vreemd of ongepast 
gevonden wordt, ligt duidelk het antwoord 
op de vraag, waarom het dansen zo hard
nekkig graag gedaan .wordt, waarom er zo
vele "gek" op zijn. 

Is dit verschijnsel nu zo verschrikkelijk? 
Neen, op zich zelf niet. En als er heden 
nog gedanst werd zoals vroeger, met de 
nodige reserve en statige sierlijkheid, dan 
zouden wij zoveel ophef er niet over maken. 

Maar men is, als mensen zonder oordeel, 
nieuwe dingén gaan leren. En waar? Bij 
beschaafde cultuurvolken? Neen, bij de 
wilde. Men danst gelijk kafférs, men wag-
gelt en wiegelt als ganzen. 

Enige jaren geleden heeft· Henri Borel 
zijn bevindingen neergeschreven in het 
"Haagsch Maandblad" over hetgeen hij in 
de moderne dancings hàd waargenomen : 

' ,,OPEENS klinkt een barbaarsche, zenuw
achtig rhythmische muziek op, met sner
pende gillen als van hysterische vrouwen, die 
geknepen worden. Er tusschen schorre die
rengeluiden, gemiauw van katten en ge
hoest van zeehonden. Wég is opeens de be
schaving, wég de wellevendheid, het· fatsoen 
en de goede manieren. Mannen die thans 
geen gentlemen meer zijn, omklemmen vrou
wen, die alle aanspraak op het ladyschap 
verloren hebben door de manier, waarop zij 
zich tegen di_e manne11 aandrukken. En deze 
paren beginnen allerlei bewegingen samen 
uit te voeren, waarvan de oorsprong bij zich 
tot erotschen waanzin opwindende, barbaar
sche negerstammen ligt en waarin brutale 
oerinstincten der beide sexen zich trachten 
uit te vieren." 

Dr. Ausems, de bekende vrouwenarts uit 
Utr'echt heeft ervan gezegd: ,,Zij, die sexu
ele prikkeling begeren, weten dat zij die 

. vinden kunnen in· de dansge)egenheden van 
tegenwoordig". 

Natuurlijk kunnen die moderne dansen 
ook wel "netjes" worden uitgevoerd. Maar 
is het practisch wel mogelijk dat men zich 
tijdens het dansen voortdurend controleert, 
al zijn bewegingen nauwkeurig nagaat? Zal 
men niet spoedig die controle vergeten, als 
men geheel in het dansen opgaat; Op de 
duur ,zal men gemakkelijk zijn zelfbeheer
sing verliezen. 

De invloeden van het dansen is heel ver
schillend bij verschillende personen. Men 
kan er zelf "syberisch" koud onder blijven 
maar wil dat zeggen dat anderen er niet 
sexueel door opgewonden worden. Mag men 
met de zonde van . een ander meewerken? 
Bestaat er niet zo iets van "ergenis geven?'' 

'Bovendien - het gevaar van het dansen 
ligt niet alleen in het dansen zelf, maar ook 

in de omstandigheden waaronder gedanst 
wordt. In een moderne balzaal is de atmos
feer zwoel en verhit; er klinkt een zoet we
kelijke of wild hartstochtelijke muziek; erger 
is het als men ook alcohol-houdende dran
ken kan gebruiken. 

Al mag er dan uiterlijk niets gebeuren wat 
verkeerd is, al mag er geen enkele wan
klank worden gehoord, al mag voor het oog 
alles netjes toegaan, binnen in de zielen 
kunnen valse tonen klinken; de verbeelding 
kan worden bezoedeld, sléchte gedachten ge
wekt en onreine begeerten ontstaan. Dit 
laatste vooral zal ook zijn gevolgen met 
missen. De bekende psychiater, Dr. Schim 
v. cl. Loef uit Ve-nraay, getuigt: ,,aan een
ieder, diè iets meer weet van het verborgen
leven der mensen, is het voldoende bekend,
dat de opwinding na een dansavond maar al
te vaak voert tot het stellen van ongeoor
loofde handelingen, hetzij met zichzelf, het•
zij met. anderen, zodat men zeker van een
demoraliserende invloed kan spreken."

Nu kan men lachen om onze preutsheid 
en bekrompenheid en domheid. Maar moet 
een dokter alle ziekten eerst zelf hebben 
doorgemaakt, voordat hij ze bij anderen 
beoordelen en genezen kan? Zijn het dan 
geen mensen die bekennen, juist door het 
dansen hun onschuld verloren te hebben? 
Laten de snoevers en grootsprekers hun ge
weten' maar eens onderzoeken. [?ie het 
hardst roepen zijn dikwijls zelf de grootste 
slaven van hun hartstocht, de bedervers van 
anderen. 

Behalve dat door veel dansen een geest 
van verkwisting wordt aangekweekt, maakt 
het lichtzinnig, doodt de noodzakelijke le
vensernst en verwoest de onontbeerlijke of
ferzin. Dit zijn levenswaarden die wij koste 
wat koste moeten bewaren. 

,,Dus, er mag niet meer gedanst worden t'

Het zou naïef zijn dit te zeggen; zeer 
weinigen zouden er zich iets van aantrek
ken. Wat dan? Als ge gaat dansen, kleedt 
u dan fatsoenlijk; danst alleen daar, -waar
het zel<er "netjes" toegaat. Danst "fatsoen
lijk". Onthoudt U van bedwelmende_dran
ken en mijdt de eenzaamheid. Rekt de partij
niet tot diep in de nacht; de veiligheid van·
naar huis-brengen, is van bedenkelijke aard.
Weest geen steen des aanstoots voor Uw
evenmens.

Ouders moeten hun "jeugdige kinderen uit 
de dancing houden. Er zijn al straatgekken, 
flirt- en lichtzinnige scharrel-partijen genoeg. 
Vroeg rijp, vroeg rot. 

Als bovensta�nde ter harte genomen werd, 
zou het dansen weer kunnen worden: een 
gezond volksamusement. 

1Je Sooale week 

Het doel van een Sociale Ontwikkelings
week is: de sociale )eer der Katholieke Kerk 
aan allen duidelijk te maken. Het is nodig 
dat wij allen �aan inzien, welke onze oplos
sing is van se grote sociale vraagstukken 
die op dit ogenblik van het grootste be
lang zijn. Het gaat niet aan zich om te ke
ren met een elegant oratorisch gebaar en 

• uit te roepe·n "Het sociale vraagstuk zit me 
tot hier", waarbij dan een stereotyp gebaar
van de hand naar de keel.

Dit zou eigenlijk bestempeld moeten wor
den met het aloude cliché "struisvogelpoli
tiek". 

Het vlak van de hand maakt de zon niet 
onzichtbaar; een probleem te negeren doet 
niets af aan het al of niet bestaan van dit 
probltem. 

Het is noodzakelijk, dat wij het sociale 
probleem willen zien, dat wij het tot de 
juiste verhoudingen kunnen terugbrengen en 
dat wij er de juiste oplossing voor vinden. 

Het is noodzakelijk dat wij onze verhou
ding tot en ons ideaal voor een radikale 
hernieuwing van de gemeenschap nauwkeu
rig leren kennen. 

Willen wij werken aan een nieuwe samen
leving, willen wij ons schare)1 achter de leu
ze van onze regering"Herstel en vernieu
wing" dan is het eerst en vooral nodig dat 
wij in dit alles een goed en degelijk inzicnt 
hebben. 

Dit degelijk inzicht in de sociale vraag
stukken kunnen wij ons op een eenvoudige 
manier eigen maken door naar de Sociale 
Ontwikkelingsweek te komen. In verschil
lende spreekbeurten, gehouden door ver
schillende geleerden en redenaars, kunnen 
wij daar kennis nemen van het Christelijke 
standpunt omtrent eigendom, loon, kapitaal,
arbeid, bedrijfsorganisaties en hun publiek-

/ 

rechtelijkheid; kortom inzake alle proble
men, waarvan de tijd eist, dat wij ermee op 
de hoogte zijn. 

Daar de meesten van ons niet in staat zijn 
of geen tijd hebben zich door studie op de 
hoogte te stellen van de moderne vraagstuk
ken, die betrekking hebben op mens en 
maatschappij, is niets zo noodzakelijk als 
de sociale ontwikkelingsweek. 

Het is daarom dat iedereen, werkgever, 
werknemer, middenstander, landbouwer, 
kantoorbediende of ambtenaar, zonder uit
zondering, in deze sociale week de bijeen
komsten moet bijwonen. Want het is hier 
dat wij de juiste oplossing kunnen vinden. 
Hier is een schone kans de. juiste kennis op 

. te doen, zodat wij ons nooit meer door 
iemand ondersteboven laten praten. 

Wij zullen allen meewerken om alles tot 
een groot succes te maken. 

Met grote verwondering lazen we in ver
schillende kranten het onnozele bericht, dat 
de Engdsen ons Indië zouden gaan bezetten. 
De Nederlanders komen hiervoor niet in 
aanmerking "wegens gebrek aan scheeps
ruimte". . 

Het lijkt ons een doorgestoken kaart. En
geland bezet Indië plukt de Japanse hanen 
en kippen, d.w.z. maakt alles netjes buit, 
waarbij ook het materiaal, dat de Jappen 
van ons stalen, en daarna kunnen wij het 
met enige clementie weer terugkopen. Het 
zal wel in de bedoeling liggen dat de voor
naamste producten van Indië eerst Engeland 
moeten bevoorraden en daarna komt mis
schien het geplunderde Nederland wel eens 
aan de beurt. 

Het beste is maar, dat we zelf zoveel mo
gelijk scheepsruimte bij elkaar schrapen als 
maar mogelijk is, desnoods wat oude schui
ten "opkalefateren" en naar Indië varen, om 
zelfstandig en zonder Engelse controle ons 
eigen land te gaan bezetten. Het lijkt me 
ons eenvoudig recht. Onze regerihg moet 
nu laten zien, dat ze haar op de tanden 
heeft; anders zullen we werkelijk nog ver
plicht zijn te gaan bidden: van onze be
vrijders, bevrijd ons Heer. H. v. cl. M. 

'Vacafflie Epidemie 
Op advertenties in de krant, op een 

schoon gedrukt stuk. karton voor de winkel
raam ziet ge staan: wegens vacantie geslo
ten. 

Op andere tijden ziet ge: wegens inven
tarisatie gesloten; wegens herbevoorrading 
gesloten, wegens balansopmaking gesloten; 
naast de me·er gemotiveerde gevallen als: 
wegens sterfgeval, wegens ziekte gesloten. 
Daarbij komt dan nog: no bier, closed of 
wat iets Nederlandser klinkt: geen bier ge
sloten. 

Het begint zo zoetjesaan een gewoonte 
te worden, dat we voor een gesloten deur 
staan, als we inkopen willen gaan doen. 
Het is van belang te ontdekken, dat er 
steeds meer mogelijkheden geschapen wor
den om de zaak te sluiten. 

Gedurende de tijd van een jaar zijn heel 
wat zaken geruimen tijd voor het publiek 
onbereikbaar, daarbij nog niet eens rekening 
houdende met de verplichte winkelsluiting. 

Het schijnt een soort epidemie te zijn op 
tijd eens vacantie te kunnen vieren. 

Niemand zal ontkennen dat fabrieksar-· 
beiders en andere werklieden, die een heel 
jaar ononderbroken hun eentonige werk
zaamheden hebben te verrichten, recht heb
ben op een flinke vacantie. Niemand zal 
hun dat misgunnen. Maar wanneer mannen 
die op een jaar zoveel weken verplichte rust 
hebben bij vorstverlet- of wachtgeldregeling 
ook al op vacantie aandringen, nu er eigenlijk 
hard gewerkt moest worden, dan is het 
toch niet te veel gezegd, dat dit ietwat over
bodig is. 

Als verschillende zaken, die toch al zo 
vaak gesloten zijn, ook nog wegens vacantie 
willen sluiten, moeten we eigenlijk zo'n 
beetje van een ziekte gaan spreken. 

Kijk eens naar de bakkers, slagers en de 
kleine middenstander met zijn kruideniers
winkeltje. Zij zwoegen en ploeteren een 
heel jaar door: En wa-nneer hebben ze va
cantie? 

Willen ze eens ooit een dagje vrij hebben 
dan zijn ze verplicht 's nachts te werken of • 
een dubbele dagtaak te verrichten. 

Niemand bekommert zich bij het eten 
van zijn dagelijks brood over de vacantie 

van de bakker. En als mijnheer die of die 
met zijn sportwagen in een blij hoera van 
zijn kinderen, luid claxonerend, wegrijdt: 
de vacantie in: dan staat het naaistertje, de 
kleine kruidenier, de bakker, de slager en 
iedere kleine middenstander voor zijn da
gelijkse taak. 

Vacantie is goed, voor wie ze nodig heeft. 
Maar zoals tegenwoordig over vacántie ge
redeneerd wordt, is 't niets anders meer 
dan een manie, een epidemi. Bovendien is 
zulk een vacantie een grote last voor de 
kinderrijke huismoeders, die nooit vacantie 
hebben. 't Zal zelden in 't jaar gebeuren 
dat een vrouw haar inkopen in één gang 
naar het dorpscentrum klaar komt. Zij zal 
dan deze, dan die zaak gesloten vinden. 

Wanneer zij nu ook nog om een vacantie 
(wat voor haar "taboe" is) de zaak gesloten 
vindt en weer een nieuwe moeizame tocht 
zal moeten maken op den goeden uitval dat 
zij de zaak eens geopend zal aantreffen -
dan is dat al een heel slecht gevolg van het 
vacantie-systeem. 

Vacantie is goed voor wie ze nodig heeft!! 
Wij zien echter dat veel vacantie verkeerd 
·,,besteed" is. Het is een soort ziekte; mis
schien van tijdelijken aard. Komt er wat be
ter geld - misschien komt er dan ook ge
nezing voor deze epidemie.

J'laatsetijA 'llkuuu; 
Eerste Plechtige H. Mis.

Op 15 Augustus droeg de Weleerwaarde 
Pater A. Welling M.S.C. in de Parochiekerk 
van St. Petrus zijn eerste plechtige H. Mis 
op. Het was het eerste priesterfeest na de 
be�rijding, dat dan ook weer met de oude 
luister is gevierd. 

De buurtbewoners hadden gezorgd voor 
een smaakvolle versiering van de Kerk-

�straat. Tegen half elf werd de Neomistaan 
de versierde woning afgehaald door het 
feestcomit� en de buurt die daar waren op
gesteld, voorafgegaan door een lange rij van 
bruidjes. 

De grote kerk van St. Pieter was intussen 
volgestroomd met mensen. 

De Neomist werd bij zijn· eerste H. Mis 
geassisteerd door de Zeereerw. Heer Pas
toor v. Besouw als Presbyter assistens, de 
Hoogeerw. Pater Welling, M.�.F., als Dia
ken, en de eerw. Heer H. v. Griensven als 

. Subdiaken, terwijl als Caere moniarius fun
geerde de Weleerw .. Pater J. Schellekens, 
M.S.C. De feestpredikatie werd gehouden
door den Zeereerw. Pater Woudenberg,
M.S.C. Hfj schetste de waardigheid en de
macht van het priesterschap en richtte zich
daarna tot de Neomist, om hem met' zijn
hoge uitverkiezing te feliciteren. Hij noem
de de priester de steun en het sieraad van
het gezin en wenste ouders en familieleden
gelu'I<: met het bezit van een priester in hun 
familiekring. Na uiteengezet te hebben de 
grote verantwoordelijkheid van het Priester
schap, verzocht hij allen veel 'te bidden voor 
deze jonge Missionaris, ·opdat hij blijven 
mocht een sieraad voor de H. Kerk, voor 
zijn Congregatie en voor zijn familie. 

Door het Parochieel Zangkoor werd, on
der leiding van den Heer v. Helmond, op 
verdienstelijke wijze uitgevoerd de driestem
mige Missa Davidica van Perosi en na de 
H. Mii. werd gezongen het driestemmige
Ecce Sacerdos van Ph. Loots.

Na de Hoogmis trok de Neomi�t, verge
zeld van zijn familie en verschillende heren 
Geestelijken, in plechtige stoet naar hüis, 
alwaar hij werd verwelkomd namens de 
hele pàrochie en speciaal namens de buurt 
door den Heer v .. Etten. Spreker wenste 
Neomist en familie van harte geluk met het 
bereikte ideaal. Als bewijs van medeleven 
bood spreker een zeldzame collectie cadeaux 
aan, die door de buurt waren bijeengebracht: 
een. koorkap en altaardwaal, een kruis met 
kandelaars, drie doopbeursjes en een zie
kenpixus. Op het einde vroeg hij den jongen 
priester, dat hij zijn parochianen en buurt
genoten niet vergeten zou in zijn gebed. 

Hierna dankte de Neomist, ook namens 
zijn familie, allen die hadden bijgedragen 
om, zoals hij zei, hem nog meer bewust te 

·maken de grote waardigheid van zijn uit
verkiezing en speciaal dankte hij de buurt
voor de - in deze tijd zo z.eldzame - ca
deaux, die hem bij zijn vertrek naar de
missie zouden vergezellen, en hem in het
eenzame missionarisleven een herinnering

Redacteur: H. v. cl. Meijden. Directie en
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19.
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zouden blijven aan de buurt van de Bosse weg. Hij verzocht daarna allen, neer te knielen en gaf tot slot Zijn Priésterzegen. Van de Receptie van 2 tot 3 uur werd druk gebruik gemaakt. Door de dag werden nog verscbillende muzikale huldes gebracht n.l. door de Boxtelse Harmonie, het Boxtels Gemengd Koor, de R.K. Gildenbondsharmonie . en het Gemengd Zangkoor St. Petrus en St. Caecilia, een bewijs dat heel Boxtel spontaan heeft meegeleefd met het geluk van deze jonge priester. 
Koninginnefeesten 3 t Augustus. De feesten ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. de Koningin beloven weer glansrijk te zullen slagen. Voor de kin.deroptqcht wordt dêbelangstelling met de dag groter. In verband met de nog geregeld tot het bestuur van Boxtel Vooruit gesteld wordende vragen zij hierbij nogmaals '?ffiedegedeeld, .dat aan de kinderoptocht ook met allerlei soort wagens kan worden deelgenomen, echter ...... 't moet blijven een kinderoptocht, dus al wat naar voren gebracht wordt moet door kinderen gebeuren en 't rrioet toepasselijk zijn op H.M. de Koningin of ons Vorstenhuis in het algemeen. Allen _die aan de optocht willen deelnemen met wagen gelieven zich aan te melden bij het Secretariaat Boxtel Vooruit Stationstraat 28 of Dames van Hooff, Markt. De kinderen die willen deelnemen met versierde fiets, autopeds of dergelijke kunnen zich uitsluitend opgeven bij Dames van Hooff. Het bestuur van Boxtel Vooruit kan tot zijn genoegen mededelen dat de pogingen om een schitterend vuurwerk te krijgen zeer waarschijnlijk zullen slagen. Dan zijn er nog enkele andere . festiviteiten in voorbereiping o.a. een grc.e poppenkast voor de kinderen,ditmaal niet met gewone poppen doch metlevende poppen. Dit belooft iets zeer interessants te worden.Het volledige programma der feestelijkheden zsil in de loop van de volgende week bekend gemaakt worden. 

Zondag j.T. had het laatste Kring-concours plaats van de Handboogschutterijen District 5, afdeling Boxtel. De uitslagen zijn. Corps: L' Union Boxtel 597 p.; Eendracht Rozen jacht Boxtel 510 p.; L' Union, Liempde 502 p.; Soranus, Liempde 490 p.; Amicitia, Boxtel 466 p.; Soranus, Haaren 391 p.; Gau4ium Inter Nos. Esch 324 p.; Kariovalda, Esch 242 p.; Diana, Boxtel 121 p.; Oefening Baart Kunst Boxtel, 100. Persoonlijk: H. de Koning 24 p.; H. v. l;sch 23 p.; H .. v. Wiel, L. op 't Hoog, J. v. Heesch, A. Quinten en A. v. d. Elzen allen 22 punten.
O.D.C. Afd. Athletiek.

Op 12 Augustus j.l. nam O.D.C. deel aan de 's Hertogenbosse athletiek kampioenschappen voor dames. Haar 3e plaats clubkampioen in de eindrangschikking was alleszins verdiend. Om het persoonlijk kampioenschap werd mej. P. Verheyden 4e met 642 punten, wat gezien de sterke bezetting een behoorlijke prestatie is. Ook mej. I. Robben bereikte een behoorlijke prestatie door als 2e te eindigen bij kogelstoten met een worp van 7.78 m., en bij discuswerpen met een worp van 21,17 m. De dames. A. Voets en Jaq. Juriens werden eerst in de demifinale 100 m. uitgeschakeld. Het hoogspringen vlotte niet erg. Onvoldoende training was oorzaak dat men het niet verder bracht dan 1,20 m. De 4 X 100 m., was een verrassing. In de serie kwamen de dames uit tegen Adelaar I, en Juliana I. Na een spannende gelijk opgaande strijd, kwamen Adelaar en O.D.C. als no. 1 in dezelfde tijd van 61, 1 sec. aan, en plaatsten zich daardoor in pe finale met Prins-Hendrik de winnaar van de 2e serie in 62 sec. Het verloop van deze finale was voor onze -dames niet zo prettig. Zus v. d. Boogaard startte prachtig en wist enigen voorsprong te nemen. Riet van Kerkhoven nam de wissel keurig Olref en wist de voorsprong tot twee meter uit te breiden totdat op vijf meter voor de tweede wissel zij haar estafettestokje liet vallen, waardoor de voorsprong in een nadeel werd omgezet van circa 10 meter. Alhoewel Anny Voets keurig overnam en wist in te lopen, kon Jaq. Juriens welke een schitterende eindspurt inzette niet anders dan op 2 meter van no. 2, afs 3e eindigei;i. Het was in ieder ·geval een sportieve prestatie om niettegenstaande deze handicap toch de wedstrijd door te zetten. De totale uitslag der Bosse kampioenscha.ppen voor heren, Junioren en dames werd: 1 De Adelaar met 17.964' p.; 2 PrinsHendrik 16,367 p.; 3 O.S.S.-Volo 15,778; 4 O.D.C. 12,41 t p.; 5 Juliana 10.118 p.; 6 St.Herman-Joseph.
Op 26 Augustus a.s. worden te Boxtel op het O.D.C. terrein voor· de 2e maal, de· Boxtelse kampioenschappen georganiseerd door de afdeling athletiek van O.D.C. Deze kampioenschappen worden gehouden voor dames, heren en junioren A en B. Er is aan verbonden eeR persoonlijk en een clubkampioenschap. Alle verenigingen en leden te Boxtel en omgeving ku;nen hieraan deelnemen en zullen worden uitgenodigd. Ook de Politie, de Post, de Brandweer, de Zang en muziekver. etc. voetbal, korfbal, Hocky, Tennis, Handbal en zwemverenigingen, alsmede Handboog, Kruisbpog en Kaartgezelschappen. Inschrijvingen worden ingewacht voor 22 A_ugustus a.s. bij den 

Heer F. Leermakers, Nieuwe Kerkstraat 53 BEKENDMAKINGEN. bied moeten verbiijven of dit �o�ten verlaten, mits voorzien van een diplomatiek visum, verleend door een daartoe bevoegden Nederlandsen diplomatieken ambtenaar. 
• te· Boxtel. Men kan zich opgeven voor tenhoogste 3 nummers van het programma eneen estaffette ploeg. Inschrijfgeld per nummer f 0.25. Voor een estaffette ploeg f 1,00.Inschrijfgeld bij inschrijving te voldoen.

Het Hoofd van Plaatselijke Politie, als bedoeld in artikel t van de Vreemdelingenverordening, in de gemeente Boxtel, gezien artikel 4 van voornoemde verordening, vordert en zulks onverminderd de 'bijzondere vorderingen, die, ingevolge dat artikel, door de daartoe bevoegde ambtenaren kunnen worden gesteld: dat alle vreemdelingen, die hun woon- of verblijfpla_ats hebben of verto,even in de gemeente Boxtel, zich voor 25 Augustus 1945 in persoon, voorzien- van hun identiteitspapieren bij hem aanmelden ten Politieburele afd. Administratie. 

2. de personen, die behoren tot de geallieerden strijdkrachten of met toestemmingvan de militaire overheid onderdelen van diestrijdkrachten vergezellen of volgen.De verschillende nummers waarop kanworden deelgenomen zijn:Voor dames: 100 m; verspringen; discuswerpen en 4 X 100 m. estaffette.Voor heren: polstokhoogspringen; 100 m;kogelstoten speerwerpen; hoogspringen;vérspringen; discuswerpen; 1500 m; en3000 m; 4X100 m. estaffette.

Boxtel, 16 Augustus 1945. De wnd. Burgemeester, Hoofd van de Plaatselijke Politie voornoemd, Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 
Voor junioren A: leeftijd 16 tot 18 jaar:80 m.; 300 m; vérspringen m.a.; hoogspringen; kogelstoten en discuswerpen.werpen; leeftijd 14�ot 16 jaar; idem. enVoor junioren B. Leeftijd 14 tot 16 jaar:idem, behalve 300 m.

Aanmelding leerlingen. 
In de week van 27 Augustus tot 1 September is er gelegenheid tot aangifte van leerlingen voor de St. Franciscusschool, des namiddags van 2-,4 uur, bij het hoofd der school, Ons Doelstraat 17. 

Onverminderd de andere maatregelen, welke kunnen worden getroffen ten aanzien van de vreemd�ng, die voornoemde aanmeldingsplicht niet nakomt, wordt deze, als schuldig aan overtreding ingevolge artikel 26, te lid van het Besluit ·op de bijzondere staat �an beleg, gestraft met hechtenis van te hoogste t jaar of geldboete van te hoogste f 2000, - . 

De Burgemeester van Boxtel maakt bekend: Gedurende de kermisdagen zijn de sluitingsuren als volgt bepaald: Sluitingsuren café's 23.30 uur. Afloop dansen op Zondag_ en Woensdag 22 uur en op Maandag en Dinsdag 22,30 uur. De leeftijdsgrenzen voor personen zonder 
_begeleiding van ouders, voogden of opvoeders, zijn voor gelegenheden waarin wordt gedanst of gelegenheid tot dansen wordt gegeven, 18 jaar. 

Aangeboden: Markies 1.60 X 5.50 M. f 95.Gevraagd : Petroleum5tel, stof voor Heerencostume of pantalon. Ir. J. Romp, Bosscheweg 227, Boxtel 
Huismoeder vraagt ver• stelnaaister voor heele of halve dagen. Kost zonder bonnen. Aanbieding Mo, lenstraat 19. 
Wie helpt ons aan eenige liederenbundels, bijvoor, beeld: de Karakiet, Cante, cleer, Zangza.ad, Galm, gaten, de Merel, e.a. Aan, biedingen Molenstraat 19. 
Dienstbode gevraagd voor dag of dag en nacht wegens vertrek der tegenwoordige naar de fabriek. A.v. Hel. mond, hoofd der St. Paulus, school. Nieuwstraat 128. 
Voor directe i11diensttrè, ding gevraagd een nette chauffeur v.g.g.v., woon, plaats Boxtel. Betaling"vol, gens rijksregeling. Aan, melden Bosscheweg 14, 's avonds, na 8 uur. 
Te koop aangeb. prima soortecht �ootuienzaad. Zwijndrechtsèhe bolronde. C. Arkenbout, Burg. deBruïnelaan 132, Zwijn,drecht. Tel. 5493 Dordt.
Vruchtboom en. Weer vruchtboomen in 

ruime maten voorradig, N.A.K. gekeurd. Tevens klein fruit, zooals bessen, frambozen, logan, b'essen, aardbeienplanten, 
rhabarberplanten, enz. voor najaarslevering. Ook siergoed, zooals rozen, rhododendrons, sier, heesters coniferen en haag, plantsoen. Laanboomen eveneens in ruime mate voorradig. Prijs op aanvraag. 

A. KAPPERT
Handelskweekerij, BOSKOOP, 

Groot Zaadteelt, en Zaad, hanqelsbedrijf vraagt voon direct 
Actieve agenten voor den verkoop van eerste klas Land, en Tuin, bouwzaden, alsmede 

Deze verordening is niet van toepassing op: 1. vreemde burgerlijke ambtenaren, geenvijandelijke onderdanen zijnde, die in het inbijzondere staat van beleg verkerende ge-
Het sluitingsuur voor de kermisvermakelijkheden is 24 uur. De Burgemeester van Boxtel, Mr. W. C. A. FRANCISSEN, wnd. 

Te ruil nieuw jurkje o.s., 6 jaar, voor schoentjes, maat 24. Deken Spierings, st aat 15. 
Zoekt U een vrolijke Band ? zich te vervoegen bij: C. BERTENS,Kasteellaan 4. Boxtel. 

Inkoop van Boeken, 
Bibliotheken en nalatenschappen B oekhandel ,,GUIDO GEZELLE" Rijnstraat 150, Amsterdam,Z. Telefoon 9833 2, 9 5143 
Voor catalogi gelieve men adres 
op te geven. 

Prima verkooper gevraagd voor Tuin•, Bloem• en Landbouwzi!iden, voor Gemonde, Olland, Schijndel en St. Oedenrode. Firma Gebr. VAN OERS, Zaadhandel, Boxtel. 
BIJVERDIENSTE 

In plaatsen waar wij nog geen agenschap hebben vragen wij 
actieve en betrouwbare AGENTEN, liefst uit den boerenstand, 
voor den verkoop van TUIN,, BLOEM, en LANDBOUWZADEN 
tegen flinke provisie. Vraagt inlichtingen aan G. MULLER's 
ZAADHANDEL, Arnhemscheweg 260, Apeldoorn. 

1 KNIPCURSUS Wij openen voor de abonné's van dit blad een schrifte, lijke Naai, en Knipcursus. Lesgeld f 1,25 per maand, porto inbegr.; 2 lessen per week. Inschr. tot 1 Sept. onder motto "Knippen", Bureau van dit blad. 
LINNENFABRIEK W. J. VAN HOOGERWOU &. ZONEN, Pr. Hendrik straat 11, 

wegens vacantie gesloten 
van 20-25 Augustus. 

GOEDEREN-VERZENDINGEN 
vinden wee r pla a ts. Laat Uw 
TRANSPORTVERZEKERINGEN 
verzorgen door het 

ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR 

SEB. E. P. R. CLERCX 

Voor de a.s. Feestdagen 
ontvangen: 
Vlaggetjes met stok 

Vlaggetjes zonder stok 
Alle soorten mutsen. 

Merlitons voor 25 cent. 
Oranje Margrieten. 
Speldjes, rood-wit-blauw en oranje. 

Er is volop voorraad, doch komt tijdig. Verenigingen extra korting. 
Baz�r C. Steinmann=Pechtold 
Rechterstraat 6 BOXTEL. 

E-E-CURSUS
Opleiding voor Middenstandsexamen 1946 ALLEEN CLUBLESSEN 
Aanvang der lessen Ie week van September. Wie wil deelnemen, melde zich bij: J. v. ERP, Raaphof 5, Boxtel.H. v. ERP, Prins Bernh str. 13 b, Boxtel.
,,Piima-lmport" - Maastricht. belast zich met de verkoop van alle gecodeerde artikelen in Limburg. Fabrieksoffertes gevraagd in Houtwaren, Huis, houdelijke artikelen, Speelgoederen, Kunstnijverheids, artikelen, Cosmetische artikelen. 
Steeds fijne kaas boter en margarine 
voorradig. Eieren op ziekenbonnen. 

BOSSCHEWEG 51 B OXT E L  't Beste adres voor:

kruidenierswaren en melk. POOTAARDAPPELEN van den veenkolonialen grond ZUIVELHANDEL 

B, w�;�rj;
t

�:. Äak;d;ppelh�
a

�d�tM�
ti

si�î (G;S1iti C. DE JON G0v. KEMPEN 
3l,.3l,. �! 

v. HORNSTRAAT 12

Neemt goeden raad, 
Gebruikt VAN OERS' zaad! U kunt thans Uw benoodigde Zaaigranen, Pootaardappelen en Zaaizaden reeds bestellen. Wij kunnen alles leveren, doch op grond van onze ervaring raden wij aan : Mariën en Petkiüzer ROGGE, Juliana, Lovink, Mende!, Blanka en van Hoek's TARWE; Zege Gouden Regen, Adelaar en Dippe's HA VER;Vindicat GERST; Unica ERWTEN. -

POOTAARDAPPELEN : Eerstelingen, Bintjes, Witte en Blauwe Eigenheimers, Bevelanders, Ultimus, Wil po, Indm;trie, Rode Star. -N oordelingen, Voran, Record, voorzien van N .A.K.,certificaat en plombe, in klasse AA, A, AB, B en C. zo klein mogelijke maten, in geen geval grooter dan 45 m.m. Geef Uw order aan ons op of reserveer ze voor ons. 
Firma Gebr. VAN OERS, Breukelschestraat 112 

ffl 

�1k onzer 
medewerkers 

besteedt de grootste -zorg 
aan de behandeling Uwer 

levensmiddelen 

Actieve teeltagenten Fa.· P. van der VeldenV?Or het contracteeren van Manufacturenhandel - Boxtel

DEGRUYTER 
BETER VERZORGDE WAAR diverse zaden. Hooge provisie wordt ge, waarborgd. Brieven onder no. 188 bureau v. d .. blad. 

B E S T E L  THANS VRUCHTBOOM EN / 

(in September te leveren) 

KruisbeHen op stam f 3.-, Aal, 
bessen, rood en zwart, op st. f J-, 
Platte Morel (tegen den muur) 
f 10. -, Platte Pen:ik ( tegen den 
muur) f 15,-, Draivenboomen 
{tegen den muur) f 5,-, Krente, 
boomeo v.a. f1.50eo f3,-, Huel, 
ooteboomeo v.a. f 3,- tot f 6,-, 

Appelboomeo, pyram.vorm 
fl0,50, Pereboomeo, pyram.vorm 
f 10,50, Pruimeboomen, pyram. 
vorm f 10.50. 

Verder alle andere soorten 
Vruchtboomeo voorradig. 

Alles gegarandeerd; niet goed, 
geld terug. C. K. BEEN • HillegomMeerlaan 190

Wij leveren U op vergunning: 

Heerencostuumstoffen • Damesstoffen2•persoons dekens
180 :X, 220

SchortebontenBoezeroensHanddoekenZakdoekenOnderjurkenDameshemden � Novana Jongenshemden en Kinderhemden' Tweka Directoires Kniebroekje• - HeerenflanellenCombiné'sKinderkousen
uit voorraad aan vastgestelde prijs. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 

INSTITU.UT MINERV A 
NEEM EEN GOEDE LOODS 

VOOR UW. TOEKOMST als zakenman, en werkt voor UW EIGEN ZAAK met een Mlnerva-Cursus 
Middenstands-Diploma 

onder leiding en controle van een belasting,consulent met recht op advies op accountancy en belastinggebied, à f 65. - contant of f 6. - per maand. 
BIJ NIET SLAGEN CURSUS GRATIS 1 Tijd. Hoofdkantoor: -Hertogstraat 35, Postbus 102, TIiburg. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK 
\ 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

ald��-
Wie zich een objectief en onpartijdig oor

deel tracht te geven over het communisme, 
zoals dat op het ogenblik in Rusland levend 
is, zal direkt het tweeslachtig karakter zien 
van deze "beschaving". 

Er is daar iets in wording, dat van de ene 
kant voor de ontwikkeling van de bestaans
voorwaarden der mensheid onmiskenbaar van 
belang is. Van de andere kant. werkt een 
diepgaand kwaad in op de mensen in Rus
land. 

De laatste jaren is Rusland oeconom'isch 
en "Weltpoiitisch" een grote vooruitgang te 
beurt gevallen. Technisch is allés grotelijks 
verbeterd. 

Maar als we bedenken, dat het totaliteits
systeem van techniek, materiële· vooruit
gang, lichamelijke krachtsontwikkeling van 
de collectieve mens; kortom het totale be
schavingssysteem van Rusland wordt uitge-

' bouwd op atheïstische grondslagen, ten koste 
van individuële eigendom en persoonlijk
heid en ten koste van godsdienst en godsidee 
- dan is de prijs voor deze ontwikkeling
al te duur.

Het is zeer moeilijk te bepalen wat het 
uitwerken van het Marxistisch systeem in 
Rusland aan levens, aan 9choonheid, aan 
kunst en aan godsdienstzin heeft gekost. 

We kunnen volstaan met te zeggen, dat 
op de 100.000 kloosters die vroeger in Rus
land bestonden er niet één is blijven be
staan. Tot kort voor de oorlog zaten de 
concentr,ètie-kampen en gevangenissen prop 
vol. 

Volgens betrouwbare getuigenissen zou 
het aantal gevangenen en ballingen tot 7 
millioen gestegen zijn. 

Hoeveel van deze gevangenen om hun 
godsdienstige overtuiging geleden hebben, 
laat zich slechts raden. Onder die millioe
nen gevangenen bevinden zich orthodoxe 
en katholieke priesters, monniken en kloos
terzusters, dominees en rabynèn, en hun 
martelaarsboek is nog lang niet uitgeput. 

Laat ondertussen de rechtstreekse gods
dienstvervolging opgehouden hebben te be
staan: het werk van geestelijke vernieling 
blijft doorgaan. Het is nog steeds verboden 
catechismusles te geven. De scholen zijn 
nog steeds geseculariseerd. Zij zijn staats
bezit, d.w.z. communistisch. Het uitgeven, 
drukken of invoeren van Bijbel en gods-· 
dienstige boeken is eenvoudig verboden. 
Seminaries bestaan er niet meer. De op
voeding der jeugd is geheel in anti-gods
dienstige handen. 

De Communistische Partij handhaaft in 
eigen gelederen een strenge wet: niemand 
wordt tot het lidmaatschap toegelaten en 
ook niet tot de proeftijd van adspirantleden, 
als hij niet � ganser harte en epenlijk 
verklaart dat hij atheïst is en geheel en al 
het bestaan van elke vorm en elke wijze 
van bovennatuurlijk leven ontkent". 

Op dit ogenblik, dat wij hier schrijven 
verschijnt de krant der goddelozen niet 
meer. Er is sprake van dat de klokken aan 
de kerken worden teruggegeven. De oorlog 
heeft het communisme noodgedwongen con
tessies afgeperst ten gunste van de kerken 
en geestelijkheid in Rusland. Maar het sy
steem is hetzelfde gebleven. 

Als we dit nu eens kalm en objectief be
zien dan moeten we toch eerlijk toegeven, 
dat alle vooruitgang op technisch, econo
misch, kortom op materiëel gebied, die we 
in Rusland constateren, zoveel bloed, zo
veel godsdienstzin gekost heeft, dat wij de 
waarde van het communistisch systeem niet 
kunnen ontdekken. 

Als we begrijpen, dat het atheïsme d.i. de 
"goddeloosheid" en "godsdienstloosheid" de 
grondslag is van het Communisme in Rus
land, zowel in zijn Marxistische-theorie als 
in zijn Sovjet-praktijk, dan is het voor ons 
zonder meer duidelijk, dat dit systeem niet 
de oplossing kan zijn voor een nieuw Euro
pa. Een eenvoudig verstand is in staat, in 
te zien, dat men geen wereld bouwt met 
bloed, klassenstrijd, concentratiekamp�n en 
wat partij-dictatuur zoal meebrengt. 

Een eenvoudig verstand ook kan inzien, 
dat de schepping van de collectieve mens 
en van de collectiviteit als eenheidsbeginsel, 
zowel voor eigendom als arbeiq, (ten koste 
van persoonlijkheid en eigendomsrecht) niet 
in staat zal zijn de leidende• factor te zijn 
voor een nieuwe wereld. 

Het Communisme als systeem is uitgespro
ken onbekwaam voor zulk een .taak. Het 
kan ons niet de oplossing geven, die wij 
dri�gend nodig hebben. H. v. d. M. 

Sociale O�en 
Ieder schepsel zet om in daden wat het 

van het leven begrijpt. De vogel heeft zich 
vleugels gemaakt, omdat hij reeds vliegen 
kan. Een mens schept zich de mogelijkheid 
om te redeneren omdat hij reeds denken 
kan. Een gemeenschap zal datgene in prak
tijk brengen wat zij zich van te voren heeft 
eigen gemaakt. Een gemeenschap die niet 
eens de sociale nood ziet van haar leden zal 
niets doen om deze nood te lenigen. Een 
staat, die de oplossing voor de sociale pro
blemen niet kent, zal niet eens trachten in 
de praktijk hiervoor iets te doen. Wanneer 
wij katholieken niet op de hoogte zijn van de 
echt katholieke oplossing voor de moeilijk
heden van onze gecompliceerde samenle
ving, wie zal dan een begin maken de echt 
katholieke oplossing in praktijk te brengen. 

Wij hebben in harde werkelijkheid onder
vonden dat het systeem der nationaal socia
listen volkomen mislukt is. 

Wij kunnen met enig verstand ontdekken 
dat ook het communistisch systeem niet in 
staat is ook maar iets tot een goede samen
leving bij te dragen. Hoeveel systemen zijn 
er niet mislukt? 

Verkeerde diplomatieke systemen hebben 
de oorlog losgemaakt uit zijn geladen sfeer. 

Verkeerde sociale systemen (of zij nu li
beralisme, communisme of nationaal socia
lisme genoemd werden, dat blijft hetzelfde) 
hebben een chaotische maatschappij gescha
pen van uitbuiters en verdrukten, geldmag
naten en steuntrekkers, tyrannen en slaven, 
rijkskanselarijen en concentratiekampen. 

De moderne mens liet zich soms meesleu
ren door moderne tijdstromingen naar peil
loze hoogten, waar ze niets vinden dan 
sneeuw en ijs van een valse koude wereld
beschouwing. 

Reeds zijn verschillende systemen be
proefd. Zij hadden geen ander succes dan, 
oorlog, ellende, leegte, ongestild verlangen, 
melancholie, vernielde kathedralen ei1 mil
lioenen verminkten. 

Het enige systeem dat tot op heden nog 
nooit volledig beproefd is en in praktijk 
gebracht, is de sociale leer der Katholieke 
Kerk, zoals hiervan in Quadragesimo Anno 
en Rerum Novarum, deze twee sociale ency
clieken, een goed beeld gevormd is. 

D� uitwerking van dit katholiek program 
vervangt ieder ander systeem ten volle en 
vermag dát te bereiken wat de meest bloe
dig opgedrongen systemen niet eens konden 
benaderen. Een goed beeld van de sociale 
leer der Katholieke Kerk zal in de sociale 
ontwikkelingsdagen van 7, 8 en 9 Septem
ber te B.oxtel ons door middel van verschil
lende sprekers duidelijk voor ogen worden 
gesteld. Het zal ons -zeer zeker de overtui
ging bijbrengen, dat de katholieke sociale 
leer in staat is, het programma te geven 
voor een nieuwe samenleving. 

1Je .J<,emûs 
We hebben gelukkig weer kermis gehad! 

Een buitenstaander begrijpt wel niet, waar
om er .ieder jaar op een vastgestelde dag 
kermis moet zijn. d.w.z. feest mét of zonder 
titel, maar dat doet er niet toe; we hebboo 
kermis gehad. 

Er is wederom gelegenheid gegeven om 
dwaas te zijn en dwaas te doen, zoals dat. 
voor de oorlog te doen gebruikelijk was. 

Dwaas-doen heeft een goed ontwikkeld 
mens beslist nodig. Dit voor de al-te-serieu
zen. Tijdens de kermisdagen krijgt ieder, die 
de kans grijpen wil, gelegenheid de aan
dacht te trekken, hetzij met een bleek, het
zij met een geverfd gezicht; hetzij door een 
afzichtelijk, hetzij ook door een opzichtig 
gezicht. Iedereen kan vrij paraderen md 
(zijn) haar schone b_ekoorlijkheden of lelijke 
gezichtspunten; en zelfs een kous-loos been, 
beplakt met een hechtpleister oefent danig 
aantrekkingskracht uit. 
• Het ligt er daarbij veel aan, wat voor
ogen je opzet: begerige, uitdagende, of flet
se - en wat voor kleren je aandoet. De
trekkracht van wit geel, karmijn, karmozijn,
groen of blauw is niet evengroot; en met
moet niet vergeten dat de na de bevrijding
gestolen en ijverig gekochte parachute-zijde
op rok beslist goed staat.

In de kermis-dagen zijn er allerlei soort 
mensen te zien; iedereen loopt op straat 
en laat zich k1jken: bedaarde mensen; pret
tige en norse mensen; gepassioneerde en 
lummelachtige mensen; aanstellerige en ver
hitte mensen; behoeftedoende-mensen en 

we1111g vrolijke, blijde mensen. 
In de kermis:dagen verbrassen de mensen 

veel geld; zo iets is natuurlijk zeer bevor
derlijk om de onthechting aan het aardse 
aan te leren, maar men vraagt zich af: waar 
haalt men het geld vandaan; zouden al die 
entrée's met zwart geld gekocht worden. 
Terwijl er voor onze oorlogs-slachtoffers, 
wier huis in puin viel, maar moeilijk en na 
zeer lange tijd wachten een onderdak te 
fabriceren is, bouwt men in de kermis-dagen 
in de kortst mogelijke record-tijd grote en 
luxueus-ingerichte danshuizen, .- dancings 
heten die dingen -. De bezoekers en be
zoeksters riskeren flauw te vallen vanwege 
de weeë geur, vermengd met klamme walm; 
maar het zijn gewillige mensen; zij dansen 
naar de pijpen der exploitanten, die in hun 
vuistje lachen, om het geld dat zij Boxtel 
uitslepen. 

Hoewel het heus zo bar heet niet is ge
weest in deze vreugdevolle dagen, is het 
op een avond in een der tenten toch zó ver 
gekomen, dat door de reten der houten 
wanden een zeker vocht sijpelde, dat d� 
natte neerslag was der ,verhitte gemoederen 
en derzelver vege lijven. Buiten de tenten 
werden de gezièhten met zakdoeken weder
om gefatsoeneerd om een volgende foxtrot 
tot een behoorlijk einde te kunnen brengen. 

De dans-aspiratie waren bij wijlen zo 
groot, dat de grote ruimten de opdringen
de wezens, die mensen heten, niet konden 
bevatten. Maar in Vechel was het nog vee! 
erger, zei een der "bazen"; daar kostte het 
entreé zes gulden per paar per dag en de 
mensen hebben elkaar doodgedrongen om 
binn�n te komen. 

Er was ook een tent, waarin men kon 
"cake-walken" d.w.z .. dat men voor enkele 
centen vrij onfatsoenlijk doen kon, zonder 
dat een ander zei: hou je fatsoen; ga netjes 
staan en hinder me niet. 

Over het algemeen was de indruk van de 
kermis deze: je hoeft niet knap te 'zijn, 
als je maar leuk bent; zoals b.v. de leuke 
vent, die dit geschreven heeft. Daaag ! 

1Jistci&utie=�. 
Er was eens een man met een groot ge

zin: een vrouw en acht kinderen. Deze man 
hield veel van hen. Ziin vrouw nu werd ern
stig ziek. Daar deze vrouw een verstandige 
man had, ging haar man naar de dokter. 
Deze constateerde een ernstige ziekte die 
met melk, melkpap en boter moest worden 
genezen. Hij schreef dus deze geneesmidde
len voor, zoals dat een verstandig dokter 
betaamt. 

Daar, zoals gij al weet, de man even ver
standig was als deze dokter, vroeg hij om 
een verklaring waarmee hij de distributie
ambtenarij zou kunnen vermurven extra
ziekenvoeding toe te wijzen. 

"Dat gaat niet" sprak de dokter. En hij 
sprak zeer verstandig, want "de richtlijnen" 
voor een arts waren van dien aord, dat hij 
geen verklaring kon afgeven. 

Iedereen echter; die over slechts zeer wei
nig verstand beschikt kan met de klomp voe
len, dat hier iets scheef is. Wanneer een 
dokter melk en boter als geneesmiddelen 
voorschrijft - dan moet het ook mogelijk 
zijn melk en boter te bemachtigel). 

Wat deed dus de verstandige echtgenoot? 
Hij schreef 5 Mei naar den Directeur 

Generaal voor de Volksgezondheid te Eind
hoven. ,,Reeds op 21 Juni ontving hij een 
antwoord hierop: dat het nu wel in orde 
zou komen. 

Direct ging de echtgenoot in triomf naar 
zijn huisarts met dit schrijven. Maar zijn 
triomf werd een nederlaag toen de huisarts 
hem verklaarde, dat de richtlijnen voor art
sen nog steeds dezelfde waren betreffende 
dit punt, en dat vooralsnog geen extra-voe
ding kon toegewezen worden voor zieken. 

Het is begrijpelijk dat er weer gecorres
pondeerd moest worden met de Directeur 
v. d. Volksgezondheid, en op 3 Juli kon
deze de blijde tijding brengen dat de nieuwe
richtlijnen aan de betreffende arts waren
toegezonden en de hoffelijke brief eindigde
aldus: ,,Ik betreur het dat uw echtgenote
van deze verwarring gedurende enkele we
ken het slachtoffer is geweest, maar ik hoop
dat het misverstand thans is opgehelderd".

Nu zult ge natuurlijk een "happy ending" 
verwachten om dit verhaal te kunnen be
sluiten. MAAR: 
Op 5 Juli kreeg de man een mededeling van 
de Distributie dat het verzoek om extra
ziekenvoeding-op-medisch-advies was afge-

., 

wezen. Daarmee begon het verhaal opnieuw. 
Eerst naar de huisarts, die zijn plicht bleek 
gedaan te hebben. 

Waar zit dan de fout? Teneinde raad 
schreef de echtgenoot maar weer naar de 
Directeur v.d. Volksgezondheid; dat was 
6 Juli. Tot op den dag van vandaag heeft 
hij echter nog geen antwoord ontvangen. 
Zijn vrouw is nog steeds ziek. -

Eigenlijk zou een behoorlijke vloek dit 
verhaal moeten besluiten, maar ik wil alleen 
maar dit zeggen: de vrouw kreeg melk en 
boter: maar uit den zwarten handel. Het 
was de eenvoudige plic'ltt van deze man. En 
wanneer ooit een controleur hem zou ver
baliseren dan moge hij\ duizendmaal ver
vloekt zijn. 

Als dit verhaal alleen stond, zou het 
dwaas geweest zijn boven dit schrijven Dis
tributie-Perikelen te zetten, maar: een inva
lide jongen die met bijzondere schoenen 
moet lopen, krijgt zijn aanvrage tot driemaal 
toe afgewezen thuis. Mensen d� gedurende 
de hele oorlog geert schoen, geen costuum of 
geen el japonstof kregen toegewezen, moe
ten nog steeds ervaren, dat hun aanvragen 
niet het minste succes hebben. 

Wanneer hierbij nog komt dat verschil
lende distributie-ambtenaren alles behalve 
hoffelijk zijn, wanneer men hoort dat "de 
meiden van die . ..... " geen japon nodig heb-
ben, wanneer men op dezelfde kantoren 
hoort zeggen 110

1 
die kan het wel zwart 

kopen" - dan zijn wij ten einde raad, en 
kunnen we niet eens meer vloeken. 

Van Bureaukratie, distributie en andere 
kwalen, verlos ons Heer. Dat is alles wat
wij nog kunnen zuchten. 

JJ�'llieuws 
Een antwoord. 

Naar aanleiding van "Bevrijdersallures"' 
schreef ons de heer J. L. W. Kwant, daf
het vanzelfsprekend is, dat Nederland niet 
in aanmerking komt omdat het grootste deel 
van onze koopvaardijvloot op het ogenblik 
in de pacific vaart, terwijl het andere deel 
voor proviandering z.orgt. Bovendien merkt 
de heer K. op, dat wij nog geen leger klaar 
hebben voor een expeditie, om ten slotte 
zijn afkeuring uit te spreken over de on
dankbaarheid die verscholen ligt in de slot
tirade. 

Daar wij geen plaatsruimte genoeg hebben 
om het ingezonden stuk te plaatsen geven 
wij op de opgesomde bezwaren een ant
woord. 

De Nederlandse koopvaardij heeft 48 %
aan tonnage verlóren in dienst van de ge
alliëerden, terwijl onze gehele oorlogsvloot 
eveneens in dienst van de gealliëerden ver
loren ging. Daarmee hebben we een recht
matige aanspraak gekregen op enige tonnage 
scheepsruimte van onze vrienden om onze 
troepen over te brengen. 

' 

Ondertussen kunnen wij de inzender ver
zekeren, dat reeds een behoorlijk expeditie
leger gereed is om te vertrekken. 

Wat onze dankbaarheid betreft voor' het 
door gealliëerden uitgeworpen voedsel, kun
nen wij u zeggen, dat dit voedsel door de 
Nederlandse regering was aangekocht. 

De heer K. heeft volkomen gelijk met te 
zeggen, dat we dankbaar moeten zijn voor 
onze bevrijding. Maar we moeten van de 
andere kant niet vergeten, dat we niet zo 
naïf moeten zijn te menen .iJ,at de gealliëer
den ons uit medelijden bev-!ijd hebben. Het 
is bovendien van belang. ûtiéntdekken dat 
Nederland geen gering aa'ndeeJ heeft gehad 
in deze oorlog. '· 

Onze oorlogs- en koopvaardijvloot hebben 
zich geheel gegeven. Onze West leverde 
vele grondstoffen. Onze jongens hebben zij 
aan zij gevochten met onze vrienden. Tal
lozen vielen. Ons ondergronds verzet is 
uniek geweest. Hoeveel gealliëerden in Ne
derland voor de mof behoed zijn, is niet te 
raden. (Kampina is· cl�ar een klein voor-
beeldje van). • . 

Wanneer nu de beloning voor'dit alles is: 
dat in Potsdam Nederland niet eeus ge
noemd werd, dat ons materiaal, onze treineri 
onze paarden etc. in Duitsland blijven -
dat ons volksleven wordt aangetast door mo
derne soldatenmoraal met de nodige g�vol-
ge vandien -
dat in Australië opeens geen gelegenheid 
meer is onze gezagsbataljons op (e leiden -

dat wij niet eens in aanmerking komen 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



om ons eigen lndi� te gaan bezetten: dan moet de heer K. ons niet kwalijk nemen, • dat onze verering voor de bevrijders vermindert. Voorwaar! wij zijn toch geen bedelaars. Wij hebben ons goed recht voor geleverde prestaties erkenning en loon te ontvangen. Maar men ziet ons arme berooide Nederland in de grote politiek niet eens staan. Het is daarom dat een ernstig verwijt volkomen op zijn plaats is. H. v. d. M. 
Koninginnefeesten te Boxtel 

op 30, 31 Augustus en 1 September. 

Voorbeschouwingen kunnen er wegens vele onbekende krachten niet gegeven worden, verrassingen zullen dan ook niet uitgesloten zijn en de kampioen van 1944, A. Keunen van O.D.C. zàl ontegenzeggelijk zeer veel moeite hebben om\ zijn titel te kunnen behouden. Voor aanvang en entrée, zie de advertentie. 
. Zet 'rit Op. In de Ark bracht "de Vrolijke Golf" een cabaretavond van muziek en humor, zoals men dat zou wensen voor een beschaafd milieu. Rhytme en muzikaliteit was bij àe band volkomen aanwezig. Mocht er in de humor een enkele grap minder op zijn 

plaats zijn, zoals "in Hawaiï'', het geheel was voortreffelijk. De clown-dirigent was meesterlijk, terwijl de reactie van het publiek bewees, dat de jonge artisten hun enthousiasme konden overbrengen naar de zaal. Boxtel ziet "de Vrolijke Golf" zeker nog gaarne eens· venchijnen. Tussen Licht en Donker" . Onder déze titel bracht Frans de Leeuw ons een revue in "Riche", die veel grappige scènes inhoudt, maar waarvan het peil niet hoog genoeg staat. De "dancing-girls" hebben blijkbaar een 'tekort aan textielpunten. Het damesvlees echter schijnt zonder bon 

geëtaleerd te worden. Wij menen aat ons Brabant niet het land is voor Amerikaanse pin-up-girls van dit kaliber. In schouwburgen verlangen wij dit althans anders. Daar hebben we in Boxtel een schoon zwembad voor. Ze kunnen daar zonder ergernis te geven zich etaleren aan zon en water. Een scène als het muzikale boetseerstukje "Eva" is degenererend. De gerepatriëerde daarentegen door Jan van Ostade was geestig en zeer beschaafd, waaruit blijkt, dat het best mogelijk is humor en beschaving te verenigen. Wanneer Boxtel door dergelijke fraaiheden wordt besprongen, zullen wij verplicht zijn hiertegen te ageren. Doordat op verzoek van de Militaire Overheid de voormiddag van 31 Augustus moet vrijgehóuden worden voor de Militaire Parade is in de indeling van het voorgeno- 1------------------------------------------------------men programma een wijziging gekomen. De samenstelling van het feestprogramma is nu als volgt: 
Donderdag 30 Augustus te 8 uur n.m. Concert op de markt. Vrijdag 31 Augustus 7 uur Reveille; 8.30 uur Plechtige Kerkdiensten, 9-10 uur gelegenheid voor het plaatsen van bloemen bij het borstbeeld van H.M. de Koningin, dat op een podium ge-• plaatst wordt nabij het raadhuis. 10 uurMilitaire Parade. Direct na afloop hiervanVolkszang op de markt met begeleiding van muziek. Iedereen - zowel groot als klein -wordt verzQcht aan deze massazang deel te nemen.Na de middag heeft de Kinderoptochtplaats. Het juiste tijdstip, de plaats van samenkomst, de indeling, en de· route van de optocht zullen in de programma's diein de loop van de volgende week ten verkoop zullen worden aangeboden, bekernlgemaakt worden. Van 7 tot 10,30 uur krijgen we Concerten op de markt en daarnaschitterend v1.1urwerk. Tot slot van dezefeestdag nog•een kleine muzikale wandeling.Zaterdag 1 September in de voormiddag zeer interessante kinderattracties op de markt als kom. goochelvoorstelling, en levende poppenkast. Het verdere gedeelte van Zaterdag wordt dan aan de buurtcomité's overgelaten om het feest in intieme kring voort te zetten. Tot dekking der kosten van het feest, zullen door een aantal jonge dames de bekende nationale vlaggetjes van Boxtel Vooruit worden aangeboden. Het bestuur van �oxtel Vooruit hoopt, dat iedereen zich met dit speldje zal tooien en daarvoor een bedragje zal beschikbaar stellen. Minimum is 25 cent, doch wij verwachten van hen, die het doen kunnen een wat groter bedrag. Indien er buurtcomité's zijn, die Boxtel Vooruit hiermede willen helpen en de verkoop van deze vlaggetjes in hun buurt op zich willen nemen, dan zal dit Boxtel Vooruit zeer aangenaam zijn. Men kan zich hiervoor in verbinding stellen met Secretariaat Sation

straat 28. 
Pierre Janssen 80 jaar. Op 25 Augustus a.s. viert de kunstschilder Pierre Janssen zijn tachtigste verjaardag. Het zal den bekwamen kunstenaar op die dag geenszins aan belangstelling ontbreken. Boxtel is trots op de hoge ouderdom van deze kunstenaar en wenst hem nog vele vruchtbare jaren. 

Mededeling. 
De wnd. Burgemeester van Boxtel, gelet op artikel 47 der Gemeentewet; brengt ter openbare kennis, dat hij de leden varr de tijdelijke gemeenteraad schriftelijk heeft opgeroepen ter openbare /vergadering op Maandag 27 Augustus 1945 des namiddags om 4 uur ten gemeentehuize. Boxtel, 21 Augustus 1945. 

De wnd. Burgemeester voornoemd, Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 
Bioscoop De Ark, Boxtel. A.s. Zaterdag 25 Augustus zal De Arkwederom aanvangen met de bioscoop-exploitatie. De eerste weken zal een gevarieerp Cineac programma worden vertoond. Behalve het uitgebreide wereldnieuws zullen interessante actualiteiten op alle gebied in het programma voorkomen, verder sportfilms, terwijl de tekenfilm en muzikale film ruim vertegenwoordigd zal zijn. Over enkele weken zal een begin ge-. maakt worden met het vertonen van grote speelfilms en zal een keur van de beste films uit de Amerikaanse, Franse en Engelse filmproductie in de Ark te zien zijn, terwijl naar wij hopen ook de Hollandse film weer van zich zal laten horen. De cabine van De Ark is uitgerust met een moderne Philips projectie en geluidsinstallatie, zodat beeld en geluid van uitstekende kwaliteit zullen zijn. 

O.D.C. Athletiek. A.s. Zondag 26 Augustus 1945 worden deBoxtelse persoonlijke en clubkampioenschappen gehouden op athletiek gebied op het O,D.C:-terrein. Zij die hieraan nog wensen deel te nemen, moeten dit ten spoedigste doen bij den Secretaris Nieuwe Kerkstràat 53 te Boxtel, op ten hoogste 3 van de onderstaande nummers: Heren. 100, 1500 en 3000 meter; hoog-, ver- en polstokspringen, speer- en discuswerpen en kogelstoten. Junioren: 80 en 300 meter, hoog- en verspringen, speer- en discuswerpen en kogelstoten. 
Dames: 100 meter; hoog- en verspringen; speer- en discuswerpen en kogelstoten. 

Aan de Sint,Petrusschoolop de Burgakker wordt een nette werkster ge, vraagd. Aanmelding bij het Hoofd der school Bosscheweg 16. 
Te. koop of te ruil 2 auto, binnenbanden 30 X 5 in prima staat. W. Barten, Nieuwe Kerkstraat 59. Gevraagd 2 nette werksters voor het schoonhouden der St. Franciscusschool op Woensdag en Zaterdag, m,iddag. Aanbiedingen aan het hoofd der school Ons 
Doelstraat 17.
·----·-·-··�-...... -� 

1 Op Donderdag 30 Au . !hopen onze· geliefle 1 Ouders • 
• 6. H. van den Braak l

1
• 

6. ,an den B�;ak-Hendrlks 1hunne 25.jarige echt, vereeniging te vieren. •,Dat God hen nog vele 
lt jaren moge sparen is

1 de wensch van hunne dankbare • • KINDEREN. ! 1 Boxtel, Ons Doelstr. 4.1 
............................. 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel, zal aldaar op Dinsdag 

28 Augustus 1945, desvoorm. 10 uur, voor enten huize van den Heer Chr. Snelders, Molenstraat 21, om contant geld, 
publiek verkoopen: Goed onderhouden in, boedelgoedereii, als : kas, ten, tafels, stoelen, spiegels, beelden, schilderijen, vul, kachel, waschmachine, glas, en aardewerk, keukenge, rief, tuingereedschàp, enz. Bezichtiging 1 uur-voor het begin der verkooping. GEvRAAGD: 
Kleermakersknecht grootwerker, en broek- en 

vestenmaker, voor hetbetere werk. Firma M. Corvers S.. F. Verhagen, Breukelschestr. 30, Boxtel. Groot Zaadteelt, en Zaad, handelsbedrijf vraagt voor direct 

Klaver,, Gras, en Land, bouwzaden ,alsmede Tuin, zaden Inkoop van Boeken, 
Bibliotheken en nalatenschappen Boekhandel 

,.GUIDO GEZELLE" Rijnstraat 150, Amsterdam,Z. 
Wegens vaeantie is onze zaak van 27 
tot en 29 Augustus 

GESLOTEN 
H. VAN KUIJK-KUIJS

Agenten gevraagd waar niet reeds, vertegen, woordigd. Hooge provisie, aangename werkkring. 
W0LTHUIS Groninger Zaadhandel, 
WINSCHOTEN. 

Telefoon 9833 2, 9 5143 
Voor catalogi gelieve men adres Groente- en Fruithandel Bosscheweg 3, Boxtel. 
op te geven. ----------------------

Schriftelijke Cursus: 
Mi ddenstandsdlploma 
Praktijkdiploma Boekhouden 
Engels voor Beginners 
Engelse Handelscorrespondentie 

Instituut MEIJER 
Postbus 27, Utrecht. 

G. SCHONEWILLE
COEVORDEN - Postbus 10 Groothandel in alle soorten 

Klei, en Zand,Pootaard, 
appelen, Zaaigranen en 
Groen voedergewassen. Vraagt prijsopgaaf. Tevens Agenten gevraagd.

Buurtcomi té's die nog de beschi k king 
willen hebben over een flink kwantum 

v� 
gelie ve zich spoe d i g te wenden t ot 

BOEKH. TIELEN -STATIONSTR. BOXTEL Chemische Wasscherij en Stoomververij "Den Dries" Als de voorraad op is, zijn ze niet meer te leveren. vraagt voor direct een 
'KANTOORJUFFROUW Kennis van typen evt. boekhouden gewenscht. Eigenhandig geschreven sollicitaties met vermelding van verlangd salaris in te zenden aan bovenstaand adres. 

CHAUFFEUR. Gevraagd een bekwaam chauffeur in het bezit van rijbewijs en de noodige ervaring voor het besturen van luxe,auto; voorzien van goede getuigschriften. Zich aan te melden Zaterdag 25 en Zondag 26 Augustus a.s. tusschen 3 en 6 uur bij A. van der Eerden,van Oerle, Rechterstraat 82 te Boxtel. Ligue Internationale Philatélique et Aerophilatélique(,.LIPA") ' 
Secr. Akeleistraat 103, DEN HAAG. Telefoon 339465 

I :Vraagt inlichtingen omtrent onze speciale NIEUWIG• HEDEN en uitgebreide RONDZENDDIENST. 
Al■ 't gaat over Zaden of Bloemen, 
Steeds hoort ge dan van Zogchel noemen 

H.H. Landbouwers! Bestel tijdig bij mij of een �ijner agenten Uwe benoodigde Winterrogge, Wintertarwe en Poot• 
aardappels van de Friessche klei. Er is reedsveel vraag. Ook voorjaarszaaigranen worden reeds geboekt. Alle soorten leverbaar 

P. P. van Zogchel - Boxtel Erkend handelaar in Zaden. Zaaigranen en Pootaardappelen. 
Bezoekt a.s Zondag de, Boxtelsche 

ATHLETIEK KAMPIOENSCHAPPEN 
PERSOONLIJK EN CLUBKAMPIO E NSCHAP 

Entrèe f 0.25. - Op het O.D.C. terrein.

AANVANG 1.30 UUR. 

Bioscoop "De Ark", Boxtel Zaterdag 25 Augustus 7 en 81/2 uur Zondag 26 Augustus 4-51/2- 7 en 81/2 uur Maandag 27 Augustus 7 en 81/2 uur 
Cineac Programma 

o.a. uitgebreid wereldnieuwsToegang eiken leeftijd. 
Prijzen der plaatsen : 

zaal 45 et.. baleon 65 et. Kaartverkoop en plaatsbespreken op alle dagen der voorstellingen van 12 tot 1 uur aan de ·zaal. Ook Zendag van 2 tot 3 uur.
:Jl,.:Jl,. �! 

Neemt goeden raad, 
Gebruikt VAN OERS' zaad 1 

U kunt thans Uw benoodlgde Zaalgranen, P'oot
aardappelen en Zaaizaden reeds bestellen. Wij kunnen alles leveren, doch op grond van onze ervaring raden wij aan: Mariën en Petküzer ROGGE, Juliana, Lovink, Mende!, Blanka en van Hoek's TARWE; Zege Gouden Regen, Adelaar en Dippe's HA VER; Vindicat GERST; Unica ER,WTEN. POOTAARDAPPELEN: Eerstelingen, Bintjes, Witte en Blauwe Eigenheimers, Bevelanders, Ultimus, Wilpo, Industrie, Rode Star. Noordelingen, Voran, Record, voorzien van N.A.K.,certificaat en plombe, in klasse AA, A, AB, B en C. zo klein mogelijke maten, in geen geval grooter dan 45 m.m. Geef Uw order aan ons op of reserveer ze voor ons. 
Firma Gebr. VAN OERS, Breukelschestraat 112 

Actieve agenten Het Bestuur van de R. K. Caféhoudersbond afd. voor den verkoop van Boxtel noodigt iedere Caféhouder van Boxtel �it tereerste klas Land, en Tuin, bouwzaden, alsmede 

ffl 
@oede uoeding 
nationaal belang 

Actieve teeltagenten· voor het contracteeren van diverse zaden. Hooge provisie wordt ge, waarborgd. Brieven onder no. 188 bureau v. d. blad. Verkrijgbaar: 
Stoffenverf 

kleur "Oranje" 
Drogisterij "De Molen" 

M. OLIEMEULEN.Wij hebben in depót I een groot sortiment bloemen en planten: 
Clivia's . f 10.- p. st. 
Dennen . 17.50 p. st. 
Bladbegonia's 1 7 .• p. st. 
Bolbegonia's f 4.• p. st. 
Primula'• . te.- p. st. 
Focsia's . . t 3.• p. st. 
Hanekammen f 4.50 p. st 

SA LA'S Tuinbouw 
Inrichting 

Dep6t Markt 13, Boxtel 

VERGADERING 
op Dinsdag 28 Aug. des avonds om 8 uur 
in Café H. v. Rooij, Nieuwe Kerkstraat. Opkcimst dringend gewenscht. 

Katholieke Middenstands

Han� elsavondschool te Boxtel. 

Officeel erkende opleiding voor het 
Middenstands-Diploma Naast de lopende Cursus wordt een nieuwe Cursus geopend voor beginnelingen. Aanvang der lessen 3 Sept. a.s. Per maand 221/2 uur les. Lesgeld f 3.- per maand. Aanmelden bij den Directeur Bosscheweg 16. 

Laat Uw boomgaard 

Vakkundig snoeien. Wij werk�n met prima loonsnoeiers. Ook leveren wij 
prima vruchtboomen op de juiste onderstam gekweekt. Vraagt tijdig een bezoek, aan 

Sata' s Tuinbouw-Inrichting 
Depot Markt 13 Boxtel. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 

De Gruyter dient het nationaal 

belang door goed verzorgde 

levensmiddelen 

Onderlinge Oorlogsschade 
Verzekering Maatschappij 
Laan Copes van Cattenburch 2 - 's,GravenhageWij maken getroffen verzekerden erop attent dat oorlogs, en bezettingschaden 

vóór 28 Augustus a.s. moeten zijn aangemeld bij de plaatselijke Schade,Enquête,Commissie. Wilt U de schade ook vóór die• datum aan ons opgeven? 
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VOORHEEN BOXTELSCHE. COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD . VOOR. BOXTEL EN OMGEVING 

1 
···················-······1

1 
1n Çjodes vrees te leven 

1Heb ick altijt betracht 
'·I 

Daerom ben ick ·verdreven, 1Om Landt, om Luyd' ghebracht, !

1
'.Maer Çjodt sal my regeren I 

I 
· Als een goet instrument, Dat ick sal weder keeren 

1 
1n mijnen Regiment. 

1 (uit het Wilhelmus.)

1 
• 

1
----·----·----.... ---·--�---·-· •···-·-···-·--·-·-·-·

, � dooc ÀHffe.mtie. 

Van vele kanten is. het annexatie-pr�bleemvan Duits grondgebied reeds bekeken. Het voor en tegen is nauwkeurig overwogen. De re�tvaardige aan�praak op Duits I grondgebied wordt niet eens meer betwijfeld� Er....zijn zelfs stemmen opgegaan, die een noodzakelijkheid van annexatie voorstaan. Vande ande're kant kwamen tegenstemmen, di�vooral gebaseerd waren op het toek0mst-beeld van een nieuwe oorlog. ' \ 
Het is werkelijk �een gemakkelijk pro· bleem, dat zal iedereen wel djre_çt toegeven.Wanneer het zolk zich moet uitspreken zouhet nog lang niet zeker zijn, naar welkekant de balans zou överslaan, 
Wij wille� ec�ter een kleine ,bijdrage leveren voor het grote dispuut, dat straksover deze gewichtige zaak zal gehoudenworden. 
Het is voor ons duidelijk, dat de restitutie die Duitsland aan Nederland moet doen nietnoodzakelijk behoeft te bestaan in het afstaan van grondgebied. 
Het is zelfs ' te betwijfelen of dit weleen afdoende methode van restitutie zoubeteker<en. Het lijkt ons niet waarschijnlijkdat Nederland er boven opkomt met 'nstuk grondgebied, waarvan de steden. verwoest zijn, de industrie vernietigd is enwaarv�n dé bewoners nooit en 1te nimmerzich met annexatie kunnen verenigen, ookal zouden zij zulks veinzen (,,schmeicheln"is een bij uitstek Duitse kunst!) 
De beste methode van restitutie lijkt onsniet het inpalmen van Duits grondgebied. Wij hebben geen Duitse grond nodig: wanneer wij maal' terugkrijgen hetgeen ons ont- 1stolen is. 
Wanneer Duitsland onzê'locomotieve�, onze Dieseltreinen en spoorwegwagons teruggeeft, wanneer Duitsland onze paardenonze auto's en andere transportmiddelenweer teruggeeft, wanneer Duitsland onzemachinerieën, onze schepen, onze bouw·materialen teruggeeft, wanneer Duitsland de gestolen kunstschatten, onze klokken, onze boeken teruggeeft, kort om: wanneer wij alles terug·krijgen wat ons ontroofd is, dan h,ebbep wijgeen Duits grondgebied nodig om er bovenop te. komen. 
Zeker daarmee heeft Duitsland nog niet veel goedgemaakt. Onze • duizenden doden,onze duizendert gemartelden roepen om ver·gelding - maar dit is zelfs met annexatieniet goe� te maken. 
Gèef ons terug wat we hadden toen onsland verradelijk werd overvallen, en alleskomt goed. 
Laat Duitsland werken voor wat ze nietmeer kunnen teruggeven, en wij komen veeleer op het oude peil dan wanneer wij Duitsgrondgebied te beheren krijgen. Nederland wordt niet rijker en zeker nietbeter met een stuk grond, dat straks misschien nog reden .,tot eeuwige haat wordt. 
N edèrland verlangt niets anders dan eendaad van eenvoudige rechtvaardigheid: teruggave van ons eigentlom, vergoeding vanons aangedane schade. Annexatie is hoervoor niet noodzakelijk.

Ooi al �? 

Men hoort over het algemeen erg klagenover de karige bereidwilligheid van monteurs, rijwielherstellers en garage-houders.Zij· beweren geen solution te hebben als uwband lek is. Zij hebben geen tijd voor 'therstel van uw motor en krijgen niet genoegventiel-slang, batterijtjes en andere beno·digdheden toegewezen om hun klanten tegerieven. ' Laat er iet$ van waar zijn, dat deze mannen soms' wat onbereidwillig zijn ons te helpen, als we pech hebben, maar we moetenbedenken dat voor de houding van den ·reparatuur dikwijls een goede reden te vinden is. Hiervan moge 't • volgende verhaal, datheus niet een alleenstand feit is, een kleinegetuigenis afleggen. Twee heren komen methun motor bij een garagehouder en biddenen smeken of hij de lekke band wil maken.Ofschoon na bezette tijd maakt deze garagehouder die hand, waaraan hij ± anderhalfuur werkt. Hij vraagt voor deze arbeid twee gulden. De heren vragen hiervoor een kwitantieof iets dergelijks, ook hieraan wordt voldaan.De heren tuffen aan. Na enige dagen komen zij de garage-houder als dank voor zijn bereidwilligheid vertellen dat zij de zaak in "'handen van de Prijsbeheersing hebben gegeven, Er zal eènproces-verbaal worden opgemaakt. Als we nu bedenken dat een entrée voorde danszaal f 2.50 kost, een doorlopendentrée nog meer - als we daarbij nog opmerken, dat een pond vis een niet te betalenlekkernij is voor vele arbeiders (waarondermisschien ook de rijwielhersteller) dan moeten wij het als belachelijk kenmerken watdeze twee heren klaar speelden. Wij hopen_;naar dat de ambtenaren van de prijsbeheersing .een meer realistische kijk op de1 zaak hebben. En ten slotte hopen wij nog dat niet alte veel "heren" dergelijke. stuipen uithalen- anders zou het wel eens kunnen ge·beuren dat onze lekke band nooit meer gemaakt werd. 

2.Je Hie"� �. 
27 Augustus was voor Boxtel een historische dag. Sinds 29 Augustus 1941 werd inBoxtel geen Raadsvergadering meer gehou•den; 4 jaren zwegen de vroede vaderen.Thans kwam de nieui"e Raad voor �et eerstbijeen. Minister Bee1 ·neeft de Gemeentewet hier en daar een weinig op zij gezet enbevoegdheden opgelegd in handen van Burgemeester en Wethouders die eigenlijk desRaads zijn. De Voorzitter gaf 'bij de aanvang der vergadering hiervan een uiteenzetting aan de nieuwe raadsleden. Daarna nam hij ieder der leden de zuiverings- en de ambtseed af. Dit was eenkort maar plechtig gebeuren . ., Men kon het de leden aanzien, dat zij zich bewust waren_van de ernst van het ogenblik. Daarna werden de wethouders gekozen.Vooraf vroeg de heer Sprangers het woordom mede te delen, dat er leden kunnenzijn die zich uit de aard van hun werk alsanderszins niet beschikbaar kunnen • stellenals wethoud,er. Zulks verzocht hij dan mede

te delen. Hij begon met zich zelf. Zijnwerkzaamheden lieten nu eenmaal niet toe,daarnaast nog de functie van wethouderbehoorlijk waar te nemen. De heer Smits moést zich ook, vanwegezijn werkzaapiheden excuseren. De heerJanssens uitte bezwaren voor zijn persoonterwijl de heren Dekker en van den Bogaertzich eveneens verontschuldigden. " De heer van de Laar vroeg niet al te vlugterug te trekken. Hij had ook werk genoeg,maar als allen zich terugtrokken komt menniet waar men zijn moet. De heer van de Sande oordeelde hetbeste over �e gaan tot stemming en wie dangekozen werd had het ambt maar aan tenemen. Veel animo was er schijnbaar niet. En ditis wel begrijpelijk. Want de taak waarvoorde wethouders in deze tijd geplaatst wordenis verre van benijdenswaardig. Tot stemming overgaande werden bij deeerste vrije stemming uitgebracht: 5 stemmen op de heer Janssens; 6 op van de Laar; 3 op Valks en 1 ,op van den Brandt. De tweede vrije stemming gaf als resultaat: 10 stemmen op den heer van de Laar;3 op Janssens; 1 op Valks en 1 op van denBrandt. Hiermede was dus de heer van de Laartot wethouder gekozen. 
Bij ile stemming voor den �olgenden wethouder was de uitslag: 9 stemmen op denheer Valks; 4 op Janssens; 1 op van denBrandt en 1 blanco. De heer Valks verwierf de volstrekte! 

volst.rekte meerderheid en was dus· tot wet· houder gekozen. Wij wensen de heren van de Laar enValks proficiat met hunne uitverkiezing enhopen en vertrouwen dat zij zich zullen inzetten voor de belangen van Boxtel. Moge het bestuur van de gemeente in vol vertrouwen mede in hun handen gelegd zijn.De heer Valks was dermate verrast doorde beqoeming, dat hij zeide eerst nog temoeten informeren of zijn werkgever geenbezwaar-had tegen de functie waarvoor hijwas uitgekozen. Eerst dan kon hij beslissenof hij de benoeming aannemen kon. In p�incipe had hij geen bezwaar. • 
� De rondvraag maakte de tongen los. tlid de Laat informeerde naar de muziekt ten kreeg te horen dat de bedoeling is eenuitneembare muziektent te laten maken. Debrug aan . de Onrooische straat heeft denVoorzitter al veel zorgen gegeven, maar hijzal niet rusten vooraleer ook daar een goede oplossing gevonden is. Maar het gaatniet allemaal ineens. Het dansen had zelfsde belangstelling; de beer de Laat vroegof n.l. met Koninginnedag nergens gedanstmocht worden. De ,Voorzitter zei, dat overalgedanst mocht worden behalve in café's. De mijnen maakten een onderwerp vanbespreking uit. Al het mogelijke werd enwordt gedaan om deze gevaarlijke dingenweg te krijgen. Mogelijk komen er binnenkort Duitsers voor naar Boxtel. De houtopstand vroeg aandacht en de · voorzieningmet brandhout in de komende winter. Maarook hier bleek de Voorzitter al een en ander gedaan te hebben. De verlichting derZwaa'nse-noodbrug za\ zo mogelijk enigszinsverbeterd worden. • De Hollandse haring hoopt men meer geregeld in Boxtel te krijgen, mits tegen behoorlijke prijzen. Als hij b.v. f 16,- de2 kg kost, kan hij beter wegblijven, meendede Voorzitter terecht. De Voorzitter leidde deze vergadering'op rustige wijze. En men �ag gerust zeggen,dat deze eerste ,gemeenteraadsvergaderinguitstekend geslaagd is. 

Vcm aditu de sdtemw,,
Op ·25 October a.s. zal van gemeentewegen het Tilburgs Stedelijk Orkest het eersteder beloofde concerten g�ven. De bekendebariton Eldering zal in dit solistenconcertoptreden. Het tweede concert zal populairzijn,· terwijl het laatste een, opera-concertwordt. Deze drie concerten zullen voor delage prijs van f 2.� per concert te·beluisteren zijn. 

Spreekuur Burgemeester.
Volgende week zal de burgemeester zijngewone spreekuur niet kunnen houden. Mendient er dus rekening mee te houden, data.s. week Maa'ndag en Dond.erdag van 10-12uur het spreekuur niet doorgaat. 

JJ� 'llûuu,s 
Eerste Plechtige Mis. Feestvieren • behoeft niet altijd m�t luidruchtigheid gepaard te gaan; stille feestenzijn niet de geringst�. De parochie van het H. Hart heeft Zondag zo'n feest gevierd, omdat een van haarzonen, de Eerw. Heer Gerard vaq de Laar,die dag op plechtige wijze zijn eerste H.Misoffer opdroeg. Het buurt-con�té had een sober en stijlvol feest opgezet. Te 9 uur klonk van eenhoge, door de verkenners gepioneerde, houten toren, die tegenover de woning van deNeomist was opgesteld, trompetgeschal ende kleine stoet van famlie-leden, rond dèjonge priester, voorafgegaan door de Herenvan het buurtcomité in deftig zwart, trokdoor ,een haag van verkenners en gidsen inde stralende zomermorgen van een heerlijke Augustusdag naar de parochiekerk. Achter in de kerk bekleedde de Neomisten zijn assistenten zich met de gouden kerkgewaden en onder het zingen van de intochtzang begon de jeugdige , priester zijneerste Mis in de kerk, waar hij de doopgenade en het H. Vormsel ontving. De Hoogeerw. Heer Deken Broekman, de herder der parochie, hield een fijne feestpredicatie. Bij het H. Offer werd de Celebran�geassisteerd door de Eerw. Heren Buers enTimmermans, terwijl zijn Heerneef, de Rev.Father J. v. d. Laar, missionaris in N.W.Borneo, Serawak, de functie van presbyterassistens vervulde. Het parochiale gemengd koor zong de 3stemmige missa secunda pontificalis van Perosi. De plechtigheid werd van lange duur,zodat het zingen van de feestcantate, textG. Gezelle, muziek van P. de .Bree, werduitgesteld tot na het plechtig Lof, dat deNeomist met zijn assi�tent.en ceJebreerçle. te3 uur in de namiddag. Onder het Lof sprakhij een dankgebed uit. De receptie , was buitengewoon druk bezocht en allen die er kwamen om geluk tewensen hebben de schone cadeaux bewonderd, die in zo groot aantal geschonkenwaren, dat het ons voorkomt, dat de a.s.missionaris een gehele missiepost er meekan voorzien. . Muziek-gezelschappen kwamen hun opwachting maken en er werd veel gesproken.Het was een schone dag voor de jongepriester, een glodedag voor zijn ouders enfamilieleden en een voldoeninggevend feest voor de buurtschap en geheel de parochie.

Navraag naar familie in Indië. Het Nederlandse Rode Kruis stelde kaarten beschikbaar voor navraag naar en eenbericht voor Nederlanders in NederlandsOost-Indië, Japan en overige door Japanbezette gebieden. Deze kaarten zijn ter gemeente-secretarie verkrijgbaar. 
Geslaagd. Op de een dezer dagep te 's Bosch gehouden examen Ensaid, slaagden de dames:Marie de Laat voor lerares; Dora Nas·,Riek Zijlemans, Annie Nooten, Corry Heerebeek, Tonia Meeuwissen voor coupeusse;Anneke van Roosmalen voor costumière;Betsy v. d. Heyden, Betsy v. d. Plas, Tinekevan Eersz, Jeanne van Weert en Maria Berends voor diploma maatknippen. 

JUBILEUM.
Dinsdag 4 September is het 25 jaar geleden dat de Heer A. Vlaminkx als machinistin dienst trad bij de Coöp. Zuivelfabriekte Boxtel. Door zijn voorbeeldige ijver en groteplich'tsbetrachting gedurende deze jaren zal het deze sympathieke werker dien dagaan belang\telling zeker niet ontbreken. 

K.A.].
Het is een donk�r labyrinth geweest, datde twee data's Mei 1940-Mei 1945 heeftverbonden. Alles wat echt Nederlands en bijzonder alles was katholiek was, móestverdwijnen. Ook de "Jonge Werkman"werd naar de onderwereld verwezen en veleleden hebben zichzelf opgeofferd, om voorons eén betere toekomst mogelijk te maken.Nu de vrijheidszon weer is opgegaan, is ook,de Jonge Werkman, zij het dan onder eenandere naam, w,eer opgedoken om haar taakte hervatten. En die taak is thans groter enmoeilijker geworden, omdat, helaas, zovelejonge arbeiders hun evenwichtigheid ver-

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19.
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-!oren hebben gedurende de oorlogsjaren.Onze jonge arbeiders zullen weer van zichaT moeten schudden datgene wat ons vreemdis en ze moeten ervan doordrongen worden,dat zij in de nieuwe maatschappij, die christelijk en rechtvaardig moet zijn, een zeer·voorname plaats gaan innemen. Daarom ishet noodzakelijk, dat alle katholieke jongearbeiders zich aaneensluiten om onder goede leiding, zich te vormen voor hun toekomstige taak. Nooit is die eis meer dwingendgeweest dan nu. Het is een verheugend feit,dat allerwege de katholieke arbeidersjeugdzich met enthousiasme aaneensluit. Eennieuwe geest zal ontwaken, een geest, diealle haat, arbeidersschuwheid en genotzuchtvan zich afwerpt.In de loop van de volgende week zal een • gangmakers-actie worden ingezet, die tendoel heeft om zoveel geld bijeen te zamelen,dat de KA.]. in staat is ten volle haar activiteit te ontplooien.
Pierre Janssen 80 jaar. Op 25 Augustus is Pierre Janssen tachtig jaar geworden. Ondanks zijn hoge leeftijd werkt deze kunstenaar nog met een werkkracht eh toewijding, die onze bewondering afdwingt. Het liefst is hij doende in zijn atelier, waar hij zijn· schetsen uitwerkt. Hij is een stil en eenzaam man, maar hij zal u vriendelijk ontvangen in zijn werkplaats en u wàt van zijn werk laten· zien. Hij luistertmet belangstelling naar uw oordeel, en alsge onderwijl zijn markant zeventiende-eeuwsgezicht zo terluiks bestudeert, hebt ge respect voor deze eenvoudige figuur met zijngrote werklust.Zijn werk noemt hij ouderwets in de goede zin van het woord. Zijn techniek is niet 

modern, zijn verbeelding ook niet. Impressionisme is hem totaal vreemd. Hij houdt niet van buitennissigheden, al zal hij een ,,dichterlijke vrijheid" soms niet verachten. Hij weet echter zijn stof zo te beheersen, dat het werk een reële compositie wordt. Kunnen de zachte kleuren van zijn landschappen ons dikwijls niet bekoren, zodra Janssen een Brabants interieur schildert, is hij een meester. De sfeer van een boereninterieur weet hij dikwijls voortreffelijk weer te geven. Zijn aquarellen en tekeningen zijn o.i. het beste werk dat hij ons gaf. Hij is een goed tekenaar, dat we vooral ook bij zijn religieus werk kunnen waarnemen. Misschien zouden we zijn kunst het best kunnen kenmerken als "natuur-realisme". Dat wil niet zeggen, dat zijn werken fotografiëen zijn. Zijn werk heeft een persoonlijk en toch ve'elzijdig karakter. Maar hoe veelzijdig zijn werk ook moge zijn, nergens heeft hij zijn kunst zo weten te beheersen als bij het Brabantse interieur, en in zijn landschaptekeningen. Pierre Janssen kan terugzien op een lange en productieve kunstenaars-loopbaan. 
Een voorbeeld. Zaterdag 1 September zal mej. Elisabeth Fransen haar tweede lustrum vieren als dienstbode in het gezin van den heer Rud Pechtold in de Molenstraat. Vele huismoeders zullen jaloers zijn op het bezit van zulke gedienstige, die zovele jaren haar liefdevolle zorgen aan het gezin heeft besteed. Dit zeldzame langdurige dienstverband bewijst de goede verstandhouding tussen de gediènstige en de familie Pechtold. Als. bijzonderheid nog vermeld, dat mej. Fransen reeds 33 jaar haar goede diensten in de fa. milie Pechtold heeft gegeven. 

Comité Herwonnen Levenskracht. De grote Actiedag 15 August�s van Herwonnen Levenskracht mag men bevredigend noemen. Maar dat wil toch niet zeggen, dat als het weer des avonds beter was geweest, de opbrengst nog groter was geworden. Maar het Comité is zeer tevreden over de milddadigheid van Boxtels ingezetenen. De opbrengst van speldjes, voetbalwedstrijden, muziek- en zangavond· was in totaal f 2102,81. Een zeer behoorlijk bedrag. Het is dus tot onze ingezetenen wel goed doorgedrongen welke mooie en noodzakelijke daad zij met hun gave gedaan hebben. Het Comité brengt dan ook aan alle ingezetenen een woord van dank, ook aan de voetbal-, muziek- en zangvereniging en hoopt, dat wanneer zij wederom zulke grote actie begint, weer op volle medewer-

O.D.C. Athletiek.• king mag rekenen.Donderdag werd in café van Rooij eenvergadering gehouden van de R.K. Bond vanHotel-, Café-, Restauranthouders en Slijters. Onder schitterende weersomstandigheden werd j.l. Zondag de Boxtelse persoonlijke en club-athletielc kampioenschappen gehouden. 
Heren Senioren: 1 A. Verhoeven 1474 p.; 2 M. Traa 1462 p.; 3 ]. v. d. Boogaard 1355 p.; W. v. d. Boogaard 1276 p.; 5 Fr. Leermakers 1204 punten enz. De voorz. opende de vergadering, heettede aanwezigen welkom en betreurde het,da,t slechts één derde van de leden aanwezig was. De thuisblijvers schijnen dus nogniet in te zien, dat juist in deze tijd, samenwerking beslist noodzakelijk is.

Op de volgende nummers werden de bestaande Boxtelse records gebroken: 100 m. door A. Verhoeven in 11,4 seconde; verspringen door M. Traa, 5,70 meter; kogelstoten door M. Traa, 9,55 meter; hoogspringen door M. Traa, 1,60 meter; discuswerpen door H. de Jong 29,05 meter; 1500 meter door W. v. d. Boogaard, 4 min. 46,5 s. 

Heren Junioren A: 1 H. Verheijden; 2 Jos van Run; 3 B. Kennis; 4 A. v. Dijk. Heren Junioren B: 1 W. v. d. Wouw; 2 J. Traa; 3 J. Peijnenburg; 4 A. v. d. Laar; Mej. J. Juriëns werd overtuigd Boxtels Dameskampioen, op de voet gevolgd door mej. G. v. d. Boogaard, welke twee uitbllnkers waren. De voorz. stelde daarna voor om op heteinde van deze maand nog een vergaderingte houden. Op deze vergaderng, die nognader bekend gemaakt zal worden, wordt een nieuw bestuur gekozen. De einduitslag der I persoonlijke Boxtelsekampioenschappen luidt als volgt. Dames kampioen: 1 Jaq. Juriëns 1272 p.; 2 G. v. d. Boogaard 1183 p.; 3 C. v. Heesch 964 p.; 4 A. Voets 860 p.; 5 R. v. Kerckhoven 779 p.; 6 P. Verheijden 766 p" 
(Wegens plaatsgebrek ingekort.) Aanstaande Zondag zal O.D.C:' een wedstrijd spelen tegen een sterk elftal van Woensel. Een spannende wedstrijd staat te wachten. De oorspronkelijk vastgestelde ontmoeting met Wilhelmina gaat niet door. De hoop uitsprekend, dat dan alle• ledenpresent zullen zijn, sloot hij de vergaderingop de gebruikelijke wijze.

Die Vrijdag l.i. van het 
belastingkantoor mijn pa, 
rapluic meenam (naam is 
bekend), gelieve ze mij 
terug te Bezorgen. Wed. Veroudc, Van Salmstr. 58a. Gevonden een kinderbril. Terug te bekomen Station, straat 19, tegen vergoeding van advertentiekosten. Werkster gevraagd voor één dag per week of twee halve dagen. Bosschcwcg46 Biedt zich aan een R. K. Winkeljuffrouw. Reeds 4 jaren ervaring. Brieven onder No. 2845 bureau 
van dit blad. Miilthezer Leeuwtje, teef, 
te koop aangeboden. Prins Bernhardstraat 25. Actieve Agenten gevraagd voor den verkoop van tuin-, bloem, en landbouwzaden. Centraal Zaadbureau fa. A. v. d. Wal te Hoogeveen.

Agenten gevraagd voor den verkoop van Tuin,. Bloem, en Land, bouwzaden. Gunstige voor, waarden, hooge provisie. W. B. de Zecuw's Zaadteelt en Zaadhandel IJ sclmonde 
Inkoop van Boeken, 
Bibliotheken en nalatenschappen Boekhandel ,,GUIDO GEZELLE" 
Rijnstrut 150, Amsterdam,Z. 

Telefoon 983.îl, 95143 
Voor catalogi gelieve men adre■ 
op te geven. 

H.H. Aardappeltelers en 
Handelaren ! Weer disponibel alle soorten 

Klei pootaardappelen alle klassen en maten. J, KOOIMAN's Pootaardappelbedrijf Barendrecht. - T cl. 512 
Mevrouw Carpay-Kuypers zal haaf Engelsche les
sen aanvangen vanaf 

Maandag 1 o September dus niet vanaf 3 Sept. Voor zoo spoedig mogelijk gevraagd 
een net meisje voor dag of dag en nacht, v.g.g.v. Tevens aan het,zelfde adres een flinke 

werkster voor enkeledagen in de week. Zich temelden Hötel .,RICHE"Stationstraat 47, Boxtel.

LEVENS· 
MIDDELENBEDRUF 

Sata's 
T uinbouw-lnrichting vraagt te koop allerlei soorten 
manden, kisten en 
verdere tuinbouw
benoodigeheden. 

................ ·-·-· ........ --....................... ... 1 Op 8 September a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat 1 Mejuffrouw J. Veltman 

I
! als onderwijzeres in dienst trad aan de Sint Petrus,school op de Burgakker. i Hoofd en Personeel menen, dat dit zeldzame • jubileum van deze sympathieke "jufirouw" niet 'i• ongemerkt mag passeren. • 
! Bloemen kunnen gebracht '7iordcn op de dag •

1 
! van het feest, in de gymnastiekzaal van 81/2 tott 91/2 uur.
i Receptie van 12 tot 1 uur. 
...................... -·-·-·-· .... -·-�·-·--·-·-· Chemische Wasscherij en Stoomververij "Den Dries" vraagt voor direct een 

KANTOORJUFFROUW Kennis van typen evt. boekhouden gcwenscht. Eigenhandig geschreven sollicitaties met vermelding van verlangd salaris in te zenden aan bovenstaand adres. 
Joh. Huijbers 

OLLAND, B 174 levert weer als vóór den oorlog voor 100 0/o prima 
Land· en Tuinbouwzaden 

en Kunstmeststoffen benevens alle soorten 
Pootaardappelen van de Fricsche Klei. 

Klaver,, Gras, en Land, bouwzaden alsmede Tuin, zaden 
Agenten gevraagd waar niet reeds vertegen, woordigd. Hooge provisie, aangename werkkring. 

WOLTHUIS Groninger Zaadhandel, 
WINSCHOTEN. 

Bioscoop "De Ark", Boxtel Zaterdag 1, Zondag 2 en Maandag 3 September 
Cineacvertooningen met geheel nieuw programma Zie de raambiljetten voor nadere bijzonderheden 

POOTAARDAPPELEN 
van den veenkolonialen grond 

in diverse maten ea klassen. Vraagt inlichtingen en offerteJbij : 

B, Wever Jzn" Aardappelhandel, Mussel (Gr,) Tel, 7 

ofleueranciet 
en meer d an 125 jaar 
leveranci e r  van 
çntelbare gezinnen in 
,,Heel Nede rland" 

DEGRUYTER 
BETER VERZORGDE WAAR 

Als het �aat over zaden of bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Neemt goeden raad, 
Gebruikt VAN 0ERS' zaad ! 

U kunt thans Uw benoodigde Zaalgranen, Poot
aardappelen en Zaaizaden reeds bestellen. Wij kunnen alles leveren, doch op grond van onze ervaring raden wij aan : Mariën en Petküzcr ROGGE, Juliana, Lovink, Mende!, Blanka en van Hoek's TARWE; Zege Gouden Regen, Adelaar en Dippc's HA VER; Vindicat GERST; Unica ERWTEN. POOTAARDAPPELEN: Eerstelingen, Bintjes, Witte en Blauwe Eigenheimers, Bevelanders, Ultimus, Wilpo, Industrie, Rode Star. Noordelingen, Voran, Record, voorzien van N.A.K.,certificaat en plombe, in klasse AA, A, AB, B en C. zo klein mogelijke maten, in geen geval grooter dan 45 m.m. Geef Uw order aan ons op of reserveer ze voor ons. 
Firma Gebr. VAN OERS, Breukelschestraat 112 

Komt allen naar 

BOXTEL 
Bezoekt het versierde terrein 

in•het Park op Stapelen 
Want daar kunt U deel• 

nemen aan het 

Sociale Weekend 
Vrijdag 7 September 
Zaterdag 8 September en 
Zondag 9 September. 

Het wordt een feest van 
Sociale Ontwikkeling. 

Fa. A. P. van den Boomen-Resink 
STATIONSTRAAT 43 

Het is nu de tijd v�or 
e Het opmaken van Uw bed .....
e Het keeren van Uw vast tapijt ..
e Het stoffeerell van Uw meubels. 

De materialen zijn schaars; maar toch 
kunnen wij nog bijna alle reparaties 
in de woning-inrichting uitvoeren 

Vakkundig advies en prima vakwerk 
verzekeren ons Uw volle t!5vi'edenheid. 

Even een boodschap van U, en ..... 
wij komen met U een afspraak maken. 

Zooals steeds . . . . . . . . . . . . 

Fa.A. P.v. d. Boomon-Resink 
staat voor U klaar ! Wij krijgen deze week weder een prachtcollectie 

BLOEMEN EN PLANTEN vanuit de fijnste Bloemisterijen. Spoedbestellingen Voor het bestellen van worden thuis bezorgt binnen 24 uur.Uwe benoodigdc Sata's. Tuinbouw-Inrichting 

1 '/,ct • 2'/,ct • let• 

5ct • 7'/,ct • 10ct • 

12'/,ct-• 20ct • 30ct • 

Aanbiedingen, ook in groofe 
hoeveelheden aan: 

M. J. A. van der HAAGEM

Zaden, Granen of MARKT 13 aoxTEL. 

Pootaardappelen INSTITUUT MINERV A welke van de Friesche Klei af komstig zijn, en door ons in de kleinste maten en soorten naar Uwe keuze kunnen worden geleverd, gaat U natuurlijk naar een vertrouwd adres. Bestellingen worden gaarne reeds door ons genoteerd, zoowel van na- als voorjaarslcvc, ringen. Hub. P. A. Poullssen-Yerhagen 
Zaadhandel 

Rechterstraat 31, Boxlal, 

Ag■nuch■p: Firma VAN GRIENSVEN Drukk■rlJ ■n Bo■lr• 
handel, Rechterstraat 7, Boxtel. 

NEEM EEN GOEDE LOODS 

VOOR UW TOEKOMST als zakenman, en werkt voor UW EieEN ZAAK met een Mlnerva-Cursus 

Middenstands-Diploma onder leiding en controle van een bclasting,consulent met recht op advies op accountancy en belastinggebied, 
à 1 65. - contant of 1 6. - per maand. 

BIJ NIET SLAGEN CURSUS GRATIS 1 Tijd. Hoofdkantoor: 
Hertogstraat 35, Postbus 102, TIiburg. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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VOORHEEN BOXTEL'SCHE COURANT 

; 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Vrijdagavond begint de sociale ontwik
kejingsweek. De eerste openluchtmeting in 
het park te Stapelen zal al di[ect een zeer 
actueel probleem behandelen. Pater Pascha
sius zal hier spreken over "Het Privaateigen
domsrecht". In een tijd, waarin het commu
nisme zich naar voren probeert te dringen, 
zal dit direct ,in het doelwit der belang
stelling staan. Het communisme ontkent 
principieel het eigendomsrecht. Het zal goed 
zijn het zuiver katholieke standpunt over de 
kwestie belicht te zien door een redenaar 
áls pater Paschasius. 

In de openluchtmeting van Zaterdag krij
gen we van den enthousiasten spreker Nico 
Schuurmans, die al meer in Boxtel gespro
ken heeft, iets te horen over "Kapitaal en 

• Arbeid", terwijl Zondag onder de openlucht
mis pater Peters O.E.S.A. over "Zedelijke
Hernieuwing" zal spreken, en professor Kors
de Corporatieve Gedachten en de Sociale
Rechtvaardigheid zal belichten.

Als we dan nog bedenken dat in de sec
tievergaderingen voor de Middenstand, voor
de Boerenstand en voor d·e Werkgevers en
Werknemers door verschillende bekende
sprekers lezingen worden gehouden over de
meest actuële onderwerpen van onze tijd,
dan mogen_ wij verwachten, dat wij zeer veel

�ûuuáaq,. 
Ooggetuige-verslag van Jan 
den Poëet die brood eet, 
en verder nog wat vaerzen smeedt. 

Bij het vroege ochtendgloren, 
lui-tjes in mijn koets gestrekt 
werd ik uit m'n slaap gewekt 
door 't geschel der koopren hoornen. 
Na zo vele vreugdefeesten 
gingen wij nog eens ten feesten 
voor een nationale dag 
die niemand ooit vergeten mag. 
Mocht de zonne wel niet schijnen 
alle straten, alle pleinen 
waren rijk en schoon versierd, 
vlagjes door het groen· gezwierd, 1koepels, bogen en pilaren 
en oranje, fel en veel" 
en gekleurde rand-trottoiren: 
't was een kleurenrijk geheel. 
Met een grote mar-s-parade 
werd dan het begin gemaakt. 
Stijf en strak, zonder genade 
werd woord n·och zucht door ons geslaakt 
toen het Wilhelmus schoon weerklonk. 
Maar een hele kleine vonk 
van boosheid en van onbehagen 
ging in 't soldatenharte dagen, 
als burgers met hun hoeden op 
of petten op hun (b .. _ .) goeden kop, 
hun handen in de zakken staken 
en sloten hunne brede kaken. 
Dit was nog zo passend niet 
bij 't Wilhelmus vollekslied. 
Men kon zijn stem toen laten horen 
bij de schone massa-zang, 
die ons soms wel kon bekoren. 
Zij duurde ook niet al te lang. 
Hier sprak de burgervader vurig, 

hij houdt van kort, is niet langdurig,
en spoorde ons te feesten aan, 

• 

en daarna zijn wij heengegaan. 
Bij d'optocht van de kinderwagens 
zagen wij zo zonder vragens 
vele koninginnen rijden 
veel princesjes ons verblijden, 
en een keer of zes apart 
Juliaan en Prins Bernárd. 
wij zagen vissers en matrozen 
en één oude koningin. 
zij zat in een feauteuil te pozen 
zij zat er schoon en deftig in. 
Het is teveel om te bezingen 
hoeveel wonderlijke dingen 
in dees optocht zijn te zien : 
't Zou ons kosten 'n krant of tien. 
's Avonds gingen concerteren 
alle dames en de heren 
van St. Pieter en Ceciel, 
wat de mensen goed beviel. 
Boxtel's koor zong lang niet dwaas 
onder leiding van heer Maas. 
Boxtel's Harmonie gaf tonen 

kunnen leren omtrent de sociale leer, die 
wij katholieken moeten huldgen en naleven. 

Het zal een feestelijk geheel worden. 
Verschillende bekwame mannen zorgen voor 
een artistieke versiering. De harmonie's heb
ben hun volle medewerking toegezegd, en 
tot besluit van dit week-end za+ een plech
tig Lof worden gecelebreerd door Mgr. F. 
N. G. Hendrikx, Vicaris-Generaal van ons 
bisdom. 

Dit feest zal echter geen feest· van uit
bundigheid zijn, maar van bezinning op de 
waarden van qe sociale richtlijnen, zoals 
deze in grote trekken zijn neergelegd in 
Quadragesimo Anno. Het is goed dat wij, 
na de uitbundigheid der nationale feest3a
gen, na de onrust van de kermis, en na de 
rust van onze vacantie, onze gedachten rich
ten naar grotere dingen dan deze "ver
strooiïngen". 

Het initiatief tot deze sociale week wer<l 
genomen door de Katholieke Arbeidersbe
weging van Boxtel. De overige standsorgani
saties hebben spontaan hun medewerking 
verleend om deze dagen te doen slagen. 
Deze samenwerking is een schoon symbool 
voor de gemeenschapsgedachte van onze 
tijd, de doorvoering van Quadragesimo 
Anno. 

luid en zacht en overschone; 
Ook concentreerde nog\ voor ons 
de R.K. Gildebonds, 
die ons verder vergezelde 
naar het vuurwerk, het voorspelde, 
dat zo schoon was in de nacht 
als maar iemand had gedacht. 

Maar nóg is steeds n�'n lied niet uit 
want door Boxtel V.V.V. Vooruit 
werd het kinderrijk verrast 
met de Levende Poppenkast 
en wat slimme goocheltoeren: 
dat was geen werk van domme boeren. 

In de "buurt" werd welgelet 
het feesten verder voortgezet: 
kinderspelen, lekkernijen 
konden toen voluit betijen. 
Later konden grote kinderen 
zonder iemand maar te hinderen 
dansen en als kind'ren springen 
en wat zottenijen zingen, 
tot de slaap hen overmandde, 
en zij in bed alweer belandden, 
waar, bij 't vroege ochtendgloren 
trompetgeschal hen niet zou storen 
zoals aanvankelijk• bij 't begin 
van 't feesten voor de Koningin. 
Want toen was lied en feest voorbij; 
Nu zijn wij voor den arbeid vrij. 

Dit vers wordt dankend opgedragen 
aan Boxtel V.V. V. Vooruit, 
die al <lees drukke feestes dagen 
zich sloofden voor ons Boxtel uit; 
Ook wordt er danken uitgepuurd 
voor de comité's der "buurt". 
zij maakten alles tot een feest 
zoals nog nimmer is geweest. 

Jan de poëet 
die verzen smeedt. 

Ouec 5..couwen, .J<.unsû.n.est en 
andeu eiqenaau/iq,e !lab. 

De roman van ieder huwelijk begint met 
een groet, een knipoogje en een,glimlach. 
Dan is er zo maar ineens de liefde. Er zijn 
wel mensen die van mening zijn dat liefde 
een chronische ziekte is, maar dit is dan 
meestal een komische opinie of een verkeer
de zienswijze op zo'n voorname zaak. Het 
gevolg van deze liefde en de "happy-en
ding", of· als ge wilt het begin van het geluk 
is dan het huwelijk, wat weer het begin is 
van het gezin. 

Nu. is er iedere staatsvorm van overtuigd 
dat het gezin de basis is voor de maatschap
pij, waaruit duidelijk de voornaamheid van 
het huwelijk in het oog springt. Er zijn zelfs 
staatshoofden geweest, die per kind zoveel 
en zoveel voorrechten schonken aan het 
gezin. Zij deden dit echter van uit een ver
keerd standpunt. Zij beschouwden iederen 
nieuwen vaderlander als een soldaat. Maar 
wat voor een bestuursvorm een land ook 

moge hebben, de staatslieden zijn er van 
overtuigd, dat het gezin een belangrijk be
ginpunt is voor de opbouw van een gezonde 
maatschappelijke orde. 

Het eigenaardige echter is, <lat er hoe-
, genaamd niets wordt gedaan om het huwe
lijk mogelijk te maken. Als iemand wil gaan 
trouwen, dient hij een huis te hebben. In 
dat huis behoort ook een en ander in te 
staan: een tafel en een paar stoelen, een 
bord en een lepel, een bed en andere voor
name zaken. De mogelijkheid echter om al 
deze noodzakelijkheden te bemachtigen is 
vrijwel uitgesloten. Om enige "vergunnin
gen" machtig te worden dient men eigenlijk 
een geruimen tijd voor de kerkelijke inzege
ning van het huwelijk voor de wet te trou
wen, wat eigenlijk wel een min of meer sche
ve verhouding is. De moeilijkheden die een 
trouwlustig paar te overwinnen krijgt, zijn 
niet te tellen. En wij dienen op te merken, 
dat van staatswege weinig of niets gedaan 
wordt om hierin tegemoet te komen. Het 
is wel waar, dat er een woningtekort is zon
der dat hiervoor een directe oplossing te vin
den is, maar waarom nu geen bepaling dat 
aan een nieuw gezin wat meubilair wordt 
verstrekt, wat keramiek, wat textiel. Moet 
dan alles maar in de magazijnen en winkels 
blijven gereserveerd voor oorlogsgetroffe
nen, ook waar deze niet eens aanwezig zijn? 

Trouwen is een voorname zaak. De daar
voor nodige materialen zijn even belangrijk 
als kunstmest vobr de Brabantse zandgron
den. Komt er geen meubilair, textiel, kera
miek en andere benodigdheden om een 
trouwpartij mogelijk te maken, dan zullen 
we tot de meedogenloze conclusie komen, 
dat de huwelijksstatistiek een laagconjunc
tuur ingaat en dat het geboortecijfer ras 
zal dalen (als men tenminste de "soldaten
prestaties" even buiten beschouwing laat). 
Evenals het huwelijk de opdergrond is voor 
de samenleving, zo is de kunstmest de basis 
voor een goede oogst. 

Terwijl echter de kunstmeststoffen in de 
pakhuizen bederven, worden onze akkers zo 
mager als ontginningsgronden, bijten de 
melkkoeien in droge grastoppen, en lopen 
landbouwkundige ingenieurs zich gek te 
prakkezeren over nieuwe bemestingsmetho-
den. • 

Terwijl men vreest en schrijft over poli
tieke zuivering, laat men vaders gevangen 
zitten, onderhoudt men de gezinnen op 
staatskosten en groeit een onkruid voortref
felijk, terwijl er een enthousiasme groeit 
voor de opbouw van een nieuwe grote ge
meenschap, vergeet men de kleinste gemeen
schap. het gezin, dat door het huwelijk ge
sticht kan worden. 

Voorwaar een nieuwe gemeensdiap is een 
voorname zaak en ook politieke zuivering is 
niet van belang ontbloot, maar het verdient 

. de aandacht, dat trouwen en kunstmest met 
dezelfde belangstelling behartigd moeten 
worden. 

Hoeveel jonge mensen staan er niet klaar 
voor de sprong? 

Het moet mogelijk zijn voor een behoor
lijk aanloopje te zorgen, om deze voorname 
sprong met succes te ·kunnen nemen. 

3ût �=/,ust. 
Nederland en Oranje zijn één. Daarom 

vierden wij feest, toen de Koningin jarig was 
en vijf en zestig jaren oud werd. De heer
lijke koninginnesoep hebben wij niet op 
tafel· kunnen brengen, maar feest hebben 
wij toch gevierd; en geen klein beetje! Nie
mand had vooruit kunnen denken, dat het 
Koninginnefeest zo grandioos zou slagen. 
Wij hebben de schade van 5 jaren-zonder
koninginnefeesten- ingehaald en de feesten 
van vóór de oorlog overtroffen; de ontboe
zeming is nooit tot zulke hoogt_e kunnen 
groeien. 

De achter ons liggende triestigheid hebben 
wij verdanst en verdronken in de vreugde 
en spontane blijheid die vooral 'in de buurt
schappen hoog oplaaide. Dáár vooral is in
tens feest gevierd, dank zij de medewerking 
van allen. Er was een tot dusver ongekende 
bezieling, zodat Boxtel feest vierde op on
gekende wijze. 

De feeste·n waren een bonte aaneenscha
keling van schone gebeurtelijkheden, plech
tig en luchtig. 

Vroeg in de morgen sproeiden klaterenà 
heldere klanken tegen de nog gesloten ra
men; hoornblazers van Boxtel's Harmonie 
bliezen reveille. Te half 9 waren er in de 

Sociale ontwikkelingsweek 
Vrijdag 7, Zaterdag 8 
en Zondag 9 September 

Bezoekt allen 
de openluchtvergaderlngen In het park 
van Stapelen op deze avonden om h■lf 
acht. l'ater Paschaslus, Nico Schuurmans 
en Prof_ Dr. J. B. Kora zullen dan het 
woord vo•ren. 

Middenstanders, boert!n, werkgevers 
en werknemers, gaat naar : 

de Sectievergaderingen van Zaterdag
middag om 3 uur. 

Woont allen 
de H. 

1
Mls ltlJ In de openlucht, Zondag 

om 10 uur eveneens In 't Park v. Stapelen 

Voorziet U 

1. 

2. 

v■n een programma, waar ge een vol
ledig overzicht hebt van hetgeen er 
gebeuren gaat gedurende deze dagen. 

Alle vergaderingen der Sociale Week 
beginnen p r e  c I e s  o p t IJ d. 
Zondagmiddag om 3 uur o p t o  c h t van 
alle deelnemende vereeniglngen van 
Bo:del en omstreken door de straten 
naar het park van Stapelen voor de 
slotvergadering. Punt van samenkomst: 
EINDHOVENSEWEG. 

Verzoeke parochlebundel made te brengen 
In Hoogmis en Lol. 

kerken druk bezochte dankdiensten. Na de 
Dankdienst in de H. Hart-parochie brachten 
gidsen en verkenners een eerbiedige bloe
menhulde ter nagedachtenis aan de gevallen 
geallieerde soldaten, die op het kerkhof der 
H. Hart-parochie begraven• liggen. Te 10
uur had een militaire parade plaats door de
5e Camp. af- en aanvoertroepen, die in
Boxtel gelegerd zijn. De inspectie op de
markt aangetreden troepen werd mede ver
richt door <le wnd. Burgemeester Mr. F.
Francissen, die de feestrede uitsprak onder
grote belangstelling van het publiek en on
der dreigende regen. Naast hem stonden de
twee nieuw gekozen wethouders, de Heren
v. cl. Laar en Valks, en de Heren van het
bestuur van Boxtel Vooruit, dat deze feesten 
met zoveel succes op touw zette, en de ver
tegenwoordigers der geestelijkheid. Het 
marktterrein was keurig gesierd met een 
vers aangelegd gazon met bloemen; in het 
midden daarvan een lantaarnpaal. (Dit pièce 
de resistance moest kunnen blijven!) ,Des 
middags trok een kinderoptocht van onge
veer 40 wagens in bonte verscheidenheid 
door de straten. Verscheidene en verschillen
de Koninginnen en Prins Bernharden waren 
te bewonderen. Met een avond-concert door 
harmonie's • en zangkoren en tot slot een 
schitterend vuurwerk, dat onder toejuiching 
en bewondering van duizenden en nog eens 
duizenden op de Eindhovense weg werd 
afgestoken, werd deze koninginnedag beslo
ten. Het was nacht, een schitterende nacht 
met pinkelende sterren, toen wij naar huis 
gingen. 

Zaterdagochtend begon het feest opnieuw 
voor jong en oud, op de markt, waar een 
levend poppenspel in een heuse poppenkast 
gespeeld werd door enige jonge toneelspe
lers, onder leiding van P. Prince; de idée 
om dit te brengen was gelukkig en schoon 
de opvoering ervan; wij hebben er van ge
noten en hopen het nog eens gauw terug 
te zien. Wij hebben in deze dagen nog 
meer poppenkast gehad in een straat, die 
de naam draagt van haar, die eens (weldra) 
de Nederlandse koninklijke troon bestijgen 
zal; maar van die poppenkast hebben we 
allang genoeg! ! 

Nog een woord over de straatversiering. 
Hier en daar viel bloeiende en bloedende 
fantasie te bewonderen en fijne detailver
zorging. Er waren straten die niet versierd 
waren en over het algemeen waren het geen 
weergaloze prestatie's geleverd. De kunst
zinnigheid liet hier en daar wel wat te wen
sen over; maar dit gemis valt weg, als men 
de goede toewijding, waarmee het al ge
wrocht werd, in het oog wil houden. 

Wij hebben ook originele dingen gezien 
in deze dagen, zoals de oranje-geitenbok en 
dito hond. 

Boxtel vierde feest op schone wijze, voor
al in de buurtschappen waar veel genoten is 
door jong en oud, tot diep in de nacht. 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Dii;ectie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 
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1Je Átetco. Wij ontvingen uit Amerika van twee Ne

derlandse mariniers een brief, die wij hier ten gelieve van onze lezers afdrukken. 
11Amerika 19-8-'45. Amice, B.O.A.M. Ook hier in Amerika wordt nog aan de B.O.A.M. gedacht. Hoe is 't er mee? Bestaat hij nog? Zijn _er veel leden? Staat het monument er al? En hoe ziet 't er uit? Dit alles op 'n hoop, maar we zijn ook geweldig nieuwsgierig. Zijn er noj Tommy's of Canneks in Boxtel?, .We krijgen zoveel brieven van meisjes. Ze vragen wanneer we mef verlof komen, hoe we er uit zien· enz. We zijn beiden zwaar lid en liggen in 

dezelfde barak, we· gaan samen uit maar blijven van Amerikaanse meisjes af. Hier wemelt 't ook van negerinnetjes en .halfbloedjes. Als er soms B.O.A.M.-le.den zijn 
die zin hebben; teken dan als marinier (zon
der vooruitzichten). Hebben misschien sommige leden gebrek aan tjoklat of sigaretten. We kunnen pakjes sturen van 11 pounds. We kunnen echter geen corned-beef zenden, we eten hier beter spul. Verder maken we het prima, we zitten echter over de Boxtelse meisjes in, ze mel
den zich immers voor dè U.V.W. en Vrouwelijke Leger of zoiets .. Zeg/ dat ze thuis blijven, we zijn binnen 't half jaar weer thuis. 7:n ze gaan immers steeds verder de put in. P.S. Stuur eens 'n photo van 't monument. Hoeveel Canadeesjes zijn er al? Wij kunnen 't nu niet meer bijhouden, 1 onze vriend 
die op de distributie zat en babypaRketjes uitdeelde is naar Indië vertrokken: So long! (A. S. en J. F. v.d. B.) J Wij hebben aan onze vrienden de geschi�� 
denis van de B.O.A.M. • verhaalt en -WIJ schreven hun : De meeste Boamieten 

monsireerd dat af was. Over alle linies waren zij de O.D.C.-ers de baas. Positiespel • waardoor de snelheid wordt opgevoerd was veel beter verzorgd. Langs het lijntje hoordemen zeggen O.D.C. speelde vandaag slecht. , Nee1_1 O.D.C. speelde niet slecht, de tegen- -partij liet geen beter spel toe. In de eerste helft kwam zij met 4--0 voor te staan. Wat wel enigszins geflateerd was. Cor,· van Wijk verkleinde· toen de achterstand met 4-1. Ofschoon na de rust O.D.C. spoedig de stand op ·4-2 bracht, was het toch duidelijk· zichtbaar, dat de O.D.C.-ers niet zouden ophalen. Steeds werden zij in de verdediging terug gedrongen, en alle respect dat zij hebben stand gehouden. Een verdiende overwinning voor de gasten, die zo spelend in 
de competitie wel meer van zich zullen laten horen. , MEDEDELING. De Directeur van het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt het volgende bekend. 

Aan bakkers zullen na 9 September 1945 bij inlevering van consumentbonnen voor brood géén z.g. broodzegels meer worden verstrekt. Met ingang van 10 September 1945 zullen in plaats van deze zegels nummercoupures worden uitgereikt, waarvan de . waarde en geldigheidsduur regelmatig zal worden gepubliceerd. Tot nader order worden gebezigd de nummercoupures 300A en 301A, geldig van 10 tot en met 22 September a.s. Nummercoupures 300A geeft recht tot het betrekken van 50 kg bloem; nummercoupures 301A kan bij een nog nader aan te geven instantie worden omgewisseld tegen een eveneens nog 
nader bekend te maken geldsbedrag. 

1 ESCH. Ook in Esch werd koninginnedag opvoortreffelijke wijze gevierd. Vrijdags waren kin
derspelen en wedstrijden georganiseerd, die op het marktveld gehouden werden. Zater-

dag werden kqmsen gelegd op de graven der geallieerde soldaten, die begraven waren nabij de kerk en de Witte Zusters. Wnd. Burgemeester Mr� W. C. A. Francissen sprak hierbij piëteitvolle woorden. De harmonie uit Helvoirt speelde het 11God save the King". Daarna trok een prachtige optocht van verscheidene praalwagens door de straten, begeleid door dè Helvoirtse harmonie. Het was werkelijk de moeite waard ve1schillende oorspronkelijke praalwagens te b.czien. Esch heeft ve�l werk gemaakt voor de uitbundige viering van deze Koninginnedag. GEMONDE. Ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina waren in Gemonde kinderwedstrijden georganiseerd, die zich in de belangstelling van alle Gemondenaren mochten verheugen. De harmonie vanGemonde heeft gedurende deze dagen zichvan haar beste zijde getoond. De avondenwaren vrijgemaakt voor de dans in de cafe'svan dit schone landelijke plaatsje.
Heb prima fornuis, wil tuilen voor kleinere kachel ook met kookgelegenheid. W. Barten, Nieuwe Kerk•straat 59.

� .................................................. . 
Oude� • j Op Zondag 16 September a.s. hopen onze geliefde 1 INSTITUUT MINERV'A 

Te ruil aangeboden 3/10 P. K. gelijkstroommotor 220 V in prima staat tegen een gelijkstroommotor in goeden staat van ± l P. K. Brieven onder no. 25 bureu van dit blad. Nette werkster gevraagd· voor Vrijdag of Zaterdag. Br. no. 86 Bur. v. d. blad Te koop diverse luiken en rolluiken. Ir. J. Romp, "Seliswoude", Bosscheweg 227, Boxtel. 

C. M. VAN HEESCH 1 en • •1 P. A. :VAN HEESCH.MANDOS 1hun zilveren huwelijksfeest te 'teren. Dat God hen nog lang moge sparen is de wens van hun dankbare kinderen • 
Boxt<I, Sept. 19<5. 

i;;rs ,n Vedoofd,.
I Breukelschestraat 73. ! 

·-·-·� ....... � ..... ......, ............. �� .... . 
G. SCHONEWILLECOEVORDEN - Postbus 10 Groothandel in alle soorten 

Agentschap: Firma VAN GRIENSVEN DrukkarlJ an Boek-, handel, Rechterstraat 7, Bol!'tel. 
NEEM EEN GOEDE LOODS 
VOOR UW TOEKOMST als zakenman, en werkt voor UW EIGEN ZAAK met een Mlnerva-Cursus 
Middenstands-Diploma onder leiding en controle van een bclasting,consulent met recht op advies op accountancy en belastinggebied, à f 65. - contant of f 6. - per maand. 

BIJ NIET SLAGEN CURSUS GRATIS J Tijd. Hoofdkantoor: Hertogstraat 35, Postbus 102, TIiburg. 
:Jl.:Jl. �! lopen met de oude grieten. 

-----=====•======== Petroleum-hanglamp te 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. koop. Breukelschestraat 24
Klei, �n Zand,Pootaard, appelen, Zaaigranen en. Groenvoedergewassen. Vraagt prijsopgaaf. 

T uinbouw-lnrichting Markt 13, Boxtel, vraagt te koop of te huur 
Pakhu.is 

Neemt goeden raad, Gebruikt VAN 0ERS' zaad 1 U l,<unt thans Uw benoodlgde Zaalgranen, Pootaardappel�n en Zaaizaden reed• bestellen. JJlaatsetiiA 'llûwos MAANDAG 10 SEPTEMBER. Feestdag van den H. Nicolaas van Tolentino: om zeven uur H. Mis In de kapel van Stapelen, waarna plechtige zegening_ en uitdeling der broodjes ter beschermmg van het vee. 

R. K. Boerenknecht ge, vraagd voor nu of later, liefst eenigszins bekend met tuinbouw. Adres be, vragen Molenstraat 19. Wij vragen beschaafde jongedame om opg�leid te worden als assistente. Ge, DANKBETUIGINGEN. zellige werkkring, Goed • loon. Aanmelden a.s. Maan,De wnd. Burgemeester ·van Boxtel, dankt, ·dag tusschen 2-3 uur n.m.namens Burgemeester en Wethouders, Adri v. d. Ven, erkend in het algemeen dansleeraar, Prins Hendrik, alle inwoners van Boxtel, . straat 52, Boxtel. in het bijzon1er: Boxtel Vooruit", de buurtcomité's de plaat�•elijke muziekgezelschappen, de mannen en dameskoren, de leiding en de medespelers van 11De levende Poppenkast", de 5e com�. Aan- en Afvoertroep'en en allen, die op enigerlei wijze bijzonder hebben bijgedragen tot het welslagen van de spontane en waardige.viering der Koninginnedagen 1945, die z�n
der wanklank verliepen en de meest prettige herinneringen zullen blijven oproepen. Boxtel, 3 September 1945. De wnd. Burgemeester voornoemd, Mr. W. C. A. FRANCISSEN. De gehouden Koninginnefeesten zijn door 
de spontane medewerking van zo goed als alle ingezetenen van Boxtel een waar succe� geworden. Het is voor Boxtel Vooruit een genoegen geweest met een dergelijke eensgezindheid en -algemene samenwerking dit feest te hebben mogen organiseren. Aan alle ingezetenen van Boxtel betuigen wij hiervoor onze hartelijke dank. Boxtel Vooruit hoopt nog gelegenheid te hebben allen die op een meer bijzondere wijze tot het welslagen van het feest hebben bijgedragen afzonderlijk te bedanken. 

Mede namens mijn Ouders betuig ik hier• mede mijn hartelijke dank voor de vele blij, ken van groot meeleven die ik, in het bijzonder van onze Buurt mocht ontvangen bij mijn eerste plechtige H. Mis. ANT. WELLING, M s.c. 
Hartelijk dank· aan ARIE DE JONG,.van Zandvliet, voor de moedige redding uit de Dommel van ons 2,jarig • zoontje. H. CUIJTEN.L. CUIJTEN,Spierings.

N.V. Export,Centrale"Boxtel" .te Boxtel vraagt voor het schoonhouden harer kantoorloklllengedu, rende enkele uren per dag nette werkster. 

Tevens Agenten gevraagd. Groot Zaadteelt, en 'zaad, handèlsbedrijf vraagt voor direct 
Actleve agenJen voor den verkoop van eerste klas Land, en Tuin, bouwzaden, alsmede 

Actieve teeltagenten voor het contracteeren van diversezaden Hooge provisie wordt ge. waarborgd. Brieven onder no. 188 bureau v. d. blad. Klaver,, Gras, en Land, bouwzaden alsmede Tuin, zaden Agenten gevraagd waar niet reeds vertegen, woordigd. Hooge provisie, aangename werkkring. W0LTHUIS Groninger Zaadhandel, WINSCHOTEN. 

en een geschikte ruimte voor hare kantoorwerkzaamheden. 
1James! 
Vanaf 1 September 

Wij kunnen alles leveren, doch op grond van onze ervaring raden wij aan: Mariën en Petküzer ROGGE, Juliana, Lovink, Mende!, Blanka en van Hoek's TARWE; Zege Gouden Regen, Adelaar en Dippe's HA VER; Vindicat GERST; Unica ERWTEN. POOT AARDAPPELEN : Eerstelingen, Bintjes, Witte en Blauwe Eigenheimers, Bevelanders, Ultimus, Wilpo, Industrie, Rode Star. Noordelingen, Voran, Record, voorzien van N.A.K.•certificaat en plombe, 
vervormen wij in klasse AA, A, AB, B en C. zo klein mogelijke 
weer ho ed e n. maten, in geen geval grooter dan 45 m.m. St d d . t d Il Geef Uw otder aan ons op of reserveer ze voor ons. ee s e meuws e mo e en. . 

Maison VERHEIJOEN Firma Gebr. VAN OERS, Breukelschestraat 112
Rechterstraat 10. 

Schriftelijke Cursus Engels voor Beginners. Engelse Handelscorrespondentie Middenstandsdiploma Practijkdiploma Boekhouden Gratis proefles. INSTISUUT MEIJER, Postbus 27, Utrecht. ijden 
uerandecen Ontvangen: 

f 1 23S 00 Moderne Keukenkasten 1 1 
Na moeilijke tij'den 

binnenkort 
volop betere waar 
uit de Gruyter s fabrieken 

F. J. WITTEVEEN'S Compl. Meubileering Rechterstraat 22, Tel. 476, Boxtel. 
POOTAARDAPPELEN van· den veenkolonialen grond in diverse maten en klassen. Vraagt inlichtingen en o!Ferten hg : 
B. Wever Jzn" Aardappelhandel, Mussel (Gr,) Tel, 7Namens bestuur Boxtel Vooruit, Dr. C. HOEK, Voorzitter. PIETER TIELEN, Secretaris. Zich te vervoegen: Lennis, Voor het_ bestellen van Uw benoodigde heuvel no. 8. BEVRIJDERSALLURES. Naar aanleiding van bovengenoemd artikel en een repliek van den Heer K. in ons blad ontvingen wij nog verschillende brieven. Ook ontvingen wij nog een gemotiveerde kritiek van den heer K. - l)aar echter de politieke situatie op het ogenblik zo veranderd is, dat 

de actualiteit en de kracht hiervan verloren is, menen wij goed te doen althans iQ ons blad de discussie als besloten te beschouwen. Redactie. OORLOGSMONUMENT. Door het buurt-comité Rechterstraat en Burgakker werd f 36,- als restant van de feestelijkheden afgedragen voor de oprichting van het monument voor oorlogsslachtoffers. O.D.C.-WOENSEL 2-4.Het elftal van Woensel, dat door het winnen van het Jan Franse-tournooi een goede naam heeft verworven, heeft Zondag op het O.D.C.-terrein een partijtje voetbal gede-

Bakkersknecht! Gevraagd zoo spoedig mogelijk een R. K. Bakkers, knecht of flinke leerling, Goed loon. Bij Jac. Ghij, sens, Stationstraat 102. H.H. Aardappeltelers· en Handelaren ! 

Zaden, Granen en 
Pootaardappelen, welke van de Friesche klei afkomstig zijn, en door ons in de kleinste maten en soorten naar Uwe keuze kunnen worden geleverd, gaat U natuurlijk naar een vertrouwd adres. Bestellingen worden gaarne reeds door ons ge, noteerd, zoowel van na, als voor jaarsleveringen. 

Weer disponibel soorten Hub. P. A. Poulissen= Verhagen alle 
Zaadhandel. Rechterstraat 31, Boxtel. 

'Klei pootaardappelen alle klassçn en maten. J, KuOIMAN's Pootaardappelbedrijf Barendrecht. - Tel. 512 Actieve Agenten gevraagd voor den verkoop van tuin-, bloem, en landbouwzaden . Centraal Zaadbureau fa. A. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

v. d. Wal te Hoogeveen. RECHTERSTRAAT 22 TEL. 476 BOXTEL DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Het is dit jaar weer gemakkelijk te zeggen; ,.Waar haal ik mijn POOTGOED vandaan?" Uw besluit was eerder al genomen? U was immen over ons voldaan ? Wij bieden U Bintjes A Bevelanders A Eerstelingen A 
voor het a.s. seizoen weer aan: Industrie· A Noordelingen A Furore A Red Star A Vorail A Eigenheimers A Etc , etc. etc. Ook bieden wij nog aan: Org. .Marienrogge le nab. Winterraapzaad le nab. Petkuser rogge Orig. Bersee,tarwe le nab . .Marienroggè Orig. Mendeltarwe le nab. Fletumergerst le nab. Julianatarwe le nab. Vindicatgerst le nab. Mendeltarwe le nab. Mahnndorfergerst le uab. Bersee,tarwe _le nab. Vogels Agaergerst le nab. lmperialtarwe le nab. Winterkoolzaad le n"b. Lovinktarwe. Uitsluitend leyerlng aan den handel en vertegenwoordigers 

Nog eenige goede Vertegenwoordigers gevraagd Zaadteelt en Zaadhandel, speciaal in Pootaardappelen 
J. W. Voorbraak, Rijsbergen 



• 

1e JAARGANG No. 42 • VRIJDAG 14 SEPT. 1945 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KÀTHOLIEK WEEKB·LAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Communi.sme en 'Vdjlteid. 
Nederlanders zijn· een nuchter en vrij

heidslievend volk Zo worden wij gewoon
lijk gekarakteriseerd. Omdat Nederland de 
vrijheid liefheeft, vecht het voor die vrij
heid. Maar soms wordt onze nuchterheid 
wel eens te zelfgenoegzaam en ontaardt 
onze vrijheidsliefde in laksheid. We zijn 
dikwijls al te goedertrouw. 

In 1940 werden een veertigtal N.S.B.-ers 
in arrest gesteld. Zij waren toen reeds geen 
gevaar meer maar een feitelijke ondermij
ning van land en volk. Toen het te laat was 
werden ze staatsgevaarlijk verklaard en "in 
naam der vrijheid" gearresteerd. Maar in 
naam der vrijheid hadden wij ze laten voort
woekeren, werd het "parlement" zelfs voor 
deze heren opengelaten. Dat was zuiver 
democratisch! Daar vielen ze openlijk (tegen 
buitenlandse betaling?) onze regering en ons 
volk en ons koningshuis aan. 

Later toen het te laat was, werd de N.S.B. 
als staatsgevaarlijk beschouwd. Wij waren 
breed van opvatting .in zake politieke vrij
heid, maar het heeft bewezen, dat deze vrij
heidsliefde al te gauw verviel tot goedzak-
kigheid. 

De voorbije jaren hebben ons geleerd hoe 
gevaarlijk het nationaal socialisme was, al 
ging dit in ons land van een kleine mind.er
heid uit. Nu moeten we echter oppassen 
dat de geschiedenis zich niet herhaalt. 

Even staatsgevaarlijk als het nationaal so
·cialisme, is het communisme. Dat bewees de

, burgeroorlog in Spanje, de communistische 
vaderlandslievendheid in de concentratie
kampen en de statistieken uit de Sovjet-ge
schiedenis. Iwan Kologriwof levert ons de 
volgende gegevens: 

Aan 't Wol?a-Don-Kanaal en 't, Witte
zee-Kanaal werd gewerkt met dwangarbei
ders; alleen al bij de lanleg van laatstge
noemd kanaal vonden 300.000 mensen den 
dood. 

, Voor de oorlog (± 1935) zaten even
/ veel mensen in de Russische concentratie

kampen afs Nederland inwoners heeft. 
De officiële sovjetstatistieke vertellen ons 

dat tussen 1918 en 1922 niet minder dan 
-1 .860.000 mensen werden gefusilleerd. On
der de zegeningen van het Sovjet-regiem
stierven van 1921 tot 1923 in het Wolga
gebied 165.000 Duitse kolonisten den hon
gerdood, waaronder ± 60.000 kinderen, ter
wijl van 1933-1934 ongeveer 400.000 men
sen van honger omkwamen.

Volgens het Amerikaanse blad "Buffalo
Evening-News" van 23 Febrari 1935 be
groot het Sovjetbestuur zelf het aantal "ge
likwideerde" vijanden op 17 millioen, waar
bij uit vroegere dagen nog 5 millioen bij
geteld moet worden. Dit is niet te verwon
deren als we de uitspraak van de Commu
nistische Internationale zelf even beluisteren:

,,De Sovjet-Unie dient als strategische ba
sis en als sprinkplank voor de wereldrevolu
tie, zelf is zij daarvan slechts de eerste etap
pe, tevens het model en het banier. De
sovjetrepubliek is. ook het proto-type voor
alle revolutionaire organisaties der arbeiders
klasse over de gehele wereld".

We zien dus duidelijk dat de hoofdinzet
van het Komitern de geweldadige omverwer
ping is van iedere sociale orde.

Wanneer wij nu in Nederland een kleine
communistische minderheid zien, moeten wij,
voor het te laat is, deze minderheid alle
kansen ontnemen tot een ontplooiïng zoals
dat aan het groepje N.S.B,-ers gelukt is
voor 1940.

Het moet niet mogelijk zijn dat com
munistische agitators. onze vrijheid bedrei
·gen gaan, terwijl wij hen in naam der de
mocratie, in naam der politieke vrijheid la
ten voortwoekeren. Als wij deze kleine
groepniet uit alle macht bestrijden komen
wij straks misschien voor dezelfde feiten
te staan als in 1940. En dit moet kost wat
kost voorkomen worden.

t)_e Soáak daq,en-
zonder te letten op de onheilspellende 

weerberichten van de Bilt, had de hemel 
voor een prachtig weer gezorgd, gedurende 
deze prachtige dagen. Het was dan ook 
geen wonder dat duizende mensen naar 
Stapelen stroomden om te gaan .Juisterèn 
naar de verschillende sprekers, die bereid 
waren gevonden naar Boxtel te komen voor 
deze sociale ontwikkelings�age·n. 

Hooggegrepen maar voortreffelijk en boei
end was de uiteenzetting van Pater Pascha-

sius over het Privaat eigendomsrecht, in de 
Vrijdagavond-meeting. 

Terwijl de sectievergaderingen wat minder 
druk bezocht waren, vooral die in het park, 
trok de grote avondbijeenkomst,. waar Nico 

. Schuurmans over kapitaal en arbeid een 
enthousiaste toespraak hield, meer belang
stellenden. 

De openluchtmis op Stapelen, waaronder 
Pater Peters sprak over "Zedelijke Her
nieuwing" werd door duizenden gelovigen 
bijgewoond. 

Nog meer dan alle andere vergaderingen 
was de slotbijeenkomst een manifestatie van 
goeden wil en ijverig verlangen naar een 
nieuwe gemeenschap. Even enthousiast als 
Deken I. Broekman de sociale week opende, 
was ook de inleiding van wnd. burgemeester 
W. C. A. Francissen op deze slotbijeen
komst. Spontaan werd een geweldige ovatie
gebracht aan het episcopaat, dat Mgr. F.
N. J. • Hendrikx door zijn aanwezigheid ver
tegenwoordigde. Daarna hield prof. Dr. ]. B.
Kors een heldere en bezielende rede over
het herstel der maatschappelijke orde door
verwezenlijking van de corporatieve gedach •
te en door de belèving der sociale rechtvaar
digheid en sociale liefde.

Mgr. F. N. J. Hendrikx sprak enige dank-_ 
woorden voor de trouwe aanhankelijkheid 
van de gelovigen aan hun bisschoppen ge
durende de bezettingsjaren en sprak de 
hoop uit, dat het Nederlandse volk in ver
trouwen op zijn kerkelijk en wereldlijk ge
zag een nieuwe en schone toekomst tege
moet mocht gaan. 

Met een plechtig Lof, gecellebreerd door 
de Vicaris-Generaal van ons bisdom, ge
assisteerd door de zeereerw. heren pastoors 
van Esch .en Liempde, werden deze sociale 
ontwikkelingsdagen beëindigd. 

Dank• zij het werk der voorbereidings
comité's, de _medewerking van harmonie's 
en verenigingen,. de welwillendhei_d der pa
ters Assumptionisten en de bereidwilligheid 
der expediteurs van Boxtel, Liempde en Ge
monde om te rijden voor personenvervoer, 
is dit sociaal weekend in Boxfel tot een 
groot succes geworden. Als nu de goede ge
dachten dezer .dagen door allen worden uit
gedragen in het volle leven, ·kunnen we 
allen tevreden zijn. 

J'� 1lieaws 
MEDEDELING. 

G E L D I N L E V E R I N G. 

Uitreiking van nieuw geld en van "Geld
kaarten A" door de plaatselijke distributie
diensten. 

De Directeur van het Centraal Distributie
kantoor te Vught maákt bekend, dat in het 
tijdvak van Woensdag 19 September tot 
en met Dinsdag 25 September a.s. de be
volking in staat wordt gesteld van de thans 
in.omloop zijnde bankbiljetten bij de plaat
selijke distributiediensten om te wisselen in 
nieuwe muntbiljetten van één gulden en 2,50 
gulden voor een bedrag van tien gulden per 
persoon. De dagen, waarop men zich aldaar 
moet vervoegen, zullen plaatselijk nader 
worden bekend gemaakt. 

De aan'tlacht wordt er op gevestigd, dat 
na 25 September a.s. geen na-uitreiking zal 
plaats vinden. Ee_n ieder houde zich dus 
aan de voor hem gestelden datum. 

Op den daarvoor bepaalden dag dient per 
gezin een der gezinsleden (18 jaar of ouder) 
.zich bij de distributiedienst te vervoegen 
met: 
te. de stamkaart van het gezinshoofd; 
2e. de bonkaarten 10e periode van alle 

gezinsleden; 
3e. de brandstoffenkaart T 505 van het 

gezinshoofd. 
Er moet per gezinslid tien gulden worden 

ingeleverd in bankbiljetten van f 10,-, 
f 20,-, f 25,-, of f 50,-; inlevering van 
muntbiljetten van f 1,-, f 2.50 en f 5,- is 
niet geoorloofd .. Er dient voor gezorgd te 
worden, dat inlevering in gepast geld plaats 
vindt. 

Beschikt een gezin niet over voldoende 
bankbiljetten om voor alle gezinsleden de' 
omwisseling te doen plaats vinden, dan moe
ten slechts zoveel bonkaarten worden mee
gebracht als nodig is voor de omwisseling 
v�n de beschikbare bankbiljetten. Zij, die 
niet over voldoende bankqiljetten beschik
ken, maar wel een geblokkeerde rekening 
bezitten wegens ingeleverde biljetten van 
f 100,-, kunnen bij het kantoor, waar 

• zij de biljetten van f 100,- hebben
. ingeleverd, het ontbrekende bedrag op-

nemen tegen overlegging van een schrif
telijke verklaring van onmacht tot betaling. 

Bij de inlevering van de bankbiljetten ver
wijdert de distributiedienst de bon 260 van 
de bonkaart en neemt deze in. Losse bon
nen worden niet aangenomen. De uitbeta
ling der nieuwe muntbiljetten geschiedt aan 
de houders van brandstoffenkaarten in bil
jetten van één gulden en aan de overige 
gezinsleden in biljetten van 2,50 gulden. 

• Zij, die niet in het bezit zijn van een bon
kaart 10e periode, komen niet voor omwisse
ling in aanmerking. Reclames dienaangaande
worden niet in behandeling genomen.

Voorts worden tegen inneming van de
bonnen 51 der brandstoffenkaarten T 505
de zg. ,,geldkaarten A" uitgereikt, waarop
door de distributiedienst het nummer van
de stamkaart van het gezinshoofd wordt
ingevuld. De verwijdering van de bonnen 51
van de brandstoffenkaart geschiedt door de
distributiedienst; losse- bonnen worden niet
aangenomen. Deze geldkaarten A dienen
voorshands zorgvuldig te worden bewaard.
Zij, die niet in het bezit zijn van een stam
kaart en/of brandstoffenkaart, komen niet
voor uitreiking van een geldkaart A in aart
merking. Ook wat dit betreft worden geen
reclames in behandeling genomen.

Gezinshoofden of alleenwonende perso
nen aan wie geen brandstoffenkaart is uit
gereikt en die in verband daarmede bon 51
van die kaart niet kunnen inleveren ter ver
krijging van een geldkaart A. kunnen een
geldkaart B aanvragen. Zij dienen zich ech
ter hiervoor niet tot de distributiepienst te
wenden, doch moeten te postkantore een
aanvraagformulier voor een geldkaart B af
halen. Dit aanvraagformulier moeten zij ver
volgens uiterlijk op Zaterdag 29 September
a.s. 'ingevuld en ondertekend en onder over
legging van hun stamkaart indienen bij de
bank, waar zij hun geld wensen te depo
neren. Zij ontvangen dan van deze bank
een geldkaart B. •

Ook personen, die geen hoofd van een
gezin zijn, doch de leeftijd van. 21 jaar
hebben bereikt en zelfstandig een inkomen
genieten van meer dan f 100,- per maand
kunnen, indien zij hun geld niet op de re
kening van het gezinshoofd, doch op een
afzonderlijke rekening wensen te storten, op
de bovenomschreven wijze in het bezit ko
men van een geldkaart B.

ABONNEMENTSCONCERTEN 

TE BOXTEL. 
De plannen tot het organiseren van een 

serie concerten in het concertgebouw De 
Ark hebben thans vasten vorm aangenomen. 
Er zal een cyclus worden gegeven van drie 
concerten, waarvan het eerste gegeven zal 
worden op de avond van 25 October a.s. 
De beide volgende concerten zullen Zondag
middag-concerten zijn. 

Alle drie worden zij gegeven door het Til
burgs Stedelijk Orkest. Het concert van 25 
October zal tevens gegeven worden ter of
ficiële viering van Boxtels bevrijding. Het 
programma zal in dien geest worden samen
gesteld. Als solist zal dien avond optreden 
de violist Care! van der Bijl. De programma's 
zullen zo worden samengesteld, dat zij nie
mand behoeven af te schrikken. Alle ',,zwa
re" muziek zal worden geweerd: Het Til
burgs Stedelijk Orkest is ons een waarborg, 

. dat wij werkelijk op een perfect musiceren, 
op een uiterst stijlvolle uitvoering van groot
se muzikale allure zullen kunnen rekenen. 
Wij hebben gemeend in Boxtel, waar zo
velen actief deel hebben aan de talrijke 
zangverenigingen en waar onze harmonieën 
zo populair zijn, velen een dienst te bewij
zen door het arrangeren van deze concer
ten. Wij hopen, dat allen die ook maar 
enige mate eisen stellen op het gebied van 
ontspanning, dat allen die voelen voor kunst 
en ontwikkeling van de goede smaak, de 
weg naar deze concerten zullen weten te 
vinden. Men merkte ons op, dat het hier 
voor Boxtel een evenement gold. En inder
daad het geldt hier een gebeuren, waar bij 
Boxtel tonen kan, dat het iets goeds weet te 
waarderen. De abonnementsprijs is met op
zet zeer laag gehouden en kan voor nie
mand een beletsel zijn. Wij zijn er van 
overtuigd, dat het publiek uiterst voldaan 
zal zijn over het gebodene. Mogen het er 
velen zijn, die straks de Tilburgse musici 
een warm en enthousiast welkom bieden. 

Mr. W. C. A. Francissen, 
Wnd. Burgemeester. 

Onlangs werd bevorderd tot reserve kapi
tein de Weled. Gestr. Heer: H. J. 1. M. v. d. 
Broek, reserve 1 e luitenant, Boxtel. 

COMITé 
,,HERWONNEN LEVENSKRACHT". 

Geachte inwoners van Boxtel en Gemonde. 
"Twintig duizend t.b.c. patiënten wachten op 
verpleging. De gezondheidstoestand van het 
Nederlandse volk is sinds 1940 hollend ach
teruitgaan. Diphterie, typhus, tuberculose 
komen op ongekende schaal voor. De tuber
culose zal nog vele jaren blijven woeden. 
Het aantal zieken is naar schatting vijf tot 
zes maal dat van vóór den oorlog. 

De Tuberculose dreigt een ramp voor ons 
volk te worden." 

Bovenstaand namen wij over uit een arti
kel in het dagblad "Trouw" van 14 Juli. 
Wij mogen niet stil zitten. Wij zijn er alle 
bij betrokken. Ook wij. Wij zijn in gevaar. 
De noodklok luidt. Wij vragen u dringend 
om een gift voor de patiënten van Herwon
nen Levenskracht. Teken in. Doe het ruim. 
Binnen enkele dagen zal u een intekenlijst 
worden aangeboden door de leden van ons 
comité. Stuur hen niet voorbij, maar geef 
zo veel als in Uw vermogen ligt. U. helpt 
hiermede uw zwakkere landgenoten. Bewijst 
door uw milde gave dat het sociale weekend 
niet zonder vrucht is geweest. Dank u har
telijk namens de duizenden t.b.c.-patiënten. 
VACANTIE-KOLONIE ST. ANTONIUS. 

In 1934 wèrd nabij Boxtel het koloniehuis , 
St. Antonius geopend voor het zwakke ka
tholieke kind uit het Bisdom Haarlem. Dit 
we.rk genoot tot 1?43 de hartelijke gastvrij
heid en belangstelling van het gulle ·Brabant. 
In dat jaar werd op brute wijze door de 
overweldigende vandalen een eind gemaakt 
aan ons werk. Het huis werd door hén in 
bezit genomen ·en geplunderd. Onze ver
eniging, dié het exploiteerde werd tot de 
laatste cent beroofd. Nu de barbaren ver
dreven zijn hunkeren wij ernaar ons werk te 
�ervatten.-Al is het -gebouw beschadigd, het 
1s bewoonbaar. Wat eertijds doo,r Jh_r'ste
lijlée naastenliefde met moeîte en zorg was -
opgebouwd zal met taaie volharding en be
zield door onverwoestbare liefde opnieuw 
worden opgericht. Over het huis kan be
schikt worden maar de inventaris ontbreekt. 
Hoe moeilijk het is om die. weer bijeen te 
krijgen behoeft, gezien de plundering van 
ons gehele land, niemand te verwonderen. 
Wij doen bij deze een beroep op de omge
ving van het koloniehuis te Boxtel, niet in 
de eerste plaats om giften te vragen. We 
weten bij ondervinding dat in de verwarring 
der tijden veel van meubelen, huisraad, bed
den, tafels, stoelen, eetgerei enz. is zoek 
geraakt en her en der verspreid. 

We vragen dringend aan bewoners van 
Boxtel en omgevirtg voorwerpen die aan het 
koloniehuis behoren en hoe dan ook in hun 
bezit geraakt zijn, deze weer bij ons terug 
te bezorgen. We zullen dankbaar zijn wan
neer we spoedig weer in staat zullen zijn 
het huis te betrekken en de hartelijke sa
menleving met de omgeving weer te kunnen 
herstellen. 

Daar het huis thans nog in gebruik is bij 
M. G. verklaarde Pater Antonius van het
kloosiier Stapelen zich bereid in ontvangst
te nemen, het verdwaalde . eigendom van 
het koloniehuis. 

Vereniging Kath. Kinderuitzending 
in het Bisdom Haarlem. 

Naschrift. . 
Gaarne plaatsen wij deze brief in ons blad 

en hopen dat spoedig het huis langs de Bos
seweg weer door deze kinderen mag ge
bruikt worden. Destijds werden door de lei
ders der N.V.D., Bob Korthals c.s. vele 
jurkjes, schortjes en andere kledingstukken 
uit dit huis gestolen en aan Boxtelse gezin
nen bij wijze van liefdadige gift uitgedeeld. 
Mocht hiervan nog iets in goede staat zijn, 
dan zou het fijn zijn als ook dát weer terug 
kwam. Eventueel kunnen allen die iets van 
het koloniehuis hebben of iets er voor willen 
afstaan, dit aan Pater Antonius op Stapelen 
bezorgen. Alles is welkom. Redactie. 

EINDE ZOMERTIJD IN 1945. 

Op 16 September a.s. eindigt de zomertijd 
1945 en behoort de klok mitsdien één uur 
te worden teruggezet. 

MEDEDELING. 

Wij ontvingen van verschillende buurt
comité's verslagen over de feestelijkheden 
op Koninginnedag. Tot onze spijt kunnen 
we deze niet plaatsen, ook niet het mooie 
en enigszins polemische verslag van de 
Oranje-vereniging Juliana. , Redactie. 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



MUZIKALE LACHSTUIP. � n Onder deze reclame-titel kregen we 1 
De Ark een vlot komisch en muzikaal pro 
gramma. De conferencier deed zijn vrolijk 
naall} eer aan en wist op een beschaafd 
en droog-komische wijze de zaal aan he 
lachen te brengen. De dames zongen aardi 
en een enkele dissonant vergeven wij d 
charmante duo graag. De "band" was we 
niet erg bezet maar voldeed goed. Het vage 
bonden-duo vel'klaarde de titel van d 
cabaret-programma en brachten werkelij 
een muzikale lachstuip voor de microfoo1 
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Het geheel was een goed programma 
'

zonder al te veel pretenti. 
SCHOENMAKERSBOND "ST. CRISPl}N .. 

-
n 

Gevolg gevend aan de oproep der Bis 
schoppen kwamen de schoenmakers va 
Boxtel en omstreken bijeen om aan te sim 
ten bij de R.K. vakvereniging van schoen 

-

-
makers "St. Crispijn". 

1 

r 
Reeds waren 15 schoenmakers bijeen 

waaruit een bestuur gekoze_n werd, dat e 
als volgt uitziet: W. Bovendeert, voorzitter 
R. v. Weert, secretaris; F. Pijnen burg, pen 
ningmeester; P. Valks en P. v. d. Weyde 
commissarissen. De schoenmakers, die ziel 
nog als lid wensen op te geven kunnen di 

; 

-
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doen bij een der bestuursleden. 
W.' B. schrijft ons: 

PLECHTIGE KRANSLEGGING. 
Op Koninginnedag vond op hët Kerkho 

van de H. Hartparochie een ontroerende 
plechtigheid plaats. Door Gidsen, Pioniers 
sters en Verkenners uit die parochie, werden 
na de Dankmis van half negen namens de 
illegale werkers uit Boxtel, de buurtschap 
Nieuwe Kerkstraat en Korte Kerkstraat op 
plechtige wijze kransen gelegd, op de gra 
ven van de Geallieerde soldaten, die tijden� 
de bevrijdingsstrijd rondom Boxtel, hun Ie 
ven h!!bben gegeven, en op het Kerkhof der 
H. Hartparochie een laatste rustplaats heb
ben gevonden. Deze eenvoudige plechtig 
heid, die door verschillende belangstellenden 
werd bijgewoond, werd besloten, met he 
zingen van het Nederlandse en Engelse 
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volkslied. 
Naar aanleiding van deze plechtigheid 

schrijft W. B. ons dat de graven van onze 
gesneuvelde bevrijders slecht onderhouden 
worden, en dat een comité voor ver
zorging hiervan gewenst zou zijn. HierbiJ 
merken wij het volgend«t op. 

De Jeugdbeweging van de parochie van 
het H. Hart heeft de zorg voor deze graven 
op zièh genomen. De graven der gce;allieer
de\ soldaten bij Venrode en de Halse Barier 
worden door de grondeigenaren keurig on
derhou�n. Mochten er op sommige plaat
sen nog graven zijn die in desolaten toe
stand verkeren, dan worden de naburige be
woners verzocht dit even bekend te maken 
op Molenstraat 19, opdat dit kan doorge
zonden worden en de nodige stappen kun
nen w'orden ondernomen. 

MEDEDELING. 
De Burgemeester van BOXTEL verzoekt 

nogmaals dringend alle grondeigenaren of 
gebruikers van gronden of zij die met enig 
toezicht op gronden zijn belast, opgave te 
willen verstrekken van munitie en of pro
jectielen, in welken vorm dan ook, welke 
zich op of in de nabijheid van die gronden 
bevinden. .._, 

Deze opgave dient uiterlijk Maandag 17 
September 1945 ten gemeentehuize, afde
ling politieadministratie, te zijn geschied. 

Later eventueel nog opgegeven of aange
troffen en niet opgegeven munitie of pro
jectielen worden slechts op kosten van de 
eigenaren, eventueel gebruikers der gronden 
waarop zij zijn aangetroffen, verwijderd. 

De Burgemeester van Boxtel, 
Mr. W. C. A. FRANClSSEN wnd. 

RAPPORT 
inzake straatnamen te Boxtel. 

(Vervolg) 
Kruisstraat. 

Het gedeelte van de tegenwoordige Bos
seweg, dat ligt tussen de Rechterstraat en 
de Markt, is van ouds Kruisstraat genaamd, 
als hoedanig dit straatgedeelte ook nog al-
gemeen bekend is. 

De naam Kruisstraat staat in verband met 
de meest in het oog springende stratenvier
sprong binnen Boxtel. 

Hoezeer deze naam met het Boxtelse 
leven is verweven blijkt ook uit de om
standigheid, dat deze straat een eigen voor
zetsel voert. Men zegt immers niet, dat 
iemand woont in de Kruisstraat, maar wel 
dat hij woont op de Kruisstraat. 

Het is evident dat deze naam moet wor
den hersteld. 

Markt. 
De Westzijde van de Markt heet thans 

Bosseweg. In verband met het herstel van 
de Kruisstraat kan aan deze halfslachtige 
situatie een eind worden gemaakt. De 
Kruisstraat loopt tot en met het perceel 
Schildér. De Westzijde van de Markt wordt 
gevormd door de percelen vanaf Groos tot 
en met de Edah. Van de straat, welke thans 
nog Bosseweg heet, vindt de Markt een lo
gisch afsluiting door een lijn te trekken 
vanaf de poort tusschen de perceelen Edah 
en Prince tot de poort tuss�n de percelen 
hotel het Fortuin en Jan van Haeren. In dit 
verband zal het nodig zijn voor de Markt 
een nieuwe huisnummering aan te brengen. 

(Wordt vervolgd). 

Voor terstond gevraagd 
bakkersleerling ± 15 jaar. 
Bakkerij W. v. d. Laar, 
Rechterstr. 15, Boxtel. 
Zakmes verloren nabij het 
Station. Zeer Gedupeerd 
Terugbez. Mg�. Wilmer, 
straat 1. Goede belooning. 
Wegens huwelijk der tegen, 
woordige per 1 October 
gevraagd een meisje voor 
heele of halve dagen. 
A. G. v. Willigen, Mgr. 
Wilmerstraat 4. 
De juffrouw, die hare porte, 
monnaie heeft laten liggen 
bij F. v d. Hoogen, kan deze 
aldaar komen afhalen. 

Voor de grote belangstelling, ondervonden bij mijn 
25,jarig ambtsjubileum, zeg ik mijn hartelijke dank 
aan: Familie en kennissen, H.H. Geestelijken, 
Directeur en personeel van de Zuivc-lfabriek "De 
Hoop", Melkslijtersvereniging te Boxtel, Sport, 
vereniging"O.D C.",Buurtvereniging _ Tongeren", 
Leden van "Boxtcl's Harmonie'1 en bijzonder aan 
de Buurtvereniging "Merheimstraat", welke mij 
een door kinderen aangeboden bloemenhulde 
bracht en de door hen gebrachte gecostumeerde 
serenade en verder aan allen die deze dag onver, 
getclijk voor mij maakten. 

A. J. V LAMINCKX,BELT. 
en Kinderen 

R. K. Bouwvakarbeldersbond Groot Zaadteelt, en Zaad,
Afdeeling Boxtel handelsbedrijf vraagt voor 

direct 
roept sollicitanten op voor 
de betrekking van Actieve agenten 

3(,.3(,. � ! 
Neemt goeden raad, . 
Gebruikt VAN 0ERS' zaad 1 

U kunt thans Uw benoodlgde Zaaigranen, Poot
aardappelen en Zaaizaden reed• bestellen. 

Wij kunnen alles leveren, doch op grond van 
onze ervaring 'raden wij aan : 
Mariën ep Petküzer ROGGE, Juliana, Lovink, 
Mende), Blanka en van Hoek's TARWE; Zege 
Gouden Regen, Adelaar en Dippe's HAVER; 
Vindicat GERST; Unica ERWfEN. 

POOT AARDAPPELEN: Eerstelingen, Bint jes, Witte 
en Blauwe Eigenheimers, 8evelanders, Ultimus, 
Wilpo, Industrie, Rode Star. Noorddingen, Voran, 
�ecord, voorzien van N.A.K.,certificaat en plombe, 
m klasse AA, A, AB, B en C. zo klein mogelijke 
maten, in geen geval grooter dan 45 m.m. 

Geef Uw order aan ons op of reserveer :i:e voor ons. 

Firma Gebr. VAN OERS, Breuke:schestraat 112 Te koop of tel'tlilen 1 prima 
blauwvos en I paar heeren, 
schoenen maat 40. Adres: BODE. 
Mgr. Wilmerstraat 12. Zij die in aanmerking 

voor den verkoop van 
eerste klas Land, en Tuin, 
bouwzaden, alsmede Voor het bestellen van Uw benoodigde 

wensch-en te komen kun, 
Gevraagd nette werkster nen hun sollicitatie, met 
Zich te vervoegen: ,Boxtel vermelding van gewenschte 
Nieuwe Kerkstraat 65. vergoeding, in gesloten 

couvert indienen bij onder,Te koop Keukenkast in geteekenden, tot en met

Actieve teeltagenten 
voor het contracteeren van· 
diversezaden 
Hooge provisie 'l\'Ordt-ge. 
waarborgd. Brieven onder' 
no. 188 bureau v. d. blad. prima' staat, prijs f 170. 22 September 1945_Molenstraat 34. Gegadigden moeten lid 

Wil ruilen: goed dames, zijn van de organisatie.
rijwiel en nieuw kinder, Voorwaarden zijn ter in,
matras je met kussentje te,. zage bij ondergeteekenden.

WEIDE-AANLEG. 
Orders op gemengde 
grassen en klavers voor 
blijvende weide worden 
thans reeds aangenomen 
om vroeg in het voorjaar 
van 1946 te leveren. 
WOL THU I S  Groninger 
Zaanhandel, Winschoten 

gen meubelen. Station, Namens het Bestuur, 
straat 61. R. DE LA.AT, Voorzitter

Net R. K. Meisje � C. v. d. AKER, Secretaris
v. d. e. n. voor spoedig
gevraagd. Goed loon en
goede beh. Andere hulp
aanw. Pr. referenties ver,
eischt.
Mevr. B. Brenninkmeyer,
de Lairessestr 165a,
A'dam Z.

Gertrude ,an der Meijden 
en 

Gerrit Jan Spit 
geven, ook namens weder, 
zijdsche ouders, kennis van 
hun voorgenomen huwe, 
ijk, waarvan de inzegening 1 

zal plaats hebben op Dins• 
dag 2 October te half elf 
uur in de parochiekerk van 
den Heiligen Petrus te 
Boxtel. 

Klaver,, Gras, en Land, 
bouwzaden alsmede Tuin, 
zaden Administratiekantoor 

Agenten gevraagd R. v. d. Wouw 
waar niet reeds vertegen, 
woordigd. Hooge provisie, 
aangename werkkring. 

WOL THUIS 
Groninger Zaadhandel, 

WINSCHOTEN-

Burg. Canterslaan D 250 k. 

OISTERWIJK - Tel. 81. 

'Belastingen, 
Boekhoudingen, 

Accountancy. 

Abonnementsconcerten. 
Onder auspiciën van het gemeentebestuur van Boxtel 
zullen in het seizoen 1945-'46 een drietal concerten 
worden gegeven door het Tilburgsch Stedelijk Orkest. 
Het eerste. dezer concerten zal plaats hebben in de 
Ark. op 25 October a.s., ter herdenking van den 
ver jaardag van Boxtel's bevrijding. 

Abonnementen voor de drie concerten f 6.-Boxtel, Markt 16. 
Oisterwijk, Groenstr. D 86 De toegangsprijs voor elk concert afzonderlijk bedraagt

� f 3,-. lnteekening voor de drie concerten reeds thans 
Gelegenheid tot geluk, bii: Sigarenmagazijn W. Prick, Rechterstraat 5-
wenschen van 1-2 uur , 
i n Hotel v. V lerken. 
Toekomstig adres: 

. 

. 
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Klompven, Oisterwijk. 

Op Zaterdag 15 Sept. 
hopen onze geliefde 
Ouders 

M. Pennlgs
en

A. Pennings-Karsemakers
hunne 25�arige Echb 
vereeniging te vieren. f
Dat God hen nog vele 1 
jaren moge sparen is i 
de wensch van hunne i 
dankbare Kinderen. i 
Boxtel, Ten Brinkstr. 2. i 

., ....................... ,... ... ....

Liefhebbers van Tuinen en Bloemen! 
U weet de bloemen zijn duur. Zorg nu zdf het 
a s. voorjaar voor bloemen. Plant nu dit najaar 
in tuin of potten de prachtige bollen van Tulpen, 
Hyacinthen, Narcis, Crocus, Anemonen, enz. 
en U hebt voor weinig geld een schat van bloemen. 
Wij hebben alle soorten in voorraad aan regeeringsprijzen . 

Koop vooral dit artikel bij den vakman die soorten 
en kwaliteiten kent en niet in een warenhuis . 

Plantaanwijzing gratis . 

BLOEMISTERIJ EN ZAADHANDEL 

P. P. v. ZOGCHEL - BOXTEL 

Ontvangen: 

Kinderledikantbedjes met kussentje 

Wegens v�cantie 
F. J. w ITTÊvËtti; i

y
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M;�bll;;;ï�"g 
gesloten Rechterstraat 22 Telefoon 476 Boxtel 

van 17 -24 Sept. � 
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Jaui s Tumbouw- nnc mg - oxte 
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BOXTEL Wij zijn langs de oude grintweg begonnen me't de  

Uurwerken 
Goud en Zilver Optiek 

Gemeente Boxtel 

Ten kantore van Gemeen, 
ebedrijven wordt gevraagd t 

een mannelijke 
administratieve kracht. 
s 
k 
2 

alaris nader overeen te 
omen. Sollicitaties vóór 
4 September a.s. aan den 

wnd. Burgemeester. 

Agent gevraagd 
V 

b 
oor bezorging van week, 
laden in centrum van 

Boxtel. Aanmelding Mo, 
enstraa t- 19. 1 

aanplanting- van 
kweekerijen 

onze 

en hopen deze met October  gehe'el klaar te hebben. 
Nabij de kweekerij bij H. v. d. Loo, Lennisheuvel 
77 A zijn gevestigd 

kantoor en pakhuis. 
Tevens worden steed11 op ons Depot MARKT 13 
boodschappen etc. in dank aangenomen. 

WIJ zijn weer begonnen met 

KLOMPENREPARATIE. 

U kunt Uw versleten klompen brengen op het van 
ouds bekende adres: G. v. d. SLOOT, van Hornstr. 
10. Ze worden dan als nieuw. Tevens kunnen de
klompen, voor de bevrijding ter r�aratie ald.ur inge,
leverd, terug gehaald worden, daar die thans klaar zijn.

Aanbevelend, 
Boxtelse Klompenfabriek H. J. V ERHAGEN-

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. ' 

Zaden, Granen en 
Pootaardappelen, 

welke van de Friesche klei afkomstig zijn, en door 
ons in de kleinste maten en soorten naar Uwe keuze 
kunnen worden geleverd, gaat U natuurlijk naar eeh 
vertrouwd adres. 

Bestellingen worden gaarne reeds door ons ge• 
noteerd, zoowel van na, als voor jaarsleveringen. 

Hub. P. A. Poulissen::Verhagen 
Zaadhandel. Rechterstraat 31, Boxtel. 

Vrije artikelen: 
Bureau eike11 
Boekenkast 
Nachtkastje 
Ligstoel 
Fauteuil 

" 

ll. 295,
" 98,
" 16,
" 42,
" 88,-

F. J. WITTEVEEN'S Complete Meubileering 
Rechter$traat 22 Telefoon 476 Boxtel 

·
1 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

nze 
klanten-

stellen zeer -hoo ge eischen 
aan hun levensmiddelen. 

De eerste e i s ch  is 
de goede verzorging. 

Het is dit jaar weer gemakkelijk te zeggen; 
,.Waar haal ik mijn POOTGOED vandaan?" 
Uw besluit was eerder al genomen? 
U was immers over ons voldaan ? 

Wij bieden U 
Bintjes._A 
Bevelanders A 
Eerstelingen A 

voor het a.s. seiz-0en weer aan: 
Industrie A Noordelingeo A 
Furore A Red Star A 
Vorao A Eigenheimers A 
Etc , etc. etc. 

Ook bieden wij nog aan: 
Org. Marienrogge 
Ie oab. Petkuser rogge 
Ie nab- Marieorogge 
Ie nab. Fletumergerst 
Ie nab. Viodicatgerst 
Ie nab. Mahnodorfergerst 
Ie nab. Vogels Agaergerst 
Ie nab. Winterkoolzaad 

Ie nab. Winterraapzaad 
Orig. Bersee,tarwe 
Orig. Mendeltarwe 
Ie nab. Julianatarwe 
le nab. Mendeltarwe 
le uab. Bersee tarwe 
Ie nab. lmperialtarwe 
Ie nab_ Lovinktarwe. 

Uitsluitend levering aan den 
handel en vertegenwoordigers 

Nog eenige goede Vertegenwoordigers gevraagd 
Zaadteelt en Zaadhandel, speciaal in Pootaardappelen 

J. W. Voorbraak, Rijsbergen 

De Actie "Voor God..- zal herrijzen! 
Alle geld-niddelen, de inventaris en de totale brochuren• 
en papiervoorraad zijn door de Duitschers in beslag 
genomen of vernietigd. Hartelijk dankbaar zijn wij 
den velen die reeds geldelijk hebben bijgedragen aan 
den heropbouw. Hebt U ook al geholpen? Er zijn 
vele andere en grootere nooden. Maar meer dan ooit 
is deze Actie thans ook noodzakelijk. Helpt allen, elke, 
ook de kleinste bijdrage bouwt mede op 1 

Zendt postwissel: Postbus 2 Heemstede of stort een 
bijdrage op de postrekening No. 248177 ten name 
van Mr. A. Diepenbrock pr. Heemstede. 

.. 
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Bijvoegsel 

P,raSant' s ûntaun 

Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

ZONDAG, 23 September: De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor acht, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Om kwart voor acht gel. H. Mis voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn der parochie. Na de middag om 
3 uur Lof met Rozenhoedje. Om half 4 H. Familie. 
Om kwart voor twaalf kleine Congregatie. 

Vandaag èollecte voor het Seminarie. De 2e schaal 
voor de bijz. noden van het Episcopaat welke bijz. 
in de milddadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. 

Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 

6 uur tot half 8. 
Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Mar

tinus Meulendijk; z.a. gel. mndst. voor Jan Troeien; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Lambertus Valks;
om half 8 gel. mndst. voor Adrianus Verhagen; z.a.
gel. jrgt. voor Jacobus Cox; H. Hart altaar gel. mndst.
voor Matheus v. d. Weide en Drie ka v. d. Aker;
om half 9 gez. Dienst voor Dominicus Simons.

DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis voor 
Adrianus van Hamond, Hendrica Smits de hsvr. Lam
bertus de zoon en Maria en Catharina de d.; z.a. 
gel. mndst. voor Matheus v. d. Weide en Drieka· 
v. d. Aker; H. Hart altaar gel. mndst. voor Wilhelmus
v. d. Heuvel; om half 8 gel. jrgt. voor Jan Vugts;
z.a. gel. mndst. voor Cornelis van Weert; H. Hart
altaar gel. mndst. voor de Eerw. Zuster Laeta i.d.w.
Elisabeth v. d. Sande te Venlo over!.; om half 9
gez. mndst. voor Johanna van Elten van Duren.

WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. voor 
Antonius v. d. Wetering; z.a. gel. mndst. voor Jo
hannes v. d. Akker; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Everardus Selhorst; om half 8 gel. H. Mis voor Mar
tinus Hubertus Giesbers; z.a. gel. mndst. voor Lam-

bertus v. d. Brand; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Henricus Schalkx; om half 9 gez. jrgt. voor Gerardus 
Vekemans te Nijmegen overleden. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Maria v. d. Staak v. Hout; z.a. gel. H. Mis ter 
ere van O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Maria Johanna Valks Smits; 
om half 8 gel. H. Mis voor Andries Verhoeven v.w. 
de processie naar Ulicoten; z.a. gel. mndst. voor Frç1n
cisca v. d. Loo v. d. Langen berg; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Johannes de Visser; om half 9 gez.
mndst. voor Martinus van Hamond. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. voor Gijs
bertus Looijmans; z.a. gel. mndst. voor Maria v. d. 
Wal Verbeek; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Willem 
Jonkers en Johanna Giezen v.w. een vriend; om half 
8 gel. H. Mis tot bijz. intentie; z.a. gel. mndst. voor 
Paulina Hoffmans van Hal; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor den Eerw. Pater Henry v. d. Meerendonk; om 
half 9 gef. gez. jrgt. voor Catharina van Oerle 
Beijmohr. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor 
Cornelis v. d. Staak; z.a. gel. mndst. voor Francisca 
Louwhoff; H. Hart altaar gel. H. Mis uit dankbaar
heid; om half 8 gel. H. Mis voor Lambertus van 
Gerwen v.w. de processie naar Ulicoten; z.a. gel. H. 
Mis voor Johannes v. d. Akker v.w. een vriend; 
H. Hart altaar gel. H. Mis uit dankbaarheid ter ere
van J. M. J.; om half 9 gez. mndst. voor Andries
Verhoeven.

In het Liefdehuis zullen geschieden: 

Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Sande; 
Dinsdag: gel. H. Mis voor Cornelia Bosch; Woensdag: 
gel. H. Mis voor Matheus v. d. Weide en Drieka v. d. 
Aker; Donderdag, Vrijdag en Zaterdag: gel. H. Mis 
uit dankbaarheid voor de vrede, voor de gesneuvelde 
en degene die in het buitenland verblijven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: 

Wilhelmus Reinerus Beijk uit deze parochie en 
Theodora Maria van Lieshout uit de parochie van 
den H. Petrus te 's Bosch, waarvan heden de 1 e 
afkondiging geschiedt; Louis Henri Albert Marie Bo
gaerts uit deze parochie en Margaretha Anna Kub
binga uit de parochie van den H. Bonifatius te Dor
drecht, waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; 
Gerardus Jan Antonius Spit geb. te Oldenzaal en 

won. te Oisterwijk en Gertrudis Adriana Josepha Maria 
v. d. Meijden uit deze parochie; Franciscus v. d. Meij
den uit deze parochie en Paulina Helena Kluijtmans
geb. te Helden en won. te Helenaveen; Petrus Adria
nus Pennings uit deze parochie en Francina Elisa
beth Wilhelmina Anna Laeijendecker uit deze paro
chie, waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwe
lijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoe-
digste aan den pastoor bekend te maken.

Parochie van het H. Hart, te Boxtel. 

XVIII Zondag na Pinksteren, '.23 September 1945. 

De eerste schaal is voor de kerk en het Seminarie 
van ons Bisdom; de tweede openschaal-collecte voor 
de B.N. van het Hgw. Episcopaat. Te kwart vóór 12, 
verg. der H. Familie voor jongens. Te 2 uur "Santa 
Teresa". Te half 4 verg. der H. Familie voor mannen. 
Te 7 uur Lof. 

ZONDAG: 6 uur Ld.; 7 uur Ld. voor het welzijn 
der parochianen; 8 uur I.d. Theodorus van Genuchten, 
als overleden lid Br.sch. H. Rozenkrans; 9, 15 l.d. 
Maria Kuipers-Habraken, als overleden lid Br.sch. I-1. 
Bernardus; 10,30 Hoogmis, z.d. voor een bijz. intentie. 

MAANDAG: 7 uur l.d. Dina KI eis-Potters, te Oss 
overleden; l.d. Adrianus Potters; 7.45 l.j. Francisca van 
Liempt; l.d. Maria Kuipers-Habra,ken; 8,30 z.d. Hub. 
v. d. Broe)<; Ld. voor behouden terugkeer, uit het btl.

DINSDAG: 7 uur pl.z.d. Nic. v. Kerkoerle, te
Neuengamme over!.; l.d. Gijsbertha Pijnenburg-Valks; 
7.45 l.d. Catharina Baayens-van Strijthoven; l.j. Theo
dora van Liempt-v. d. Meyden; 8,30 l.j. Hendricus 
v. d. Wiel; Ld. Wilhelmina van der Krabben-van Uden.

l. 

WOENSDAG: 7 uur Ld. Willem Kouwenberg; Ld.
Maria Aarts-van Ausum; 7.45 I.d. An toon van La
moen, te Neuengamme overleden; Ld. Maria van 
Kollenburg-van Liempt; 8,30 Ld. Antoon v. d. Braak 1. 
en Maria Markgraaf, z.e.; 10 uur pl. z.Huw. mis met ; 
assistentie. 

DONDERDAG: 7 uur pl.z.d. Cornelis Strijbos; l.d. 
'A'.ntoon Hofmans; 7.45 l.j. Johanna Verbunt-van Me
chelen; Ld. Wilhelmina v. d. Bogaard-v. d. Steen; 
8,30 l.d. Marinus van Hamond; 9,30 z. Huw. mis. 

VRIJDAG: 7 uur z.d. Cornelis van Haaren; l.d. 
Paulina Hofmans-van Hal, i.d. St. Petrus-par. over!.; 
7.45 l.j. Petronella van Eindhoven-Kruissen; l.j. Th. 



van Nieuwburg en Johanna v. d. • Velden, z.e.; 8,30 
1.d, Antoon v. d. Brand, als overleden lid der H.
Familie; l.d. Nelly v. d. Steen.

ZATERDAG: 7 uur z.d. uit dankbaarhéid, t.e.v. de 
H. Clemens; l.d. Martinus van Hamond; 7.45 l.d,
Theodorus van Genuchten, als over!. lid der H. Fam.
l.d. Maria Kuipers-Habraken; 8,30 l.j. mej. Justina
Waals-Götz; l.d. voor behou'den terugkeer uit het btl.

Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 

t 8de Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: 7,30 H. Mis Welzijn der parochie; 

10 uur jaarg. Elisabeth v. Doleweerd. 
MAANDAG: 7,30 jaarg. Theodorus v. Doleweerd 

en Adriana de hsvr. 
DINSDAG: 7,30 jaarg. Petrus Vorstenbosch en Ger-

3 uur Lof met Rozenhoedje. Om half 4 H. Famalie. 
truda de hsvr. 

WOENSDAG: 7,30 jaarg. Frans v. d. Schoot. 
DONDERDAG: 7,30 jaarg. Hendricus v. d. Wijst, 

Antoina de hsvr. Cornelia de dóchter. 
VRIJDAG: 7,30 jaarg. Joannes v. d. Linden en 

Gerdina de hsvr. 
ZATERDAG: 7,30 jaarg. Cornelia Kemps. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag: mndst. Catharina v. Giersbergen; Dins

dag: mndst. Hendricus Timmers; Woensdag: mndst. 
Marinus den Otter; Donderdag: mndst. Marinus v. 
Ale beek; Vrijdag: mndst. Cornelis Klomp; Zaterdag: 
H. Mis Marinus van Alebeek vanwege de kinderen.

Parochie van de H. Theresia, te Boxtel.
18de week na Pinksteren 1945. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege de klein-kinderen 
voor den heer Jacobus Pijnen burg; 8,30 H. Mis,; 
10 uur de Hoogmis voor het welzijn van de parochia
nen. De eerste schaal is voor de opleiding der priesters 
op het seminarie. De tweede voor B. N. 

Drie uur Lof met Rozenhoedje, om den goeden God 
te bedanken voor de ontvangen weldaden. 

MAANDAG: 7.30 H. Mis voor mej. Catharina v. d. 
Breekel; 8,30 H. Mis tot bijzondere intentie. 

DINSDAG: 7,30 H. Mis, waarbij de kerk met een 
kaars wordt vereerd ter ere v. d. H. Antonius; 8,30 
H. Mis voor den heer Marinus Manders.

WOENSDAG: 7,30 H. Mis voor Leonardus v. cl.

Heyden en Hendrika v. d. Wijst; 8,30 gez. H. Mis ter 
ere v. d. H. Jozef. 

DONDERDAG: 7,30 H. Mis tot intentie v. d. leden 
der Godsvruchtige vereniging ter ere v. d. H. Theresia; 
8,30 jg. voor Geetruida v. Helvoirt-Steenbergen. 

VRIJDAG: 7,30 H. Mis, waarbij de kerk met een 
kaars wordt vereerd voor de heren Petrus Johannes 
Maas, Hermanus v. d. Heuvel en zijn dochter; 8,30 
H. Mis voor Gerard Vekemans te Nijmegen overleden.

ZATERDAG: 7,30 jg. voor Johannes Cornelis Ver
santvoort, Mechelina v. Kasteren hsvr. en Marinus de 
zoon; 8.30 gez. jg. voor mej. Ida v. d. Breekel-v. d. 
Heuvel. 

Biechturen 2,30 tot 4 uur en van 6 tot 7 uur, ook 
voor en na alle H. Diensten. 

7 uur Lof met rozenhoedje ter ere v.h. Onbevlekte 
• Hart van Maria tot voorbereiding van het Tridium
in October.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen:
Hendrikus Theodorus v. d. Bosch en Clara Hendrina
Ku,rstjes, beiden uit deze parochie, wáarvan heden
de derde afkondiging geschiedt; Wilhelmus v. d. Loo
uit deze parochie met Clara Maria Wilhelmina Basten
uit Middelbeers, voor wie heden de tweede afkondi
ging geschiedt.

De volgende drie H. Missen, één ter ere v. -O.L.
Vrouw v. Altijddurende Bijstand; één ter ere v.d. H.
Jozef, en één ter ere v. d. H. Antonius zullen elders
geschieden. Alsnog één H. Mis elders voor Johannes
Vissers.

ZONDAG, 30 September: 7 uur H. Mis voor over
leden ouders.

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

18e Zondag na Pinksteren, 23 September 1945. 

ZONDAG: 6,30 I.m. tot welzijn der parochie; 8 uur 
l.j. Johannus Smulders-Swinkels; 10 uur z.mndst. den
Heer Arnoldus v. d. Broek; 3 uur Lof, daarna Jongens
congregatie. De 1 e schaal voor het seminarie.

MAANDAG: 7 uur z.j. Johannus W elvaarts-van 
Mensvoort; 7,30 I.m. tot bijz. intentie; 8 uur l.mndst. 
Arnolda Tinnebroek. 

DINSDAG: 7 uur I.m. tot bijz. intentie voor over
ledenen; 8 uur l.j. Johanna Maria Adrianus Kuppens; 
9 uur z. huwelijks-mis. 

WOENSDAG: 7 uur z.m. • Anna Maria Cornelis 
Doevendans overleden te Boxtel; 7,30 l.j. Johannus 
v. de Koevering; 8 uur l.j. Johanna Cornelia Kuppens.

DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der paro
chianen; 7,30 z.j. Johanna Johannus Welvaarts-van 
Mensvoort; 8 uur l.j. Anna Jan v. d. Velden. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. Franciscus Vermee-r en Alle
gonda hsvr. 7,30 Petronella Johannus v. d. Koevering; 
8 uur l.f Arnoldus Kuppens. 

ZATERDAG: 7 uur z.j. Zeereerw. Hu:r Hcmicus 
van de Velden; 7,30 uur l.j. Emerentia Amoldus 
Kuppens; 8 uur l.j. Petrus Heykants. 

ZONDAG: 6.30 l.j. Petrus Kuppens; 8 uur I.m. tot 
welzijn der parochie; 10 uur z.j. Nicolaas v. d. Velden. 

30e: Johanna Maria Cornelis Doevedans overleden 
te Boxtel. 

Gedoopt: Catharina Henrica ;\tlaria d. van Gerardus 
Prinsen-v. Alphen; Justina Wilhelmina Lamberdina 
Maria cl. van Gerardus v. d. Anker-Welten. 

Parochie van de H. Willibrordus, te Esch. 

Achtiende Zondag na Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 uur 8,30 en 10 uur voor de Pa
rochie. Tweede schaalcollecte voor het Seminarie, der
de voor bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 
3 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Johanna van den Brug
gen Dominicus; 8,30 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarheid (S); 
8 uur H. Mis Theodora Kroonenburg-v. Loon. 

DINSDAG: 7 uur mndst. Johanna van den Brug
gen Dominicus; 8 uur H. Mis overleden Ouders. 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis overleden Ouders; 
8 uur H. Mis Michiel van den Braak. 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarheid; 8 
uur H. Mis uit dankbaarheid. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarheid; 8 uur 
H. Mis voor de gevallenen.

ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor de gevallenen;
8 uur H. Mis Cornelis van den Broek v.w. Vereniging 
11Ons Belang". 

Missienaaikring Esch: Buurtfeest van Kempen f 7 
Schoolstraat f 8,22½; Kerkstraat f 9,07; Spoelsteeg 
f 9,-. 
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Bijvoegsel 

P,caSant' s Centaun 

Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. 

ZONDAG, 16 September: De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor acht, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Om half 7 gel. H. Mis voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn der parochie. Na de middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. Maandagavond om half 8 Con
gregatie. Vandaag de 2e schaal voor de bijzondere 
noden van het Episcopaat, welke bijz. in de mildda
digheid der gelovigen wordt aanbevolen. A.s. Zondag 
is het collecte voor het Seminarie. 

Woensdag, Vrijdag e�1 Zaterdag is het vasten en 
onthóudingsdag, maar wegens de tijdsomstandigheden 
is hierin gedispenseerd. 

Woensdag om 7,30 gel. H. Mis ter ere Vjln den 
H. Geest om Gods zegen af te smeken over het
nieuwe schooljaar.

Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Zaterdags biechthoren van 2,30 • tot 4 uur en van 

6 tot 7,30. 
Dopen iederen dag van 2,30 tot 3 uur. 
MAANDAG: 6.45 gel. jrgt. voor Erasmus Kooien; 

z.a. gel. H. Mis voor Lambertus Valks; H. Hart altaar
gel. H. Mis ter· ere van den H. Joseph uit dankbaar
heid; om 7,30 gel. mndst. voor Johanna Bevers Lou
wers; z.a. gel. jrgt. voor Cornelisv. d. Plas; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Marinus Slijters; om 8,30 gef.
gez. jrgt. voor oud Deken Spierings.

DINSDAG: 6,45 gel. H. Mis voor Andries Ver
hoeven v.w. St. Willibrordus; z.a. gel. mndst. voor 
Peter Driessen; H. Hart altaar gel. H, Mis vooi
Johanna Maria Valks Smits; om half 8 gel. jrgt. voor 
Jan Vugts; z.a. gel. H. Mis voor Johannes de Visser; 
H. Hart altaar gel. H. Mis v�or Lambertus v. d. Brand
v.w. de kleinkinderen; om half 9 gez. Dienst voor
Paulina Hoffmans van Hal v.w. de buurt.

WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis voor 
Johannes v. d. Akker v.w. St. Willibrordus; z.a. gel. 
mndst. voor Antonia_ van Hal van Asveldt; H. Hart 
altaar gel. H. Mis uit dankbaarheid ter ere van den 
H. Clemens; om half 8 gel. H. Mis ter ere van den

H. Geest o� Gods zegen af te smeken over het
nieuwe schooljaar; z.a. gel. inndst. voor Maria v. d,
Gouw; H. Hart altaar gel. mndst. voor Antonius
Schalkx; om half 9 gez. Dienst voor Martha van
Erp Tits te 's Bosch overleden. � ,. DONDERDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis voor
Adrianus van Beurden te Nieuwkuijk overleden; z.a. 
gel. H. Mis uit dankbaarheid ter ere van O.L.Vr. van 
Altijddurende Bijstand; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Everdina Schalkx van Heesch v.w. de Retraite
penning; om half 8 gel. jrgt. voor Adriana van Nieuw
burg; z.a. gel. H. Mis voor Johannes Cornelis Troeien; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor den Eerw. Pater Henri
v. d. Meerendonk v.w. neven en nichten; om half
9 gef. gez. jrgt. voor Antonius v. d. Donk.

VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Theo
dorus v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis uit dankbaarheid; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Martinus Voets en
Ida van Rooij ;" om half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmus
van Erve; z.a. gel. mndst. voor Martinus Schellekcns; .
H. Hart �haar gel. jrgt. voor Johannes v. d, Heijden
en Petronella van Overbeek de hsvr.; om half 9
gez. mndst. voor Goverdina van Heesch van Aarle.

ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Theo
dora Wagenaars; z.a. gel. mndst. voor Willem Jon
kers en Johanna Giezen; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Lam bertus v. d. Brand; om half 8 gel. H. Mis 
voor overleden fam. v. d. Ven de Laat; z.a. gel. jrgt. 
voor Martinus van Rooij, Geetruda v. d. Bosch de 
hsvr. en Geerdina de dochter; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Martinus van Son v.w. de Retraitepen
ning; om half 9 gez. jrgt. voor overl. fam. Antonius
Bullens Bruijns.

In het Liefdehuis zullen geschieden: 

Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Sande; 
Dinsdag: gel. H. Mis voor Cornelia Bosch; Woens
dag: gel. H. Mis voor Matheus v. d. Weide en Drieka 
v. d. Aker; Donderdag, Vrijdag en Zaterdag: gel. H.
Mis uit dankbaarheid voor de vrede, voor de ge
sneuvelden en degene die in het buitenland verblijven.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen. 

Louis Henri Alb�rt Marie Bogaerts uit deze paro
hie en Margaretha Anna Kabbinga uit de parochie 
van den H. Bonifatius te Dordrecht, waarvan heden 
de 1 e afkondiging geschiedt; Gerardus Jan Antonius 
Spit geb. te Oldenzaal en won. te Oisterwijk en Gèr
trudis Adriana Josepha Maria v. d. Meijden tiit deze 
parochie; Franciscus v. d. Meijden uit deze parochie 
en Paulina Helena Kluijtmans geb. te Helden en won. 
te He�naveen, waarvan heden de 2e afkondiging ge-

schiedt; Andreas v. d. Aker, wed. van Elisabeth
. 

v. <l. 
Aa geb. te Esch en won. te Boxtel en Louisa Maria 
"Johanna Cornelia de Visser geb. te Steenbergen en 
won. te Boxtel, waarvan heden de 3e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen waarin 'niet is ge<lisj.>enseerd tc:1 
spoedigste aan den pastoor bekend te maken. 

Parochie van liet H. Hart, te Boxtel. 

XVII Zondag na Pinksteren, 16 September 1945. _ 
Onder de H. Missen.van 7 en 8 uur, algemene H. 

Communie door de leden der H. Familie voor Moe
ders en gehuwde vrouwen. De 1 e schaal is voor de 
kerk; de 2e open-schaal v. cl. B:N. van het Hgw. Epis
copaat. De Hoogmis is vandaag met volkszang; flink 
meezingen. Laat eenieder meewerken, dat deze ge
meenschapsdaad van eredienst ook in werkelijkheid 
een gemeenschappelijke daad is van allen. Doet mee, 
en blijft niet hardnekkig vasthouden aan oude sleur. 

Vrijdag, feestdag van de H. Apostel Matheus; de 
leden der H. familie worden in een der Missen ver-
wacht. 

Deze Quatertemperweek algemene H. Communie 
door de schooljeugd; Maandag en Dinsdag worden 
de meisjes, Donderdag en Vrijdag de jongens te 4 uur 
in de kerk verwacht ter voorbereiding. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn Quatertemper
dagen, dagen van gebed en boete; i.d. vasten- en ont
houdingswet is nog gedispenseerd. 

Zondag a.s. collecte voor het Seminarie van ons 
Bisdom. 

ZONDAG: 6 uur l.d. Maria Kuipers-Habraken, als 
overleden lid proc. n. Hakendover.; 7 uur l.d. voor het 
welzijn der parochianen; 8 uur l.d. Theodorus van 
Genuchten, als overleden lid proc. n. Hakendover; 
9.15 uur l.d. Bijz. intentie; 10,30 Hoogmis tot intentie 
der zelatricen van de St. Willibrord-Broederschap. 

MAANDAG: 7 uur l.d. Adriana Wagenaars-v. d. 
Linden en Adr. en Fr. de zonen; l.j. Johanna van 
Hees-Heerebeek; 7.45 l.mnd. Cornelis van Haaren; 
l.md. Marinus v. d. Schoot en echtgenote; 8,30 l.mnd.
Mej. Lamberdina Goossens.

DINSDAG: 7 uur z.d. voor het gezin van Petrus 
v. d. Sande-van Hooff; l.d. Antonius Hofmans; 7.45
l.mnd. Anna Voets-van Esch; J.mnd. Antonius v. J.
Meyden; 8,30 l.mnd. Josephina v. d. Akker-Gevers.

WOENSDAG: 7 uur pl.z.d. Cornelis Strijbos; l.d. 
Cornelis Strijbos en Theodora Teunissen, z.e.; 7,45 
I.d. Catharina Baayens-van Strijthoven; Ld. v. d. gest.
familie van Hees-Mandos; 8,30 l.d. v. behouden terug-



keer uit Amerika_; l.d. Anna Boons-den Otter. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. Maria van Meersbergen-

v. d. Meyden; l.mnd. Francisca Schalks-v. a. Oetelaar ;' 
7.45 l.j. Petr.us v. d. Aa en Gertruda Janssen, z.e.; l.d. 
Maria Beaard-Janssen; 8.30 z.mnd. ,.Antonius Hofmans. 
l.d. Joannes de Bever. I 

VRIJDAG: 7 uur z.j. Nicolaas Dieden, Antonia v. 
Krieken, z.e. en Maria de dochter; Lj. Anna Maria van 
Beljouw; 7.45 Ld. Hendricus van Weert; l.d. Jac. v. d. 
Wiel; 8.30 l.d. Wilhelmina van Uden-v. d. Bruggen en 
Anna de dochter ;l.d. Willem Kouwenberg. 

ZATERDAG: 7 uur z.d. Egbertus v. d. Akker te 
Schijndel overleden; l.d. Marinus v. d. Ven; 7.45 l.d. 
Adrianus v. d. Pas, te Eindhoven overleden; Lj. Jaco
bus Rademakers, te Liempde overleden; 8,30 Ld. Pe
tronella Driessen; l.d. Antoon v. d. Brand. 

Parochie H. Lambertus, te Gemonde. 
17de Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: 7,30 H. Mis Welzijn der parochie; 10 
uur jaarg. Marinus v. Eindhoven. 

MAANDAG: feestdag van den H. Lambertus; 7,30 
H. Mis Welzijn der parochie.

DINSDAG: 7,30 jaarg.- Helena hsvr. van Marinus v. 
Eindhoven. 

WOENSDAG: 7,30 jaarg. Petrus v. Balcom en 
Cornelia de hsvr. 

DONDERDAG: 7,30 jaarg. Adrianus v. Eindhoven. 
VRIJDAG: 7,30 jaarg. Cornelia hsvr. van Adrianus 

v. Eindhoven.
ZATERDAG: 7.30 jaarg. Franciscus v. Eindhoven.
Deze week zullen geschieden: Maandag H. Mis

An toon Schellekens te Oirschot overleden; Dinsdag: 
H. Mis Maria Henrica Schellekens; Woensdag: mndst.
Josephus v. d. Steen; Donderdag: mndst. Bernardus
Endstra; Vrijdag: mndst. Joannes Cornelis Timmer
mans; Zaterdag: mndst. Margaretha Groenendaal.

Parochie van de H. Theresia, te Boxtel. 
17de week na Pinksteren 1945.

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met een 
kaars wordt vereerd, ter ere v. d. H. Theresia; 8,30 
H. Mis; 10 uur de Hoogmis tot welzijn van de paro
chianen. De eerste schaal is voor de militairevereni
gingen te land en ter zee; de tweede voor B.N. Drie
uur Lof met Rozenhoedje uit dankbaarheid voor ver
kregen weldaden.

MAANDAG: 7,30 H. Mis tot �ijzondere intentie; 
8,30 gez. jg. voor Hendricus v. Mol. 

DINSDAG: 7,30 voor Theodorus Schut en Wilhel-

mus de zoon; 8,30 gez. mndst. voor wed.-Francyna 
den Ouden-de Kroon. 

WOENSDAG: 7,30 H. Mis voor den heer Johannes 
Strik te Cuyk overleden; 8.30 gez. mndst. voor Jan 
Johan v. Kasteren. 

DONDERDAG: 7,30 H. Mis tot intentie v. d. leden 
der Godsvruchtige vereniging ter ere v. d. H. Theresia; 
8,30 gez. mndst. voor Anna Maria v. Grinsven v. d. 
Loo. 

VRIJDAG: 7,30 jg. voor Petrus v. Beljouw en 
Johanna Maria Hezemans hsvr.; 8.30 H. Mis voor 
Gerard Vekemans te Nijmegen overleden. 

ZATERDAG: 7',30 jg. voor Maria Berends; 8,30 
H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt veree�d
voor de familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel.

Aanbevolen in uw gebeden Johannes Vissers, voor 
wien in deze week elders een H. Mis zal worden op
gedragen, insgelijks voor den heer Marinus Manders. 

Biechthoren: 2,30 tot 4 en van 6 tot 7 uur, ook voor 
en na alle H. Diensten. .,... 

7 uur Lof met Rozenhoedje om door de voorspraak 
v.h. Onbevlekte Hart van Maria v. h. Goddelijk Hart
van Jezus te verkrijgen Gods zegeningen voor onze
school en in de bewaarschool.

ZONDAG, 23 September: 7 uur H. Mis van wege 
de kleinkinderen voor den heer Jacobus Pijnenburg. 

Het H. Sacrament des huwelijks wensen te ont
vangen Hendricus Theodorus v. d. Bosch en Clara 
Hendrina Kurstjens, beiden uit deze parochie, waar
van hed-?n de tweede afkondiging geschiedt. 

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

17de Zondag na Pinksteren, 16 September 1945. 

ZONDAG: 6,30 Lmnd,t. wed. Wilhelmina Gerardus 
v. Erp; 8 uur l.mndst. Cornelis v. Heerebeek; 10 uur
de hoogmis tot welz. der parochie; 3 uur Lof, daarna
meisjes-congregatie. De te schaal voor de Arme Ker
ken in ons Bisdom. Aanbevolen de offerblok voor den
nieuwen Kruiswe-g; nauwelijks de helft van het beno
digde geld aanwezig.

MAANDAG: 7 uur z.m. leden der processie van 
Bokhoven; 7,30 l.mndst. wed. Hendrica Arnoldus v. d. 
Staak; 8 uur l.mndst. Maria v. der Meer. 

DINSDAG: 7 uur z.j. Jan Schoenmakers; 7,30 Lmd. 
Johannus v. Kasteren; 8 uur l.mndst. Petrus v. Driel. 

WOENSDAG: 7 uur z.j. Johanna Jan Schoenma
kers; 7.30 l.mndst. Willem v. Dijk; 8 uur l.mndst. Mi
chiel v. Brunschot. 

DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der paro
chianen; 7,30 z. mis mej. Jessie v. d. Drift overleden te 
Vlaardingen; 8 uur l.mndst. Helena Adrianus v. d. 
Velden. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. Cornelia v. de Laar; 7,30 
l.mn<lst. Lambertus Verhagen; 8 uur l.mndst. Hen
drica v. Rijsingen.

ZA TERDAc;: 7 uur z.mndst. Mevr. Catharina Her
man Coppers; 7,30 l.mndst. Antonius v. Alphen; 8 uur 
l.j. Wouters v. d. Meerendonk.

ZONDAG: 6.30 I.m. tot welzijn der parochie;
8 uur l.j. Johannus Smulders-Swinkels; 10 uur z.mndst. 
den Heer Arnoldus v. d. Broek. 

\Voensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het Quater
temperdagen, gedispenseerde vasten- en onthoudings
dagen. 

Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur algemene H. 
Communie der kinderen; de jongens komen biechten 
Donderdag-morgen 8 uur, de meisjes Vrijd?,gmorgen 
8 uur. 

30e mej. Jessie v. d. Drift overleden te Vlaardingen 
Anna Maria Cornelis Doevendans overleden te Box
tel. 

Gedoopt: Henrietta dochter van Albertus van de 
Greef-v. Houtum. 

Parochie van· de H. Willibrordus, te Esch. 

Zeventiende Zondag na Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 • uur, 8,30 en 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. Tweede· schaalcollecte voor Bijz. 
Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. Woensdag, Vrijdag 
en Zaterdag zijn het Quartertemperdagen, geboden 
vasten- en onthoudingsdagen, waarin gedispenseerd. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor het Seminarie. 

ZONDAG: 7 uur mndst. Lambertus van Gerwen; 
8,30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Jan van den Aker; 
8 uur H. Mis Maria van Rulo-van Dongen. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis Willibrordus van den 
Braak; 8 uur mndst. Antonius Maria van der Zeyst. 

WOENSDAG: 7 uur A. Mis overleden ouders (P); 
8 uur H. Mis overleden ouders. 

DONDERDAG: 7 uur mndst. Michiel van den 
Braak; 8 uur H. Mis Theodora Kronen burg-van Loon. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarheid; 8 uur 
\.; H. Mis uit dankbaarheid. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis Mortitz Rehm; 8 uur 
H. Mis uit dankbaarheid.
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Wij leven in een tijd van overgang; sto
ten en schokken zijn niet opgehouden met 
het ontploffen van de laatste bom. Geluk�ig 
zien velen, dat het zó, zolas het nu 1s, met 
kán blijven. Slechts weinigen grijpen naar 
de oplossing, die redding brengen kan. 

Er is een adembenemende wanorde! En 
1 de mensheid lijkt zich niet bewust van eigen 

verschrikkelijke kankers; de mens bekom
mert' zich niet over dat wat zijn eigen 
toekomst bepaalt; de mens is vervalle� . ineen gevoelloosheid, ziekelijke onverschillig
heid en lusteloosheid. De grote massa heett 
het hogere vergeten. . ' 

Wat zal dorgeestigheid, halfheid en opper
vlakkigheid tegenover dreigende machten 
kunnen stellen? 

Geld is het alles beheersende; geld te be
zitten het meest verlangde verlangen. Naast 
deze diep-wortelende stoffelijke verlangef\s 
vertoont zich de drang naar bevrediging der 
zinnen. Een ongekend grote trek naar ge
nietingen met een daaraan gepaard gaande 
zucht orr: de gevaren te vergeten of niet te 
kennen, heeft veel overeenkomst met het 
verval van het romeinse rijk. 

De roep om brood en spelen toont dat 

atd,witte,dod. 
Iedere week staren 300.000.000 mensen 

over de gehele wereld naar het witte doek. 
Daar rennen de beelden voor hun ogen 
voorbij: mensen die elkaar beminnen, elkaar 
doodschieten, elkaar kussen of samen dood-
. gaan. . . Lippen, oogwinpers, revolvlirs, ':'liegtm�en 
en •schepen, clowns en solisten, pm-up g1rls 
en bommen. Liefdesavonturen en zeege
vechten, confererende staa�lieden en co
quetterende liefjes. 

Dat kunnen die 300 millien mensen alle
maal in ·de bioscoop gaan zien als ze willen. 
,En wat moet een mens anders .doen in z.n 
vrije tijd, dan op zijn kaugom kauwen en 
naar de film kijken, als hij geen verwoed 
visser of jager is? Wat moet een mens in 
zijn vrije tijd anders doen dan dromen al of 
niet in de bioscoop? Kaarten? Daar moet 
veel bij • gedacht worden, en denken ver
moeit. Kringetjes __ spuwen? Dat is kankeren 
over maatschapp1J en men➔en. Over de l�u
ning van een brug groeit de ontevredenheid, 
dat is niets geda;m. 

Film! Je behoeft maar rustig in een arm
stoel te gaan zitten. Je behoeft niet eéns te 
denken. Dat doet het witte doek wel voor 
je. Zelfs het rhytme van je ge_dachten wordt 
voor je bepaald door de muziek. 

Film! Een beetje verscheidenheid kan 
geen kwaad, maar een behoorlijke film be
hoort rekening te houden met de smaak van 
het publiek: zoveel procent sexualiteit en 
zoveel procent andere gevoelens. Na den 
oorlog moeten de mensen een happy-ending 
he,bben in een goede film. 

Goed! dan komen er die films. Rusland 
heeft wat communistische propaganda-films 
nodig - wel dan is er altijd �og een maat
schappij te vinden die ze wil maken. 

Fr�nkrijk moet een lieflijke huwelijksro
man hebben - ook hiervoor is wel een weg 
te vinden. 

Amerikaanse Staten hebben graag een 
revue-film met prachtig of doorzichtige cos
tuums, met veel mooie vrouwen en vlotte 
muziek - hoeveel wilt u er hebben? 

Maar. Nu moet ge eens gaan proberen 
om een artistieke film, tevens moraliter ver
antwoord, machtig te worden. Dat zal wel 
heel erg moeilijk zijn; Waar haalt een re
gisseur zo opeens al zijn sterren vandaan, 
die in een goede film kunnen spelen. Waar 
haal je zo ineens een filmmaatschappij ':'an
daan die genegen is een goede en artistieke 
film te maken? 

Waar zijn de bioscopen zo gauw te vin-
,, den die een goede film willen draaien, als 

zij bang zijn voor de reactie van het "smaak
volle" publiek? En ten slotte waar zijn de 
bezoekers te vinden, als op een affiche 
staat: toegang .alle leeftijden. 

Er is waarlijk ontzettend veel te doen voor 
de Katholieke Filmactie. 

Wanneer wij weten dat drie honderd mil
lioen mensen iedere week de bioscoop be
zoeken, zonder dat er hoegenaamd iets 
specifieks christelijks, iets werkelijks goeds 
gedraaid wordt, dan moeten wij tot de con
clusie komen, dat er een ontzettende massa 
werk voor ons te :wachten ligt. 

Wanneer a-christelijke en anti-christelijke 

men niet warm zal lopen voor hogere 
waarden; de grenzeloze oppervlakkigheid 
heeft de laatste kieskeurigheid bij het be
reiken van baat en bij het verkrijgen van 
genot verdreven. Het egoïsme groeit verder 
en hoger; de ongebondenheid doet grijpen 
naar alles, wat middel kan zijn om zich zelf 
te bevredigen. Dat is het voorspel van een 
snel naderende ramp. Het spel is al begon
nen! Snel naderen wij de ontknoping. 

Toen de val van de machtige romeinse 
cultuur zich voltrok, was er een levensbe
schouwing, die de val in een opgang kon 
veranderen; was er een geest die een nieuwe 
cultuur in zich droeg. Die levensbeschou
wing is er nu nog; die geest is ook nu nog 
aanwezig. 

De catastrofe nadert snel en zal zich vol
trekken! ..... , tenzij de oude geest nieuwe 
krachten, kan veroveren; de catestrofe nadert 
snel, tenzij het katholicisme opn'ieuw en ge
heel nieuw wordt begonnen. 

Alleen de Katholieke Kerk is gevrijwaard 
van de ondergang; de poorten der hel zul
len Haar niet overweldigen, nooit. 

De wereld rent een ondergang tegemoet. 
Het Katholicisme zal deze ren moeten stui
ten en de wereld, het mensdom, beschermen 
tegen de overmacht van de hel. 

Ten strijde! 

tendenties in legio op het witte doek spre
ken - dan wordt het hoog tijd dat van 
onze zijde het goede beeld gebracht wordt. 
Bijna alle filmmaatschappijen zijn in handen 
van a-religieuse kapitalisten, voor wie mo
raal noch kunst, alleen dollars wat te bete
kenen hebben. Het wordt tijd, dat wij onze 
eigen filmen krijgen, onze eigen maatschap
pijen die rekening houden met de christe
lijke/ beginselen. 

Het is onmogelijk de
1 
mensen uit de film

zalen te hàuden. Dat Heeft 'de ge�chiedenis 
wel bewezen. Dan· hebben we ook de plicht 
iets goeds in onze bioscopen te krijgen, of 
op zijn minst het slechte er uit te houden. 
Mochten allen inzien dat een gezonde film
actie niet zo maar een gril is van enkele 
idealisten, maar een harde noodzaak, een 
werk van groot belang voor een gezonde 
samenleving. 

�cliten oan de nieuwe ûiá 
Eigenlijk zijn wij maar slechte vaderlan

ders geweest, want we hebben onze radio 
ingeleverd. Dat was ren slechte daad. De 
ambtenaren die onze radio's in ontvangst 
namen en controleerden of ze nog speelden 
zijn lang zo schuldig niet als wij, want zij 
kregen opdracht van een burgemèester (en 
wij maar van de bezettende macht!) Het 
zelfde geldt natuurlijk voor onze rijwielen. 
Ook toen wij onze fietsen af�tonden waren 
wij slechte vaderlanders. Wij hadden geen 
radio of rijwiel moeten inleveren, zelfs niet 
al zou dit het kamp of de gevangenis voor 
ons betekend hebben. Ook een boer die 
zijn paard leverde aan de moffen is een 
slechte vaderlander geweest, niet de ambte
naren die maar een briefkaartje of vorde
ringsbevel naar de boerderij stuurde; en zo 
kunnen wij nog heel veel nieuwe gedachten 
van deze nieuwe tijd hierneer schrijven. 
Deze idees zijn niet zo maar uit de lucht 
gegrepen zij hebben een reële ondergrond. 

De gedachten van de nieuwe tijd zijn le
gio. Een echt christelijk mens zal een los
gekomen N.S.B.-er van harte gelukwensen 
met zijn vrijheid. Dat is zo gezegd zijn 
christelijke plicht. Wanneer hij dit echter uit 
andere overwegingen doet dan vanuit zijn 
christelijke naasteliefde, moeten wij deze 
nobele geste laken. Een mede-burger, die 
gedurende de bezetting zkh "vergist" heeft, 
moeten wij na zijn boete weer in onze sa-
1menleving opnemen. Dat wil niet zeggen dat 
hij de beste hapjes van de gemeenschaps
schotel moet toegeschoven krijgen, of dat hij 
met vele handdrukken en hoerah-geroep 
moet verwelkomd worden - dat wil een
voudig zeggen dat we hem moeten verdragen 
en een bestaan moeten gunnen. 

Nu kunnen wij allerlei bezwaren gaan 
maken, we kunnen menen dat de nieuw
gekomene of beter de teruggekomene niet 
genoeg straf ontvangen heeft. 

We kunnen veronderstellen dat het tri
buaal niet alles geweten heeft; we kunnen 
er zelfs van overtuigd zijn, dat de dagbla
den totaal foutieve gegev�ns omtrent een 
geval publiceren en iemand zo maar een 
zevental kinderen in de huiskamer schui
ven - dat alles mag niets veranderen aan 

• 

onze principiële houding. -
• Het is vanzelfsprekend voor een illegaal

werker niet plezierig wanneer hij de colla
borateurs en moffenvrienden er zo goed
koop ziet afkomen, het is niet prettig wan
neer zijn beschuldiging tegen deze heren als 
lichtvaardig wordt beoordeeld. Hij moet 
echter dit bedenken, dat het Nederland 
van nu nog het zelfde idiote vaderland is 
als ten tijde van Hugo de Groot. Ook toen 
heeft het zijn dankbaarheid aan de grote en 
goede Nederlanders op een eigenaardige 
wijze geuit. Hugo de Groot werd verba�
nen. Maar niets heeft Hugo de Groot m 
zijn vaderlandsliefde voor dit onda�bare 
vaderland kunnen bekoelen. In zijn balling
schap prees hij zijn vaderland. 

Zo ook moeten wij doen. Zelfs al be
gunstigde ons vaderland de laffe kindere_nmeer dan zijn trouwe zonen, zelfs al 1s 
men van mening dat iemand, die zijn radio 
inleverde, schuldiger is dan de ambtenaar. 
�lfs al denkt men dat de dappere kerels 
van 40-45 (als oud-illegalen gedoodverfd� 
erg lichtvaardig tot een beschuldiging over
gingen - dan nog mogen wij niet aan de 
onverschillige gedachten van de I)ieuwe tijd 
toegeven: dat het er niet toe doet of men 
verrader of strijder is geweest. 

Onze vaderlandsliefde staat boven per
soonlijke ervaring, boven verkeerd besteed
de dankbaarheid, boven valse beoordeling, 
en boven de gebeurtelijkheden van deze 
tijd. H. v. d. M. 

. Van addec ,de � 

Zoals reeds enige malen in ons blad 
is medegedeeld zal ook in Boxtel een oor
logsmonument worden opgericht. Voor de 
oprichting hiervan is echter wat geld nodig. 
Reeds droeg de B.Q.:<\.M. f 225,- bij, 
teFwijl-·het-buurtcomité vaw d-e-Burgakker 
en de Rechterstraat f 36,- schonk. 

Gedurende deze week is er voor velen 
nog een goede gelegenheid wat vervelend 
geld voor dit mooie doel kwijt te raken. , 
Sluit enige bankbiljetten in een enveloppe 
en gooi deze in de bus op Molenstraat 19. 
Brabants Centrum zal dit bedrag dan ter 
bevoegde plaatsen deponeren. 

J'laatsetiiA 'llieaws 
,,HET SCHOT IN DE NACHT''. 

Een stropersdrama in goede traditionele 
stijl werd de vorige week in "Riche" voor 
het voetlicht gebracht. Laat het stuk een 
beetje conventioneel geschreven zijn, het 
spel was voortreffelijk. De. beleving van 
hun rol zoals Miet en Leentje deze speel
den, dwingt onze ·bewondering af. Ook 
Antje en Nolleke hadden hu.n figuur uit
stekend getekend. Iets minder best was het 
spel van de pastoor, die te celebraal sprak 
en te zalvend mineerde. De stropers rol was 
iets te zeer beheerst en afgemeten. De psy
chologische ontwikkeling der bekering was 
zonder een passende overgang van onver
schilligheid naar ontroering gespeeld. Dat 
Vout echter wat in ziJn mars heeft bewijst 
wel het voortreffelijk stille spel, waarmee hij 
ons gedurende een paar minuten geboeid 
wist te houden. 

Het geheel was een uitstekend gegever. 
spel, en men kan niet anders wensen dan 
dit goede gezelschap nog eens in Boxtel. 
terug te zien. 
HOE ZALIG _HET IS: boer te zijn. 

Deze week hebben verschillende land
bouwers een varken moeten leveren met 
een gewicht van ten minste 40 kg. Deze 
varkens komen dan ten goede aan getroffen 
bedrijven. Dit is voorwaar een goede rege
ling, van éne zijde althans. 

Maar nu gaan we een klein rekensommetje 
maken. Een boer heeft f 65,- voor een big 
gegeven. Dat was enige tijd terug spot goed
koop. Het is nog niet zo lang geleden dat 
men voor het drievoud van dit bedrag, als 
men geluk had, een veelbegeerd zwijntje 
kon kopen. 

Die big van f 65,- wordt netjes opgevoed 
tot het achtenswaardige gewicht van 50 kg. 
Daar is wat meel voor nodig, wat "onder
melk" en misschien nog wat aardappelen. 

Na ettelijke' weken met goede zorg dit 
zwijntje te hebben vertroeteld, spant de 
boerenknecht in en brengt het geviil naar de 
plaats van aflevering. De boer ziet dit met 
lede ogen aan, maar denkend aan zijn ge
troffen collega's weegt dit verlies niet zo 

Familie Voets in vier geslachten. 

Franciscus Voets 

geboren 6' Nov. 1857. 

Christiaan Voets 

geboren 29 Jnli 1887. 

Hendrikus Franciscus Voeta

geboren 22 December J.916. 

Christiaan Franciscus Hendrikus Voets 

geboren 12 Maart 1945 • 

zwaaJ'... Bove.ndie11 ontva_ngLbii toch gel� l
Liefst nog wef f 1, 12 per kg. (premie inbe-
grepen). 

Hij zal straks dus . wel geteld f 56 ont
vangen, waarvan het weegloon en. het çóm
missie'.bedragje voor de leverancier mis-
schien nog af moet. : Goed beschouwd is dus ,het saldo van 
deze winstgevende mesterij f 9.-. In de 
boekhouding noemt men dit een nadelig 
saldo. 

Hoe zalig is het boer te zijn! 
VOORDRACHTS-A VOND. 

Gerard Heystee. 
Het schijnt dat maar weinig inwoners van 

Boxtel en omgeving kennis hebben genom�n 
van de advertentie van Gerard Heystee m 
no. 1323 va� 15 September j.l. dér "Nieuwe 
Eeuw". Anders hadden zij geweten dat Ge
rard Heystee ons zou "verrassen met een 
solovoordracht, die grote bewondering zou 
wegdragen". Zij zouden ongetwijfeld ·geko,men zijn, _om "een meer dan gewoon talent' 
te horen. Nu zaten slechts een vijftigtal men
sen in de lege zaal van "De Ark", om te ge
nieten van "het subtiele gevoel, intense bele
ving en markante expressie". Het ku�st
minnend publiek van Boxtel en omgevmg 
heeft zich weer doen kennen! Des middag, 
had zich een grote menigte voor de bios
coop verdrongen, om een onbelangrijke rol
prent te zien, te weten een cowboy-film, 
en in het zwart toegangsbewijzen verkocht 
voor 5, 6 en 7 gulden! Leve de cultuur 
van Boxtel! 

Gerard Heystee is een talentvol jonge man 
niet alleen, maar ook een talentvol voordra-
ger en -kunstenaar. Niemand zal hem op 
een lijn stellen met onze grote voordracht
kunstenaars, maar hij weet met zijn pro
gramma van ernst en humor een avond te 
boeien. Wanneer elk onderdeel niet even 
gelukkig slaagde is· dit o.i. niet toe te schrij
ven aan de zeggingskracht van Heystee, 
maar het feit dat niet alle gedichten zich 
evengoed lenen voor declamatie. 

Wanneer Heystee zijn krachten nog meer 
ontwikkelt (en niets doet vermoeden, dat 
hij op het huidige peil zal �lijven staan) zal 
blijken dat hij in staat is zijn voordrachten te 
maken tot de zuiverste uiting van het inner
lijke gevoel. Maar Boxtel zal daarvan wel 
geen getuige zijn! Helaas! 

GESLAAGD. 

De heer A. Robben behaalde te 's Graven
hage het diploma voor "Belastingcons"ulent". 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en

Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 
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BRABANTSE 
TAFEL TENNISKAMPIOENSCHAPPEN 

1945. 

Mej. M. Piederiet en H. C. Thien kampioen. 
Dat de Brabantse Tafeltenniskampioen

schappen, welke Zondag j.l. door de afd. 
Brabant van de N.T.T.B. met medewerking 
van de Boxtelse Tafeltennisver. 

11
Advance" 

in het Jeugdhuis te Boxtel waren georga
. niseerd, zich ook dit jaar weer in een grote 
belangstelling mochten verheugen, moge blij
ken uit het feit, dat circa 220 deelnemers 
op enthousiaste en sportieve wijze strijd 
hebb�n geleverd. 

Het viel slechts te betreuren, dat tenge
volge van een technische storing in de na
middag de microfooninstallatie plotseling uit
viel, waardoor het gemengd dubbelspel niet 
kon worden afgespeeld en het geheel een 
engszins onbevredigenden indruk achterliet 

Niettemin komt de T.T.V. 1
1
Advance" een 

woord van lof toe voor de wijze waarop 
zij heeft medegewerkt aan net totstandko
men van dit tournooi en kan deze massale 
tafeltennismeting dan ook als geslaagd 

- worden beschouwd.
Er waren , enkele opmerkelijke verras

singen te noteren, waarvan in de allereerste 
plaats het falen van Ten Brink, H. Kole 
en Boumans in het heren-enkelspel te kl. 
dient te worden genoemd. 

Eerstgenoemde moest reeds in de poulle in 
den Bredanaar Boers zijn meerdere erken
nen, terwijl Kole in de kwart-fi11ale werd 
uitgeschakeld door Pennings 11Cor der Buy", 
wiens'spel bij regelmatige training tegen ster
kere spelers ongetwijfeld een belofte voor de 
toekomst inhoudt, maar die op onverwachte 
wijze aan den outsider De Wagt van 
Eindhoven, welke tevoren Bouman had 
verslagen, de 3e prijs moest laten. 

In de finale tussen Thien 11Never Down", 
Zaltbommel, en Boers 

1
1Breda" bleek duide

lijk, dat de Bommelaar een klasse op zich
zelf vormt; Boers kreeg dan ook geen 
schijn van kans en verloor met grote cijfers. 

Mej. Piederiet uit B�eda, die tafeltennis
kampioenschappen schijnt af te wisselen met 
dito tennistitels, mag zich, dank zij een zege 
op mej. Berendse 11De Kring" weer ge
durende een jaar Brabants kampioene noe
men. De finalisten van vorig jaar mej. van 
Beurden ,,Vica Versa" en mej. Kool 11Tiel" 
moesten beiden in de demi-finale het on
derspit delven. 

Het dames-dubbelspel leverde een Bosse 
overwinning op, daar de combinatie Berend
se-van Beurden, evenals in1 1944,. niet te 
genaken bleek. 

Het heren-dubbelspel te kl. was voor 
Ten Brink e·n H. Kole 11Vica Versa", die, 
na diverse 11overwinningen op 't nippertje" 
in de finale tenslotte. nog vrij gemakkelijk 

. van Thien-Stuyvenberg wonnen. 
Zowel de prijzen in het heren-enkelspel 

als in het heren-dubbelspel 2e klas kwanten 
in Den Bosch terecht, resp. bij L. van 
Gent 11Vica Versa" en het Be Quick"-duo 
Bekkers-v. d. Hout. 

Zoals vanouds was het aantal deelnemers 
in de 3e klasse weer verreweg het grootst, 
n.l. 91, waaruit tenslotte, na een waren tita
nenstrijd, J. Snijders van de Bredase T.T.V. 
1
1
Brabant"

1 
na in de finale zijn clubgenoot 

Speckenbrink te hebben verslagen, als over
winnaar te voorschijn trad. 

Op de te prijs in het heren-dubbelspel 
3e klas wist de jonge Tilburgse vereniging 
)rene" door middel van haar combinatie 
Bouman-Mertens beslag te leggen. 

Al inet al kan de afd. Brabant van de 
N.T.T.B. terugzien op een in sportief opzicht 
geslaagde dag. 

0.D.C.
Afd. Korfbal. 

'O.D.C. 1-S.V.D. II 0--0. 
Zondag j.l. speelden O.D.C. I haar eerste 

competitie wedstrijd op het Mep terrein 
tegen S.V.D. II uit den Bosch. De wedstrijd 
had een spannend verloop en was het aan
zien ten volle waard. Het is jammer dat er 
voor deze ·mooie sport niet die publieke be
langstelling bestaat zoals voor voetbal. Voor 
de rust waren beide twaalftallen tegen el
kander opgewassen en ging het spel snel op 
en neer, zonder dat er aan beide kanten ge
doelt werd. Na de rust kwam O.D.C. los 
doch de bal wou maar niet in de korf van de 
Bossenaren terecht komen; dat was geluk 
voor S.V.D. II. Zodoende eindigde de wed
strijd in 0-0. In de aanval blonken vooral 
bij O.D.C. I uit de heren H. Boley en E. 
Boley, bij de dames was Marietje Timmer
mans de beste, Sjaan van Geffen was iets 
minder. Het middenveld was goed. In de 
verdediging was van de dames Netty Hazen
berg en Tonny Kunen, Netty Hazenberg 
de beste, de heren Kennet en van Bussel 
waren goed te n'oemen. S.V.D. II is een 
goede ploeg zonder uitblinkers, voor O.D.C. 
een mooi en veelbelovend begin. 

Athletiek. 

j.l. Zondag werden op het P.S.V. terrein
te Eindhoven de Zuidelijke Athletiek kam
pioenschappen gehouden. De O.D.C. Athleet 
M. c.· Traa wist derde te eindigen op het 
nummer hoogspringen Senioren met een 
sprong van t ,65 m. eerste werd S. Spanjerd 
met een sprong van t,85 m. H. Verheijden 
van O.D.C. werd tweede op het nummer 
hoogspringen Junioren met een sprong van 
t,48 m., deze prestatie's zijn vooral goed 

/ 

te noemen daar op deze wedstrijden alleen 
de beste Athleten van het Zuiden vertegen
woordig waren. Vooral viel den winnaar van 
de 100 meter in het oog, den heer Chr. van 
Osta (t t sec.) door zijn prachtige houding 
in het lopen, en gezien zijn tijd is hij weer 
in goede vorm. Ook de verschillende andere 
nummers werden goede resultaten geleverd 
zodat dit seizoen waardig werd gesloten. 

levende en overleden leden in de St. Pe
truskerk een H. Mis opgedragen. 

Het sportieve gedeelte van de dag begint 
met een wedstrijd voor de junioren te t uur. 
Boxtel I moet naar Gemert voor het spelen 
van de bekerwedstrijd in competitie-verband. 

Om zeven uur des avonds begint dan de 
bonte avond in het St. Paulus Jeugdhuis. 
De bon tea vond is· vrij toegankelijk voor he
ren leden met recht van introductie van een 
dame, en voor damesleden met recht van 
introductie van een heer. Uitsluitend op 
vertoon van uitnodigingskaart. Het geheel 
belooft een prettige dag te worden. De 
leden worden verzocht een glas en kopje 
mede te brengen. 

OM DEN N.V.B. BEKER. 
0.D.C.-0.S.S. '20 OSS.

A. s. Zondag speelt O.D.C. tegen O.S.S.
'20 voor de Beker competitie. De wedstrijd 
begint om 2 uur en wordt geleid door 
scheidsrechter Van Roesel. 
KLEI-POOTAARDAPPELEN 

Reeds uit voorraad leverbaar: 
Voetbal. 

Ter gelegenheid van de opening van het 
voetbalseizoen, organiseert de R.K.S.V. 
1

1Boxtel" voor haar leden op Zondag 23 Sep
tember een feestqag. 

Bintje, Bevelander, Gele Eersteling,' 
Roode Eersteling, Blauwe Eigenheimer. 

Klasse A, zonder bestelbon. Andere soorten 
volgen. 
P. P. van Zogchel - Boxtel Des morgens te half elf wordt voor de 

R. K. Dagmeisje gevraagd 
v-0or dfrect in gezin met 
twee kinderen te Boxtel. 
Brieven onder no. ï5 bur. 
dezer Courant. 

Ik heb prima fornuis, wil 
ruilen tegen kleinere ka, 
merkachel, ook met kook'" 
gelegenheid. W. Barten, 
Nieuwe Kerkstr. 59, Boxtel 
Net dagmeisje gevraagd 
voor heele of halve dagen. 
Hoog foon. Wasch buiten 
de deur. P. J. v. d. Hagen, 
Stationstraat 29, Boxtel. 

Voorde vele blijken van 
belangstelling onder, 
vonden met 't overlij, 
den mijner dierbare 
echtgenoote en der kin• 
deren zorgzame Moe, 
der, betuigen wij aan 
familie, vrienden, ken, 
nissen en buurtbewo, 
ners onzen oprechten 
dank. 

W. •HOFFMANS
en Kinderen. 

Boxtel, September 1944. 
Ten Brtnkstraat 18. 
Administratiekantoor 

R. v.d. Wouw 
Burg. Canterslaan D 2 5 0  k. 
OISTERWIJK - Tel. 81. 
Belastingen, 

Boekhoudingen, 
Accountancy. 

Gevraagd: 

een kantoorbediende met M.U.L.0.-diploma 
een loodsknecht (± 20 Jaar) 

Sollicitaties aan: N.V. A.T.O. (Van Gend & Loos, Boxtel 
H. VAN VUCHT, Schildersbedrijf te Esch, vraagt
voor direct: 

bekwame schilders. 
halfwas en 
één leerling schilder .. 

Gevraagd te Boxtel : 

opslagruimte met kantoor. 
Aanbiedingen aan N.V. A.T.O. (Van Gend & Loos) 
te Boxtel. 
Met Uw h e Ia s tin g b i Ij e t naar 

A. J. ROBBEN 
\ . PAVILJOEN "MOLENWIJK" 

Gediplomeerd BELASTINGCO NSULENT 
Ltd Ned. Coli. v. Bel.con,. 
G. SCHONEWILLE
COEVORDEN - Postbus 10

Groothandel in alle soorten 
Klei, en Zand,Poota.ard, 
appelen, Zaaigranen en 
Groenvoedergewassen. 

,Vraagt- prijsopgaaf. 
Tevens Agenten gevraagd. 

R. K. Boerinnenbond. 

Woensdag 26 Sept. 

ALGEMEENE 

VERGADERING 
in Café H. VAN ROOIJ 
Nieuwe Kerkstraat. 

Aangang 3 uur. 

RO ETEX 

BLOEMBOL LEN 
Kwaliteit hoog. Prijzen laag. 

U haalt toch zeker Uw bloembollen bij het vertrouwd 
adres: 

Firma GEBR. VAN OERS 
Breukelschestraat 112 BOXTEL 

Wij hebben aangekocht en ontvangen dit met 
half October 

4 spoorwagons met allerlei soorten 
van boomen, struiken, heesters, 
coniferen, vaste planten enz. 

En met October wekelijks geregelde zendingen 
vanuit Aalsmeer en Nijmegen van de mooiste 

potplanten en snijbloemen. 
Dus nog even gewacht ook ..met Uw aankoop 
van zaden, etc. 
Sata' s Tuinbouw-Inrichting : Boxtel 
Kantoor nabij de kweekerij waarvan adres:
Lennisheuvel 77 A. Winkel Markt 13. 

B L OE M  B_O L L E  N 
Hiervoor slaagt U het beste bij ons, 
voor weinig geld, 
een tuin vol bloemen 

Wij kunnen U helpen aan Hyacinten, Tulpen,
Narcissen, Crocu•sen, lres•en, Annemonen,
Blauwe Druifjes, Ixia's, lxiolirion, enz. enz. 
WIJ verkoopen tegen vastgestelde regeeringsprljs 

Voor Winter• en Zomergranen. 
H b p A Poulissen-VerhagenLAAT BLOEMEN Is het goedkoope en onfeilbaar zekerwerkend vogel, U • • • 

UW TOLK ZIJN I afweermiddel. Uit voorraad leverbaar. Zaadhandel Rechter•traat 31 Boxtel 
Wij bieden U aan onder volle ga, 
rantie en staan in voor prima bloei: 
15 Hyaclnthen -.oor pot of tuin-

cultuur, in de kleuren rood, wit, 
blauw, voot f 3.00 

Per stuk op kleur naar keuze f 0.25 
Vroege tulpen voor Tuin, of 
Huisbroei: 

25 stuks in 5 kleuren f 3.50 
50 ... ,. 5 ,. ·f 6.50 

1()() ,. ,. 10 " f 12.50 
Crocu11en voor • T u.i� of Huis" 
broei: 

25 stuks in 5 kleuren f 1.00 
50 " 5 " f 1.75 

100 ,. ,. 10 " f 3.00 
Darwin en Trlumph Tulpen voor 
vollen irrond : 

25 stuks in 5 .kleuren f 3.00 
50 " 5 " f 5.50 

100 ,. ,. 10 " f 10.00 
Narcissen: 

25 stuks in 5 soorten f 2.75 
50 ,. ,. 5 " f 5.00 

100 ,. .. 10 " f 9.00 
Levering onder remb. of bij voor, 
uitbel. per postwissel of storting 
op giro no. 502630. Bij r•mb.zen, 
dingen worden verpakking en 
rcmb kosten berekend. Bij voor, 
uitbelt verpakking gratis. Vracht, 
kosten voor rek. v. d. kooper. 
Cultuurbeschrijving wordt gratis 
bijgevoegd. 
Bloembollenhandel A, SALIER 
Meerstra•t 30 - HILLEGOM 

WEIDE-AANLEG. 
Orders op gemengde 
gras•en en klavers voor
blijvende weide worden 
thans reeds aangenomen 
om vroeg in het voorjaar 
van 1946 te leveren. 
WOL T HU I S  Groninger 
Zaanhandel, Winschoten. 
Groot Zaadteelt, en Zaad, 
handelsbedrijf vraagt voor 
direct 

Actieve agenten 
voor den verkoop van 
eerste klas Land, en Tuin, 
bouwzaden, alsmede 
Actieve teeltagenten 
voor het contracteeren van
diversezaden 
Hooge provisie wordt ge, 
waarborgd. Brieven onder 
no. 188 bureau v.d. blad. 

Schriftelijke Cursus 
Engels voor Beginners. 
Engelse Handelscorrespondentie 

Middenstandsdiploma 
Praclljkdiploma Boekhouden 

Gratis proefles. 
INSTITUUT MEIJER, 

Postbus 27, Utrecht. 

Firma GEBR. VAN OERBSOXTEL Liefhebbers van.Tuinen en Bloeme, n !Breukelschestraat 112 

Nieuwe Bioscoop Boxtel. 
Vrijdag: t/m Maandag a.s., telkens 8 uur. 
ZONDAG 23. SEPT. 3 VOORSTELLINGEN
om 2.30-5 en 8 uur. 

Als eerste Fransche film na de bevrijding 
het Kath. filmwerk welk ieder ontroert : 

U weet de bloemen zijn duur. Zorg nu zdf het 
a.s. voor jaar voor bloemen. Plant nu dit I)ajaar
in tuin of potten de prachtige bollen van Tulpen, 
Hyacinthen, Narcis, Crocus, Anemonen, enz. 
en U hebt voor weinig geld een schat van bloemen. 
Wij hebben alle soorten in voorraad aan • regeeringsprijzen. 
Koop vooral dit artikel bij den vakman die soorten 
en kwaliteiten kent en niet in een warenhuis. 

Kleine z tister Theresia PlantaanwlJzing gratis. 

= DE NON VAN LISIEUX = BLOEMISTERIJ EN ZAADHANDEL

Plaatsbespreken elke dag vanaf 5 uur. -- P. P. V. ZQGCHEL • BQXTEl
Bespreek tijdig wij kunnen niet prolongeeren. 

B E IÇ· E N D M A K I N G. 
Burgemeester en Wethouders van Boxtel, 
Gelet op de "TWEEDE UITVOERINGSBESCHIK

KING MUN.TZUIVERING" 
b e s I u i t e n: 

vast te stellen onderstaand schema volgens hetwelk 
de gelegenheid tot de inlevering van bank- en munt
biljetten en zilverbons tot een maximum-bedrag van 
f 300,- aan houders van geldkaarten wordt open
gesteld bij: 

1. Het POSTKANTOOR TE BOXTEL;
'.2. ROTTERDAMSCHE BANK N.V.; 
3. BOERENLEENBANK TE BOXTEL;
4. Kantoor der DIRECTE BELASTINGEN EN 

REGISTRATIE Nieuwe Kerkstraat 43 te Boxtel.
WOENSDAG: '.26 September 1945: De personen wier 

namen beginnen met de letters A, B, en C; 
DONDERDAG: '.27 September 1945; De personen 

wier namen beginnen met de, letters D, E, F, G 
en H 1 VRIJDAG: '.28 September 1945; De personen wier 
namen beginnen met de letters I, J, K en L; 

ZATERDAG: '.29 September 1945; de personen wier 
namen beginnen met de letters M, N, 0, P, Q 
en R 1 MAANDAG: 1 October 1945; De personen wier 
namen beginnen met de letters S, T en U; 

DINSDAG: '.2 October 1945; de personen wier namen 
beginnen met de letters V, W, X, Y en Z. 

Boxtel, 17 September 1945. 

Burgemeester en Wethouders van Boxtel. 
De wnd. Burgemeester, Mr. W. C. A. FRANCISSEN. 

De Secretaris, VAN DEN HOUT. 
BELANGRIJK BERICHT. 

Verzekerden welke nog premiekwitanties van Molest
Brand etc. te betalen hebben, WELKE VERVALLEN 
VOOR '.25 SEPTEMBER a.s. kunnen deze ten mijne 
kantore komen betalen op Zaterdag '.22 September en 
Maandag '.24 September, daar in verband met het te 
laat ontvangen van kwitanties van diverse Maatschap
pijen mij de tijd ontbreekt alle verzekerden persoon
lijk te bezoeken. Assurantiekantoor HERMANS, 

Wilhelminastraat 5, Boxtel 

-

tdy hebben
hla·nten 

die als baby ons kindermeel 
gebruikten en later, hun leven 

lang,aan al onze waren 
de voorkeur 9iJVen. 

INSTITUUT MINERV A 
Agentschap : Firma VAN GRIENSVEN Drukkerij en Boek• 
handel, Rechterstraat 70 Boxtel. 

NEEM EEN GOEDE LOODS 

VOOR UW TOEKOMST 
als zakenman, en werkt voor UW EIGEN ZAAK met 
een· Mlnerva-Cursus 

Middenstands-Diploma 
onder leiding en controle van een belasting,consulent 
met recht op advies op accountancy en belastinggebied, 

à f 65. - contant of f 6. - per maand. 
BIJ NIET SLAGEN CURSUS GRATIS 1 
Tijd. Hoofdkantoor: 

Hertogstraat 35, Postbus 102, Tilburg. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

3ld 
Het is tijd, hoog tijd zelfs, tot geestelijke 

vernieuwing en opstanding. Zo sprak het 
Nederlands' Episcopaat op 1 September j.l. 
Halt, mens! Gij zijt veel te ver gegaan. 
Terug! Gij kent een betere weg. 

Deze bissc;hoppelijke oproep was ernstig; 
hij klonk somber en weinig hoopgevend. 

Is het werkelijk zó erg gesteld met onze 
mensen? Hoor wat de Bisschoppen zeggen! 
"In zo goed als alle sferen van het openbare 
leven is • de geest van de wereld doorge
drongen, zodat het leven soms meer hei
dens dan Christelijk lijkt. Wij vrezen zelfs 
dat zich al verdere gevolgen van deze gees
telijke inzinking beginnen te vertonen. Wie 
scherp toeziet moet zich wel bezorgd af
vragen of de geest der wereld, de geest van 
heidendom en ongeloof, de geest van ver
warring en haat, de geest van zingenot en 
zonde, niet bezig is ons oude en echte 
Christendom te ondermijnen· en langzamer
hand te vernietigen. Ja, het is onze droevige, 
maar heilige overtuiging, dat wij eigenlijk 
midden in een strijd op leven en _.,dood ver
wikkeld liggen." 

Daarom riepen zij op tot geestelijke ver
nieuwing en opstanding. Weg met alle laf
heid en met de eindeloze compromissen met 
de wereld. 

Op het einde van hun belangrijke brief, 
keerden de Bisschoppen zich tegen sommi
gen, die afkerig zijn van een dergelijke ver
nieuwing. 

Wij, die zo gaarne luisterden naar het 
woord der Bisschoppen in oorlogstijd, tij
dens de bezetting; wij, die zo spontaan en 
bewonderenswaardig volgzaam, waren; • wij 

· moeten nu ook gehoor geven, al ·i� het niet
met de zelfde gretigheid van toen, al kost
het nu misschien meer offers dan toen. Als
wij, katholieken, geen dam opwerpen en 
barrières stellen aan het geestelijk verval
in ons land, wie zal het dán doen? Wij
hebben, direct of indirect, mede de verant
woordelijkheid of Nederland christelijk zal
blijven, ja dán neen.

Een zware plicht rust op ons! 

Ér is niets 3=0 eenvoudig en er is niets zo 
moeilijk als het leven. Wij voelen als geen 
andere tijd de gespletenheid van de mens 
aan als een onoverkomenlijke moeilijkheid. 
Er zijn wel paedagogen die dit ontkennen -
welke these vond geen anti-these? - maar 
dat moeten y,,el paedagogen zijn die alleen 
de hemel of alleen de aarde bezitten. In 
ieder mens is een verlangen naar het schone, 
het verhevene, naar een zonnig ideaal -
maar in ieder mens is ook de lamlendigheid 
van het zinnelijke. De mens is dier met god
delijke bestemming. Dit is zijn diepe gesple
gespletenheid, deze dualiteit te vereenvou
tenheid, en het is dè grote levenskunst deze 
digen ofwel tot het dierlijke (dat is niet 
moeilijk maar onbevredigend) ofwel naar het 
goddelijke (en dat is bevredigend maar 
moeilijk). Het lijkt mij erg dwaas te zeggen 
dat deze gespletenheid een uitvinding is van 
domme mensen om een verontschuldiging te 
hebben voor hun gebreken. Deze tweevou
digheid behoort tot de natuur van de mens. 

Wanneer echter ons leven niet ·ophoudt 
met de dood, dan is er ge�n twijfel moge
lijk: dan moeten wij onze levenskunst daar
naar inrichten. Wanneer wij de diepe over
tuiging hebben dat na dit leven geen ander 
leven komt, maar hetzelfde leven vereeuwigd 
voortduurt, alleen maar veranderd van tijds
orde, dan blijft ons niets anders over dan 
de uiterste consequentie: ons leven te ver
eenvoudigen naar de eeuwigheid, naar God 
toe. 

Deze consequentie naar binnen moet ons 
aards bestaan beheersen van onze eerste 
glimlach tot onze laatste ademtocht.-ln dit 
licht bezien is ons leven van een eenvoud 
die ons ontstellen zal, wanneer we het goed 
bewust worden. 

Dan is er geen wrikken meer mogelijk aan 
de levenslijn, die we te volgen hebben. 
Daarmee is niet gezegd dat er een soort 
nivelleringsleven moet bestaan, een leven 
zonder persoonlijkheid of-zonder initiatief; 
- er is eenheid van levensrichting, maar er
is verschil van levensstijl, levenskunst. Ieder
een heeft het recht zijn leven persoonlijk te 
maken, maar ieder heeft tevens de plicht 
dit persoonlijke te onderwerpen aan de per
soonlijkheid zelve. En dit is geen dualiteit, 
- het is een strakke eenheid.

Er gaat door de wereld een siddering van 
verlangen, een klagen en vragen om levens
vreugde, om ècht leven, en het dringt zo 
zelden tot een mens door dat de echte le
vensvreugde, het lèven zelf vlak bij hem, ja 
in hem te vinden is. Het is slechts van be
lang de juiste levenskunst te ontdekken. Diè 
levenskunst, die gericht is naar een euwig
heidswaarde, die streeft. naar het Leven zelf 
naar God, is in staat een mens te bevre� 
digen. 

JJlaatsetiiA 'llwtiru 
GELDINZAMELING. 

STICHTING 1940-'45 IN DE 
GEMEENTE BOXTEL. 

Nu de eerste geldinzameling voor boven
g�_noemd doel achter de rug is mag een
b11zonder woord van dank aan allen die aan 
het welslagen hebben medegewerkt niet ach
terwege blijven. De inzameling heeft in to
taal aan collecten en inzamelen op lijsten, 
opgebracht het mooie bedrag van rond 
f 6800, hetgeen neer komt op een gemid
delde van ruim 50 cent per inwoner. Gezien 
het feit dat in deze tijden voor velerlei cha
ritatieve doeleinden een beroep gedaan 
wordt op de milddadigheid van de burgerij 
mag hier zeker gesproken worden van een 
prachtig resultaat en heeft de Boxtelse be
v?lking hier getoond de nagelaten betrek
kmgen van hen die vielen voor ons aller 
vrijheid niet in de steek te willen laten. 

Het is vrijwel onmogelijk allen die tot het 
bereiken van dit mooie resultaat hun werk
kracht hebben gegeven afzonderlijk te gaan 
noemen, maar zeker mag geen bijzonder 
woord van dank achterwege blijven aan den 
Burgemeester, voor zijn volledige medewer
king in deze, aan de bewoners van de 
Wilhelminastraat voor hun bijzondere ge
slaagde manier van geldinzameling aan de 
daQ1es collectrices, aan de buurtvéreenigin
gen, aan de oud-illegale, kortom aan allen 
die, met opofferen van de uren waarin zij 
feest konden vieren zo krachtdadig hebben 
bijgedragen tot het goede resultaat. Zij al
len, en vanzelfsprekend de milde gevers, 
hebben nu de voldoening hun eerste 
steentje tot het groote fonds dat dienen 
moeten om de nagelaten betrekkingen van 
hen die vielen door de hand van de onder
drukkers te hebben bijgedragen. Zeker zul
len in de toekomst nog wel meerdere steen
tjes nodig zijn doch wij hebben de vaste 
overtuiging dat voor dit doel ook dan op 
niemand een vergeefs beroep zal worden 
gedaan. Zij die genegen zijn kleine of grote 
bedragen hiervoor af te staan, kunnen dit 
ten alle tijde afdragen bij Landelijk Her
stel, op de Markt alhier, of gireren op giro
nummer 194045. 

Laten zij die zijn gevallen voor de vrij
heid van ons geliefde Vaderland nimmer 
door ons worden vergeten en zorgen wij dat 
hun nagelaten betrekkingen steeds de no
dige steun in materieele en geestelijke zin 
kan worden gegeven. 

Vergeet daarom nimmer de Stichting 
1940-'45 indien U wat te missen heeft. 

LIEMPDE. 
Ook in Liempde was door de oud-illegale 

flink gecollecteerd voor de Stichting 1940-
1945. Hier werd het respectäbel bedrag 
van f 1045,- verzameld, wat voor Liempde 
waarlijk niet gering mag genoemd worden. 

VOLKS-UNIVERSITEIT. 
De verschillende naamloze comité's der 

sociale vormingsweek hebben bij de liqui
datie bijeenkomst besloten het batig saldo 
van deze studie-dagen te reserveren voor de 
oprichting van een volks-universiteit. Dit 
schoon initiatief verdient alle toejuiching. 
Naar wij vernemen wordt voor de uitwer
king van dit plan reeds door een paar ijve
rige mannen met noeste vlijt gearbeid. Wij 
hopen binnen zeer korte tijd goed nieuws 
van hen te horen. 

Op de vorige week te 's Hertogenbosch 
afgenomen examen voor Algemene Handels
kennis slaagden mej. Liesje Kerkenaar en 
de heren A. J. Hoevenaars, A. Dinnessen 
en Van der Aa, uit Boxtel. 

OPHELDERING. 
Wanneer ergens in ons blad werd ge

schreven dat er toegangsbewijzen voor een 
film in Riche werden verkocht, dan is dit 
geenszins op te vatten als zou door de ex
ploiteurs dit geschied zijn, wel echter door 
bezoekers als bezoekers. Redactie. 

Jan Hekkens slaagde j.l. Zaterdag voor 
het eind-examen der Middelbare Technische 
School, afdeling werktuigbouwkunde, te 
's Hertogenbosch. Geslaagde proficiat! 

ENSA. 
Onze wereld-correspondent seint: in de 

Ark een wereld-beroemd programma. 
Onze verslaggever schreef hierover. de 

hoge entrée's waren minstens 100 procent te 
hoog als ze de waarde moesten bepalen van 
deze revue. Jack Smith zong wat vreselijk 
vervelende "Songs", en vertelde ons zoiets 
als "durf te leven". De band was echter 
goed en ook de tap-dansers deden hun best. 

De acrobaten zouden uitstekende aan
winsten zijn voor een circus, want ze lever
den goed werk. Toen de "band" echter 
met een banaliteit begon, die iets te maken 
had met blote schóttders en blote benen en 
wat daarbij hoort, was de vulpenhouder van 
onze correspondent leeg. Hiervoor kon hij 
enkel nog een klein woordje reserveren: bah. 

R.K. HUISHOUDSCHOOL VAN DEN 
N.C.B. TE BOXTEL.

Op Maandag 15 October begint de Huis
houdschool van den N.C.B. in tijdelijke lo
kalen. Zoodra het eigen gebouw vrij komt 
worden alle lessen weer gegeven. Voordien 
worden alleen de knip- en naailessen gege
ven. Men kan zich opgeven op Dinsdag 2 
October van 2 tot 5 uur en Woensdag 3 
October van 9 tot 12 uur op de pastorie 
van de St. Petrusparochie. 

BIJDRAGEN VOOR HET 
OORLOGSMONUMENT. 

Hieronder geven wij de verantwoording 
van de bijdragen die wij tot op heden moch
ten ontvangen voor het op te richten oor-

• logsmonument.
f 225,- B.O.A.M.
f 36,- B�urtschap Rechterstr. en B_urg

akker. 
f 33,50 van de pas opgerichte voetbal-

club O.D.A: te Kleinderliempde. 
f 10 - De heer G. 
f 10

1

- N.N.
f 2:- N.N. 
f 76,- Ie Gezags-Compagnie. 
f 2,50 Wed. de V. 

LANDBOUWCURSUS. 
Allen, die de komende i•intermaanden 

wederom de landbouwcursussen willen vol
gen, worden verzocht zich voor 3 October 
a.s. op te geven en wel:

Voor de voorbereidende-landbouwcursus
bij de hêren onderwijzers van Heesch en de 
Koning. 

Voor de landbouwcursus bij de heren van 
Bracht en de Koning. 

Laatstgenoemde cursus staat open voor 
hen die 17 jaar zijn of ouder, terwijl voor 
<le voorbereidingscursus <le leeftijd van 15 
jaar moet bereikt zijn. 

H.A.R.K. 
Het bureau van de H.A.R.K. Prins Bern

hardstraat 5 zal voortaan geopend zijn: 
Woensdag van 2-4 uur n.m., Donderdag 
van 10-12 uur v.m. Alleen voor oorlogs
getroffenen. 

De R.K.V.V. ,,Boxtel" opende het seizoen 
met een feestavond voor hare leden, en 
hunne introducé's op j.l. Zonda� in het St. 
Paulus Jeugdhuis. Dank zij de activiteit 
der feestcommissie, de medewerking van de 
Boxtelse band en het "Boxtel" toneel mag 
de avond in ieder opzicht geslaagd heten. 
Oorspronkelijk was de bedoeling, na de 
Hoogmis, die tot intentie van levende en 
overledene leden werd opgedragen, een 
sportmiddag te openen, door wedstrijden 
tegen Eindhovense Boys, doch door het in
lassen van de bekerwedstrijden is dit mis
lukt. Het eerste elftal van Boxtel moest nu 
naar Gemert, waar in een middelmatige 
wedstrijd met 4-2 werd verloren, wat gro
tendeels• is toe te schrijven aan het gemis 
van een twee tal goede krachten, en dê 
grote moeilijkheden die de reis meebracht. 

We hopen echter dat het a.s. Zondag 
tegen de Bata uit Best beter zal gaan. De 
kansen voor de volgende ronde zijn nog 
lang niet verkeken. De junioren wedstrijden 
tegen de dito's van O.D.C. brachten toch 
nog wat vertier in eigen huis, waarbij de 
A-junioren in een goede wedstrijd een 6-2 .
overwinning wisten te behalen

r 
terwijl de 

B-junioren een 3-2 nederlaag leden. Het is 
een genot, om de jongeren aan het werk 
te zien. Jammer dat de midvoor van het B 
elftal tengevolge van een opgelopen bles
sure slechts op halve kracht kon spelen. 
In één woord: Wij mogen deze dag en 

,-,, ,-,, ,-,, ,-., ,-,, ... t8t ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, ,-,, 

Van een 92-jarige oud-journaliste 
ontvingen wij een mooi gedicht dat 
zij maakte, nadat zij Arnhem gezien 
had. 

0 Arnhem, kroon van Gelres steden 
welk vrees'lijk lot viel u te beurt, 
veel steden hebben zwaar geleden 
Maar Gij werd ruw vaneen gescheurd. 

Uw schoon gelaat is ruw geschonden, 
de gesel sloeg van voet tot kruin, 
uw hoge lijnen zijn verdwenen 
't is alles stof en as en puin. 

Ontzettend is het U 't aanschouwen: 
er bloeit geen _bloem meer op uw pad, 
hoe zult ge ooit, nog ooit herrijzen, 
eens Gelres grootste en schoonste stad. 

De Rijn stroomt treurig langs uw oevers 
ach hij beweent een dochtrental 

' 
haar ruïnes spiegelen in zijn golven 
het is een chaos overal. 

' 

Toch Arnhem, zult gij eens herrijzen 
welk lot u ook het heden biedt• 
gij zult herrijzen en herleven 
uw kroon wordt u terug gegeven. 
Zij die geloven, haasten niet. 

ELISE SOER. 
Boxtel, 1 September 1945. 
wwwwwwwwwwwww 

avond een aparte pagina geven in de ge
schiedenis van "Boxtel". Laten we hopen 
dat de geest, die hierdoor wordt aange
kweekt, de onderlinge band nog hechter 
maken zal. • 

Leden van 'Boxtel: zet door voetballers 
korfballers en toneelmehsen. De krachte1� 
zijn er. Ze moeten alleen op de goede plaats 
terechtkomen. 

OM DEN N.V.B. BEKER. 
O.D.C.-O.S.S. 2-.0.

Een gehavend O.D.C. elftal won Zondag 
j.l. van O.S.S. Jan van Summeren (wegens 
overschrijving) Hazenberg,, Bergwerff en 
v. d. Staak wegens verwondingen waren niet
van de partij. O.D.C. won deze wedstrijd
niet dank zij goed spel, doch wegens zwakte
van de tegenpartij. Deze 3e klasser presteer
de bitter weinig. De gt:_hele wedstrijd k"ên
merkte zich dan ook in een aanvallend
O.D.C. en een verdedigend O.S.S.

De O.D.C. achterhoed.e speelde haar ge
wone spel, doch de voorhoede was wat men 
noemt "los zand" met uitzondering van 
Schalks. Thijs Scheepers maakte even voor 
rust uit een misverstand van de O.S.S. ver
dediging 1-0 en Schalks juist voor het 
einde 2-0. 

A.s. Zondag word een bezoek gebracht
aan O.D:S. Rosmalen. Laten wij hopen dat 
de geblesseerde spelers van de partij kun
nen zijn, want om in Rosmalen succes te 
k��nnen boeken, mag men gerust volledig 
ZIJ!l. 

Het voorlopig programma is: Zondag 30 
September O.D.1.-O.D.C.; 7 October 
O.D.C.-Zaltbommel.

O.D.C., afd. Korfbal.
O.D.C. 1-O.E.C. (Helmond), o - 2.

Zondag j.l. had O.D.C. 1 het O.E.C. uit 
Helmond als gast, doch de O.D.C.ers heb
ben de puntjes aan de gasten moeten laten 
en met twee nuf, heeft zij het onderspit 
moeten delven. De Helmondenaren beschik
ken over een goed twaalftal, dat een ge
ducht woordje zal mee spreken in de com
petitie. 

Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. 
O.E.C. had al dadelijk het initiatief in han
den, doch de verdediging van O.D.C. was 
paraat. Hierna kwam O.D.C. 111 de aanval 
wat op niets uit liep. Na ongeveer een half 
uur spelen, waarin Helmond haar meerder
heid uitdrukte, namen zij de leiding met 
een fraai doelworp. Ongeveer 10 minuten 
later maakte zij het 2e doelpunt. Zoo bleef 
de stand tot de rust. Ook na de rust kwam 
er geen verandering in, hoe de O.D.C.ers 
ook wer�te om een tegenpuntje te maken, 
O.E.C. hield steeds het beste spel in handen 
en zo kwam het einde met een overwinning 
voor O.E.C. Het was voor O.D.C. een leer
zame wedstrijd, waaruit zij de nodige erva
ring heeft opgedaan. 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 

= 



OFFICiëLE BONNENLIJST. 
voor de eerste helft van de 11 e periode 194 5 
(30 September t.m. 13 October 1945), voor 
het Zuiden des lands. 
Elk der vol- 1 Geeft recht op het koo-
gende bonnen: l pen van: 
Alle Bonkaarten Voor het tijdvak van 30 

511 -Sept. t.m. 13 October 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
Bonkaarten 511 
700 t.m. 705 
706, 707 
708 
709 
710 
711, 712 
713 
A 750 
B 750 

200 gram bloem 
250 gram gort 
125 gram jam 
200 gram kà,as 
200 gram zout 

J 225 gram huishoudzeep 
A, B, C. 
J 800 gram· brood 

400 gram brood 
, 500 gram peulvruchten 

400 gram suiker 
125 gram boter 
125 gram margarine 
100 gram vet 
1 doosje lucifers 
800 gram brood 

Bonkaarten 511D 
D 750, 751 800 gram brood 

250 gr. rijst, rijstebloem 
of kindermeel of 225 gr. 
kinderbiscuits (3 rants.) 
500 gram suiker 

D 752 

D 753 
D 754, 755 
D 756 
Inlegvellen 
D 17 
E 19 

125 gram boter 
125 gram margarine 

800 gram brood 
250 gr. rijst, rijstebloem 
of kindermeel of 225 gr. 
kinderbiscuits (3 rants.) 
2 rants. eenheidszeep E 16 

Tabakskaart 
52 1 2 rants. tabaksartikelen 

(geen import-sigaretten) 
Toeslagkaarten 
M 41A, M 42A 

1 "brood" 400 gram brood 
'M 41A, M 42B 

"boter" 1 125 gram margarine 
.M 41A ,vleesch'

J

, 100 gram vleesch
� 41 "aard." 1½ kg. aardappelen. 
Voor de week van 30 September t.m. 6 

October 1945. 
A 751, B 751 J 1½ liter melk 
C 751 1 3½ liter melk 

740 100 gram vleesch 
D 757, 758 1 3 liter melk 

741, 'B 752 1 kg. aardappelen 
714 1 2 kg. aardappelen 

Op bon 733 zal 100 gram volvette of 40+ 
kaas en 100 gram inagere of 20+ kaas 
worden geleverd. 

Op bon. 52 der Tabakskaart mogen de 
eventueel nog bij de�handel voorradige En
gelse �n Amerikaanse import-cigaretten niet 
wç,rden verkocht. Deze import-cigaretten 
moeten bewaard worden tot t.z.t. weer een 
bon voor import-cigaretten wordt aange-
wezen. , 

Op bon D 750 mogen ook 8 ra!ltsoenen 
beschuit (560 gram) worden afgeleverd in 
plaats van 800 gram br,ood. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 28 Sept. a.s. van des middags 12 
uur af worden gebruikt, met uitzondering 
vag. de bonnen voor melk en aardappelen, 
waarop eerst met ingang van Maandag t 
October mag worden afgeleverd. 

Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of 
aaradappelen moeten op door de distributie
dienst te bepalen dagen aldaar inleveren 
resp. de bónnen voor brood, vlees, melk en 
aardappelen. 

Zelfverzorgers voor boter kunnen op de 
aangewezen bonnen voor de artikelen boter, 
margarine en vet bij de zuivelfabrieken bo
ter betrekken. 

Aan personen, die destijds bon 253 alge
meen· hebben ingeleverd kan thans 100 gram 
zuidvruchten worden afgeleverd. 

RAPP O R T. 
INZAKE STRAATNAMEN IN BOXTEL. 

Vervolg. 
Clarissenstraat. 

Bij de hiervoor aangeduide scheidingslijn 
zou dan de Bosseweg moeten beginnen. Het 
is echter dikwijls als iets onnatuurlijks ge
voeld om de 5 km. lange Bosseweg ook nog 
te laten doorlopen tot in het hart van 
Boxtel, daar waar deze weg wordt omzoomd 
door gesloten bebouwing en duidelijk het 
karakter van straat vertoont. De Bosseweg 
begint logischerwijze daar waar hij door zijn 
breedte en zijn open bebouwing het karakter 
van verkeersweg krijgt d.i. juist voorbij het 
perceel van Hoogerwou-Franke. In 1900 
was door Burgemeester en Wethouders reeds 
voorgesteld deze straat Bossestraat te noe
men. Er zijn oude bronnen, welke voor deze 
straat de naam noemen van Clarastraat, wel
ke naam in 1900 mede bij de gemeenteraad 
in overweging is geweest. / 

In deze straat heeft het klooster St. Elisa
bethsdal gestaan, dat gedurende eeuwen gold 
als hét klooster van Boxtel. 

Dit klooster lag recht tegenover de toren 
van de St. Petruskerk, klooster en klooster
tuin strekten zich uit tussen het perceel Frits 
van Haeren en de smederij van Chr. van 
Rooy. 

Het klooster dankte zijn ontstaan aan 
de schenking in 1468 van een hofstede door 
ridder Johan van Cronenborch aan enig..: 
"devoeten maichden ende vrouwen vander 
derder oirden Synte Francisci". 
- In t 508 gingen' deze zusters van de derde 
orde over naar de Clarissen, de tweede Fran
ciscaanse orde. Tijdens de troebelen van de

80-jarige oorlog moesten de zusters tijdelijk
de wijk nemen naar Den Bosch; van het 
vreugdebetoon bij hun terugkomst te Boxtel 
in 1611 getuigen nog de posten in de dor'ps
rekening over dat jaar, welke in het ge
meentelijk archief berust. 

wezen zusters is geschreven. Abdis _is dan 
zuster Lucia Vlemminx. 

De zusters vonden een voorlopig onder
dak in Hoogstraten en trokken vervolgens 
naar Megen, waar het Clarissenklooster he
den ten dage nog bestaat. In 1876 ging van 
dit convent de nieuwe kloosterstichting te 
Ammerzoden uit. 

is het bestaan hebben van dit klooster volle
dig uitgeblust. Een schoner resultaat hebben 
Hunne Hoogmogenden zich zeker nauwe
lijks kunnen indenken. 

Krachte[IS een bepaling van de Munsterse 
vrede moest het klooster worden opgeheven 
bij het sterven van de laatste non, die vóór 
1648 geprofest was. De laatste oude zuster 
stierf in 1696, nochthans kon het klooster 
zijn bestaan nog rekken tot 1717, toen werd 
het bij resolutie van de Raad van Staten 
van 10 Juli opgeheven. 

Twee honderd en vijftig jaren heeft het 
klooster "Sinte Lysbetten dale" in Boxtel 
bestaan, hield deze stille hof de bloem van 
de dochters uit plaats gewest omsloten. Daar
na hebben moker en houweel hun werk 
grondig gedaan, van klooster en van kloos
terkerk is geen steen meer blijven staan en 
ook buiten het materiële, is er geen vroom 
verhaal, geen legende, geen gedachte die 
aan dit kloosteç herinnert. 

Alleen de spade brengt soms nog een re
liek van het klooster aan het dachlicht en er 
is èèn perceelsnaam, de Kloosterbleek -
of op zijn Boxtels - de Kloosterse Bleik 
welke het Clarissenklooster aan volledige 
vergetelheid onttrekt. 

Op historische gronden en als een gebaar 
van piëteit jegens deze zolang vergeten 
Boxtelse kloostergemeenschap stelt de Com
missie voor aan deze straat de naam Claris
senstraat te geven. Aan de naafn Claris
senstraat wordt de voorkeur gegeven boven 
Clarastraat, om de herinnering aan de Box
telse slotzusters directer te doen zijn. 

De gebeurtenissen die zich dan te Boxtel 
afspeelden kennen we nauwkeurig uit een 
handschrift, dat met meer interessante stuk
ken in het Clarissenklooster van Megen 
wordt bewaard en dat door een der uitge- In de memorie van ,de meeste ingezetenen (Wordt vervolgd.) 

A. J. ROBBEN 
Molenwljk 14 Boxtel. 

Gediplomeerd Belastingconsulent. 

Windjack met kap verloren 
tusschen Oirschot en Box
tel. Zondag j.l. Tegen be
loning terug te bezorgen, 
Molenstraat 19. 

Voor direct gevraagd: R.K Werkster gevraagd, 
dienstbode. Brood- en Ban- Vrijdags van 2 tot 5 uur. 
ketbakkerij, W: v. d. Laar, Pr. Hendr.straat 10, Boxtel. 
Rechterstraat 15. 

Lid Ned. Coll, v. Bel, Cons, 
Belastingzaken - Contr&le - Boekhoudingen Te koop. of te ·ruif gevraagd 

Flinke vulkachel, in goeden 
st;iat. 

Gevraagd net R.K. meisje Gevraagd een net tweede
voor dag of dag en nacht. meisje. Adres Ir. Henket,
J. de Koning, ,,Den Eikenhorst", Boxtel. 

Wij 
KNIPCURSUS 

openen voor de abonné's van dit blad weer een 
nieuwe schriftelijke Knip- en Naaicursus. 

Lesgeld f 1,25 per maand, porto inbegrepen. 
2 lessen per maand. Inschrijven tot 15 October 

onder motto "Knippen", Bureau van dit blad. 

Het is dit jaar weer gemakkelijk te uggen ; 
,,Waar haal ik mijn POOTGOED vandaan?'' 
Uw besluit was eerder al genomen? 
U was immer■ over ons voldaan ? 

Wij bieden U voor het a.s. seizoen weer aan: 
Bintjes A ' Industrie A Noordelingen A 
Bevelandera A Furore A Red Star A 
Eerstelingen A Voran A Eigenheimers A 

Etc, etc. 
Ook bieden wij nog aan : 
Org. Marienrogge 
te nab. Petkuser rogge 
te nab. Marienrogge 
te nab. Fletumergerst 
te nab. Vindicatgerst 
te nab. Mahnndorfergerst 
te nab. Vogel, Agaergerst 
te nab. Winterkoolzaad 

etc. 

te nab. Winterraapzaad 
Orig. Bersee,tarwe 
Orig. Mendeltarwe 
te nab. Julianatarwe 
te nab. Mendeltarwe 
te uab. Bersee,tarwe 
te nab. lmperialtarwe 
te nab, Lovinktarwe. 

Uitsluitend levering aan den 
handel en vertegenwoordigers 

Nog eenige goede Vertegenwoordigers gevraagd 
Zaadteelt en Zaadhandel, speciaal in Pootaardappelen 

1: W. Voorbraak" Rijsbergen 

B L O'E M B O  L L E  N 
Hiervoor slaagt U het beste bij ons, 

voor weinig geld, 
een tuin vol bloemen 

Wij kunnen U helpen aan Hyacinten, Tulpen, 
Naroissen, Crocussen, lres■en, Annemonen, 
Blauwe Druifje■, Ixia's, l xiolirion, enz. enz. 

WIJ verkoopen tegen vastge■telde regeeringsprljs 

Pr. Hendr.straat 10 Boxtel. 

Gevraagd R.K. Meisje voor 
dag, of dag en nacht, in 
klein gezin tegen 8 Oct., of 
werkster. Goede behande
ling. Adres bevragen, Mo
lenstraat 19. 

WEIDE-AAN LEG. 
Orders op gemengde 
grassen en klavers voor 
blijvende weide worden 
thans reeds aangenomen 
om vroeg in het voorjaar 
van 1946 te leveren. 
W O L  THUIS Groninger 
Zaanhandel, Winschoten. 

Groot Zaadteelt, en Zaadt 
handelsbedrijf vraagt voor 
direct 

Actieve agenten 
voor den verkoop van 
eerste klas Land, en Tuin, 
bouwzaden, alsmede 

Actieve teeltagenten 
voor het contracteeren van 
diversezaden 
Hooge provisie wordt ge, 
waarborgd. Brieven onder 
no. 188 bureau v. d. blad. 

Korte Kerkstraat 10 

Te koop: 
Vrijstaand HEERENHUIS 

met tuin en garage, 
gelegen Bosscheweg Boxtel, 
leeg te aanvaarden om
streeks eind October. Inl. 
bij Notaris Mertens, Rech
terstraat t, Boxtel. 

Administratiekantoor 

R. v.d. Wouw
Burg. C■nterslaan D 250 k 

OISTERWIJK - Tel. 81. 
Belastingen, 

Boekhoudingen, 
Accountancy._ 

Sala's 

Aanleg 

Levert 

Aanwinst 
Kantoor: 

Lennisheuvel 77 A 

BLOEMBOLLEN 
Kwaliteit hoog. Prijzen laag. 

U haalt toch zeker· Uw bloembollen bij het vertrouwd 
adres: 

Firma GEBR. VAN OERS 
Breukelschestraat 112 BOXTEL 

ACCOUNTANTSKANTOOR 

Biedt zich aan: administra
tief onderlegd perspon voor 
werkzaamheden in <l� 
avonduren. Brieven onder 
nr. 84, Molenstraat t 9. 

Te koop of te ruil: Jongens
pak 15-16 j.; mooie lampe
kap; mans werkschoenen 
40; damesschoenen 40; ge
kleed pak; fantasiebroek; 
meisjesmanteltje; , dames
fietsfràme; lepels en vorken 
Te bevragen, Molenstr. 19. 

Op Dinsdag 16 Oct. 1945 
hopen 

LOUIS BOGAERTS 
en 
GREET KUBBINGA 

het H. Sacrament van het 
Huwelijk te ontvangen in 
de Parochiekerk van den 
H. Bonifacius te Dordrecht
om half elf. Daarna zal een 
plechtige H. Mis worden 
opgedragen om Gods zegen 
over hun huwelijk af te 
smeken. 

18 Sept. 1945. 
Boxtel, Burgakker 15. 
Dordrecht, Voorstraat 181. 
Gelegenheid tot gelukwen
schen 16 October 1945, van 
drie tot vier uur, Voorstr. 
181 te Dordrecht. 
Toekomstig adres: 
Wilhelminastr. 16 te Boxtel . 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·---

Op Zaterdag 6 October 
hopen onze geliefde Ouders 
LÀMBERTUS HUIJBERS 

en 
WILHELMINA 

HUIJBERS-LEIJTEN 
Hub. P. A. Poulissen-Verhagen ANT. S. P. VAN DER HORST, hun zilveren Huwelijksfeest 
Zaadhandel Rechter■traat 31 Boxtel BELASTINGCONSULENT te vieren. 

Alle 

Lid Ned. lnst. v. Belastingconsulenten 
Telf. K 4106 No. 419 - Giro -439940 

Belastingzaken. Molenstraat 76, Boxtel 

Dat God hen nog een lang 
leven moge geven. 
Hunne dankbare kinderj!n. 

ANTOON 
RIKA en VERLOOFDE 

tiJy he��en1 . 
klanten 

J. KNOOPS, BOXTEL �1:i��N.
Breukelschestraat 10 Boxtel, 
Telefoon 280 - Gironummer 389972 Kleinderliempdscheweg 8. 

waarvan ook de ouders en 
grootouders terwille van de 

verzorgde waar onze 
trouwe klanten zijn 

l·NSTITUUT MINERV A 

Grossier 1n:

T�bak - Sigaren - Sigaretten 
Voor H.H. Winkelier■ een bekend en 
vertrouwd adres. 

Het Manufacturenhuis 

,,Ve 1lku;µ,teet'' 
Telefoon 415 Breukelsehestraat 95 
Uw aangewezen adres voor: 

Manufacturen. Kousen, Sokken, 
alle soorten Tricotages, Kinder
Pakjes, Bedrijfskleeding, enz. 

Komt zien. U slaagt zoker. 
Agentschap: Firma VAN GRIENSVEN DrukkerlJ an Boek-
handel, RechtN.ËËM' ÊËN 

GOEDE LOODS 
Liefhebbers van Tuinen en. Bloemen!

VOOR UW TOEKOM S 
U weet de bloemen zijn duur. Zorg nu zdf het 

T a.s. voorjaar voor- bloemen. Plant nu dit najaar 
als zakenman, en werkt voor UW EIGEN ZAAK met in tuin of potten de prachtige bollen van Tulpen, 
een Minerva-Cursus Hyacinthen, Narcis, Crocus, Anemonen, enz. 

Middenstands-Diploma en U hebt voor weinig geld een schat van bloemen. 
Wij hebben alle soorten in voorraad aan regeeringsprijzen. 

onder leiding en_ controle van een belasting,consulent Koop vooral dit artikel bij den vakman die soorten 
met recht op advies op accountancy en belastinggebied, en kwaliteiten kent en niet in een warenhuis. 

à f 65. - contant of f 6. - per maand. Plantaanwljxing gratis. 
BIJ NIET SLAGEN CURSUS GRATIS I BLOEMISTERIJ EN ZAADHANDEL
tijd. Hoofdkantoor: 

p p QGC Hertogstraat 35, Postbus 102, Tilburg, • • V. Z HEL • BOXTEL 

.. .................... .. 

DANKBETUIGING 
Ondergeteekenden, ge

slaagd voor het examen 
Algemeene Handelskenni�, 
danken de heeren J. C. van 
Etten en M_ Timmermans, 
van wie zij hunne opleiding 
genoten. 

A. DINNESSEN. 
A. J. HOEVENAARS. 

Langs dezen weg betuigen 
wij onzen hartelijken dank 
aan F...amilie, Vrienden en 
Kennissen voor de vele blij
ken van belangstelling, on
dervonden bij ons 25-jarig 
huwelijksfeest. 
C. v. HEESCH-MANDOS 

en kinderen. 
Boxtel, Breukelschestr. 73. 

Voor de belangstelling tij
dens de ziekte en de deel
neming bij het overlijden 
van mijn dierbare 
Echtgenoote, Mejuffrouw 

Anna M. Doevendans-
Van Grinsven, 

betuig ik aan H.H. Geeste
lijken, Dr. J. van Rooij, 
Vrienden, Kennissen en 
Buren, mijn . hartelijken 
dank. 

Namens de Familie: 
C. DOEVENDANS. 

Boxtel, Merheimstraat 20. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE C·OURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

4 October 
In Assisië heeft een man géleefd die altijd 

vastte, doodmager was, maar altijd zong. 
Hij was de grootste revolutionair die er 
ooit geweest is. Heel het leven dier dagen 
stormde achter hem aan. Hij heeft het stijle 
en het rotte uit zijn tijd met een greep 
omver�haald en uitgebrand met zijn liefde. 
Deze liefde was zijn grote revolutie-kracht. 
Deze was zo oorspronkelijk omdat ze haar 
oorsprong vond in de oorspronkelijkheid 
zelf. 

Sint Frans is de patroon der dichters, en 
al had hij niets anders gedaan dan zijn 
zonnelied gezongen dan nog konden de 
dichters hiervoor geen ander patroon heb
ben die dit zo verdiende als hij. 

Waarom? Dit zonnelied is geïnspireerd 
door de hoogste aardse liefde die denkbaar 
is. En alleen liefde kan inspireren, daarbij 
overwegend dat haat eigenlijk niets anders 
is dan een ander soort liefde - omgeke.erde 
liefde. Het zonnelied van Sint Frans past 
in iedere contour. fn het zonnige Italië werd 
het geboren, maar iedereen kan het zingen: 
in de blauwe tropen of op de bergen van 
Scandinavië waar de witte wintersneeuw 
rust en vrede brengt over de ruwe massa's 
als de ej,!uwen over een oude burcht. Dit 
zonnelied' kan de boer achter zijn ploegstaart 
zingen evengoed als de piloot en de marco
nist zwevend in het licht der sterren tus
sen myriaden fonkerende edelstenen. Dwa
lend boven het suizeloze bovenaardse land 
van wolken en witte rotsen, eindeloos ver
loren, is het zonnelied op zijn plaats. Maar 
ook wroeten in zwarte lage grond kan het 
gezongen worden zoals Franciscus .�et zong.
Er is geen kind of leen man of h11 kan het 
zingen, en heeft hij geen .�oed g:no�g om,
het, tl zingen dan kan h1J het stil bidden. 

1 
ZONNELIED. 

Allerhoogste, alvermogende goede 
U de lofprijs, glorie en de eer 
en zegening geheel en al; 
zij horen u alleen, 
en waardig is er geen 
die uwen naam vernoemen zal. 

Heer 

Wees, 0 Heer, om alles wat ge schiept 
geloofd, 

met zuster zon vooral, die ons het hoofd 
dagelijks omstraalt vol sierlijkheid 
glanzend met een aureool 
het wonderschone machtsymbool 
van uw Almachtigheid. 

. Geloofd mijn Heer door zuster maan, 
door al het stergewemel 
waarmede gij zo schoon en rijk 1 
zo klaar versierd hebt onze hemel. 
Geloofd, mijn Heer, door broeder wind 
door de lucht, haar wolkenvloed, 
door haar heldere zuiverheid 
en door ieder jaargetijde 
waarmee gij ieder mensenkind 
..zijn hele leven voedt. 
Laat u o Heer geprezen zijn 
door het broederlijke water 
dat hij zijn nederig geklater 
zo goed en kostbaar is en rein. / 

Owu IJ.tij,wiffiqeu en 3KClië. 
Vrijdag 5 • October vertrekt het 6e R.L 

2e bat. naar Indië. Tot dit regiment behoren 
een vijftal mannen uit Boxtel. Hiermede is 
het aantal vrijwilligers uit Boxtel voor onze 
Oost gestegen tot ongeveer vijftig. Voorwaar 
een schoon getal. Een ere-saluut voor deze 
mannen is op zijn plaats. Mochten zij spoe
dig voet aan wal zetten in ons Indië. Maar 
het ziet er niet naar uit dat dit spoedig 
het geval zal zifn. Er schijnen veel moei
lijkheden te zijn. Vooreerst zouden de Indo
nesiërs zelf niet vóór een landing van Ne
derlandse troepen zijn. Hoé het mogelijk 
is dat ze· dan wel veel liever Britse troepen 
zien landen wordt er niet bijverteld. Ver
volgens zouden, volgens ·een mededeling van 
Generaal-Majoor Christison, de "Heihos" -
wat inlandse collaborateurs zijn, - niet 
worden ontwapend: Dit blijkbaar voor àe 
binnenlandse veiligheid. Wederom wat raad
selachtig .. En zo zijn er nog vele raadsels 
op te lossen met betrekking tot Indië. Tot 

- op heden is nog geen enkele Nederlandse
vrijwilliger ook maar in de richting van

Geloofd mijn Heer door broer de vuurgloed 
waar gij de nacht mee helderen doet, 
die zo warmend is, vol pracht 
vol weerbarstigheid en kracht. 
Wees mijn Heer en God geloofd 
door onze zuster moeder aarde, 
die ons leven doet 
en ons zo moederlijk voedt 
en ons allerhande ooft 
kleur'ge bloemen, kruiden baarde. 
Geloofd mijn Heer door wie vergeven om 

uw liefde 
en die verdragen wat aan zwakt' en lijden 

gelukkig zij die dit leden 
in stille vrede 

griefde; 

Door U die in den hoge woont 
worden zij met een kroon gekroond. 

Laat u o Heer de lofprijs geven 
door onze broeder, lichaams dood, 
die nog geen enkel mensenleven 
ooit ontkor6en bood. 
Wee die ste'rven in een dodelijke zonde 
inaar zalig zij die.rust zich vonden 
in uw wil, hoogheilig heel en al: 
Niets bij de tweede dood,hen kwaad meer 

brengen zal. 
Brengt Gode lof en zegen 
en dankt Hem schepse)en allerwege 
Wijdt Hem uw dienstbaarheid 
in alle ootmoedigheid. 

Hoe ver zijn onze hedendaagse dichters 
van hun patroon afgedwaald, nu zij slechts 
vervuld zijn van hun eigen onbelangrijk ik, 
dat zij in hun verzen bezingen, ·bekritiseren, 
of bejammeren, 

Eros is hun .liefde, prostituees hun ma
donnas, de wind een aangenaam gezelschap 
voor hun inspiratie, de zon te helder, de 
nacht niet donker genoeg voor de driften. 
God een aangenaam rijmwoord op noodlot. 

Het vuur van Sint Frans is hen vreemd. 
God te prijzen om een boom of een schrij
vertje dat is goed voor een sappige Vlaming, 
maar toch niets voor ben modern Neder
lands dichter. 

En zoals het met de dichters gesteld is, 
zo is het ook met ons. We zijn met onze 
jass-muziek zover afgedwaald dat we de 
schoonhe"id der zuivere muziek niet meer 
verstonden.' We zijn \zo ver afgedwaald met 
onze moderne technische wonderen, dat we 
het wonder van een bloeiende lelie niet eens 
meer bemerken. We zijn zo vergroeid met 
onze aarde, dat we onze oorsprong en onze 
bestemming volkomen vergeten zijn. We 
hebben zo veel over kunst gesproken dat wij 
de levenskunst niet eens wilden beproeven; 
en toch heeft een figuur als Sint Frans zijn 
leven zo groot kunnen maken, omdat hij de 
oorspronkelijke waarde der dingen hoger 
schatte ,dan al het andere. 

Onze maatschappij kan alleen dan groot 
worden en goed, als zij terugeert naar de 
oorsprong zelf van ieder leven. Ons per
soonlijk leven kan alleen dan een schoon 
geheel worden, wanneer wij de zuivere waar
den der dingen kunnen zien in hetzelfde 
licht als de heilige van Assisië. 

Indië gevaren. Andere mogendheden zijn 
op het ogenblik de zaken van Indië aan het 
behartigen. ,,Ik houd alle Nederlandse troe
pen tegen, tot we ons goed en wel geves
tigd hebben", zeide Generaal Christison. 

Als wij daarna "mogen" komen, dan kun
nen we in onze handen klappen. Gek tç,ch, 
wat wij een deel van ons eigen koninkrijk 
eigenlijk met verlof va'n anderen pas mogen 
betreden. - Dit is echter nog niet zo erg. 
Jammer is dat onze Nederlandse jongens, 
land en familie verlaten hebben, zonder de 
minste hoop het doel van hun offer: Indië, 
spoedig te bereiken. Dit is een tragische 
bladzijde in onze geschiedenis. Eervol is 
dit alles niet. Maar eervol blijft het idealis
me van onze vrijwilligers, die heengingen en 
nog zullen gaan. Zij stelden een goede daad 
voor het vaderland. 

Het standpunt van onze regering is zonder 
meer duidelijk. Wij huldigen haar stand
vastige houding 'met betrekking tot onze 
Oost. 

Wij kunnen alleen maar hopen dat zij de 
rechten kan handhaven, die wij hebben op 
dit deel van ons koninkrijk. 

Daar zijn enkele kleinigheden hij -de geld
sanering, die aanvulling of correctie behoe
ven, en tegelijkertij<l zijn er nog enkele ma-

• zen in het geld-net van minister Lieftink,
waardoor zwarte piet zijn grijpvingers nog
kan steken. Het is niet om onze scherpzin
nigheid ten toon te spreiden of af te breken
waar gebouwd moest worden, dat wij enige
zwakke plekken belichten, - het is ons een
kleine vingerwijzing en om de juiste accen
tuëring te doen.

Daar is vooreerst de bepaling dat iemand,
die alleen bankjes van honderd inlevert,
niet tot de bonafide geldbezitters wordt ge
rekend. Wij menen te moeten opmerken, dat,
de echte zwarte pieten al lang met.hun hon
derdjes uit de voeten waren, voordat Lief
tink de geldbezem ter hand nam. Wij kennen
veel zakenlui, die hun honderdjes in alle on
schuld hebben ontvangen. Voor hen zal het
erg lastig zijn, direct aan nieuw geld te ko
men, daar ofwel de minister ofwel de Neder
lijandse Bank hiermee gemoeid zal zijn.

Het geschied vervolgens dat Verenigingen
en organisatie-comité's een gebolkkeerde
bankrekening hebben. Zij kunnen hun em
ploye's of de sprekers en gezelschappen, die
voor hen optreden niet betalen. Zij kunnen
ni_et eens de directe kosten van reis en ver
blijf vergoeden, daar het vrijgegeven saldo
te gering voor dit alles is. Het zou goed zijn
dat hiervoor op een of andere eenvoudige
manier een oplossing werd gegeven.

Hoe zal het vervolgens gaan met de pas
getrouwden, de verloofden, en met hen die
wel zelfstandig zijn, zoals studenten en gees
telijken, maar hun inkomen van ouders of
klooster moeten ontvangen. Hierin is tot op
heden niet voorzien.
• Dan zijn er nog een paar kleine mazen
voor de zwarte piet. Het zink- werd niet in
geleverd, wat niet mogelijk was. Ook het
zilver viel niet einder de geldzuivering. Wij
weten dat er zwarte pieten zijn die een aar
dig duitje zink en zilver hebben. Er zullen
er ook _wel zijn waar we het niet van weten. 
Het is duidelijk dat deze heren de kans zul
len waarnemen. Reeds werd er handel ge- -
dreven in het nieuwe geld. Voor zink en 
zilver werden reeds nieuwe guldens aange
kocht. 

Het zal moeilijk zijn al deze afzonderlijke 
gevallen te gaan controleren, en de Neder
landers zijn nu eenmaal zo dat ze'niemand, 
zelfs geen belasting-ontduiker zullen aan
brengen. Hier zal veel plaatselijk moeten 

· worden opgelost.
Het is een moeilijke taak. Gedwongen in

levering . van het lang gespaarde en met
schrik bewaard� zilver zou de zaak niet op
lossen, en veel ontstemming wekken. Hier
kan enkel de belasting-ambtenaar en de
oeconomische opsporingsdienst werkzaam
zijn.

Jlaatsdij4 'llieaws 
TERUGBETALING VAN 100 GULDEN. 

Zij, die f 100,- of meer hebben ingele
verd, bij Postkantoor, Rotterdamsche Bank, 
of andere inleveringskantore,n kunnen in de 
week van 8 tot 13 October onder overleg
ging van geldkaart A of B en de distributie
stàmkaart f 100 terugontvangen. 

Wier namen beginnen met de letters: 
A, B of C: Maandag 8 October. 
D. t.m. H.: Dinsdag 9 October.
I t.m. L: Woensdag 10 October.
M t.m. R: Donderdag 11 October.
S t.m. U: Vrijdag 12 October.
V t.m. Z: Zaterdag 13 October.

Houders van geldkaarten A of B waarop 
geen geldbedrag voorkomt moeten, om 
j 100 op spaarbankboekje te kunnen terug
ontvangen, een verzoek richten aan den di-
recteur van het postkantoor. 

Dit verzoek moet inhouden o.m. Kantoor 
van afgifte spaarbankboekje en nummer er
van, benevens moet coipon nr. 1 van de 
geldkaart erbij worden ingeleverd. 

Tot uiterlijk 6 October kan het verzoçk 
om terugbetaling van het spaarbankboel<je 
bij den directeur van het postkantoor wor
den ingediend. 

Is het bedrag der geldkaart minder dan 
'f 100 dan kan het daarop ontbrekende be
drag van het spaarbankboekje worden terug 
betaald., • ,

K.O.B. 

Ook in het Katholieke Onderwijzers 
Bondsleven heeft Boxtel .,,zijn eigen kern 
gekregen in de Afdeling Boxtel e.o. van· de 
K.O.B. in het Bisdom Den Bosch, die in
middels, onder goedkeuring van het Hoofd
bestuur, werd opgericht. 

Voorzitter werd P. Prince, Secretaris W.
van Vlerken, Penningmeesteres W. de Ko
ning, Vice-voorzitter J. van Erp, 2e Secreta
resse M. v. d. Meerendonk, leden van het 
bestuur J. Habraken en H. Lenders. 

Wij hopen en vertrouwen, dat de nieuwe 
bondsafdeling op onderwijsgebied veel goed 
en krachtig werk zal mogen verrichten in 
het belang van school, kind en gêmeenschap. 

HEEMKUNDIGE KRING BOXTEL. 

Maandag 1 October hield bovengenoemde 
kring een bijeenkomst in de bovenzaal van 
de Ark. De heer H. v. d. Meijden hield een 
lezing over Antoon Coolen en zijn werk. 
In stijlvolle en vaak dichterlijke taal gaf de 
heer v. d. Meijden zijn visie op het oevre 
van Antoon Coolen en diens persoon. Hoe-
wel Coolen geboren Limburger is, heeft hij 
zich ten volle ingeleefd in de mentaliteit van ,--. 

den Brabander. Voortreffelijk is Coolen als 
romantisch verteller. Hij vertelt ons van 
Lente, Zomer Herfst en Winter en staat er 
zelf midden in. Zolang Coolen verteller blijft 
is hij voortreffelijk. In zijn psychologische 
roman staat hij stukken lager. Zijn toneel
werken kan men practisch als mislukt be
schouwen. (Kinderen van ons volk werd 
door anderen bewerkt, naar zijn romans 
"Kinderen v'an ons volk" en "De schone 
voleinding"). Waar Coolen het contact met 
het volk en zelfs met God verliest is hij niet 
meer te genieten. In zijn sprookjes zoals hij /' 
die als vader aan zijn kind vertelt vinden 
we den ouden Coolen weer terug. 

Ter demonstratie van het in zijn lezing 
beweerde, declameerde deJ:J!!er v. d. Mey
den enige fragmenten uit Coolen's werk. 
Zichtbaar genoten hier alle aanwezigen van. 
Men zag Doruske Timmer met zijn kroost en 
lsidoór in levende lijve voor zich verschijnén 
en het dramatisch einde van den bok, werd 
door alle medegeleefd. Smidje Vlemminks 
wist er niets van toen hij zeide: ,,Wat is nou 
ene bok?" en wij begrepen Doruske, die 
antwoordde: ,,Dè moete gij nie zeggen". 

Een verdiend applaus hl-loonde de heer 
v. d. Meijden voor zijn schone lezing:

Hierna werd er een enquête gehouden
over oude herbergen en pleisterplaatsen. 
Verschillende leden zagen zich in verband 
met deze enquête een taak toegewezen, me! 
de leuze: ,,Edele Brabant were di" werd deze 
geanimeerde studie avond gesloten. 

JUBILEUM. 
1 Maandag j.l., 1 October herdacht de Heer 

Stinessen, in intieme kring de dag, waarop 
hij voor 25 jaren werd aangesteld tot leraar 
�an de R.K. Landbouwwinterschool, alhier. 
Aan de hoge school en niet in het minst in 
de practijk op "De Mezenhof" heeft de heer 
Stinessen zich vele verdiensten verworven op 
het gebied der kippen-fokkerij ep d�r fruit
teelt. Ook in het openbare leven is de ,Jubi
laris een graag geziene figuur en joviale 
werker. 

R.K. BOERINNENBOND. 

Op Zondag 7 October worden alle leden 
van den Boerinnenbond uitgenodigd de H. 
Communie te ontvangen ter ere van Maria's 
Moederschap. Na de middag om half vijf 
worden de gehuwde leden uitgenodigd tot 
bijwoning ener geestelijke conferentie in de 
parochiekerk van het H. Hart. 

HET RASKONIJN. 

De konijnenfokvereniging Het Raskonijn 
geeft Zaterdag 6 October van 3 tot 5 uur 
een tafel keuring voor haar leden bij H. van 
Rooij, Nieuwe Kerkstraat Café Adelaars. 
Toegang vrij. 

H.H. OUD-ONDERDUIKERS. 

In verband met de textiel-distributie wor
den alle oud-onderduikers verzocht zich te 
melden bij Landelijk Herstel op Markt 10. 

Het kantoor is geopend van 10-12 uur
en van 2-4 uur. 1 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 
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VOORDRACHTSA VOND. 
De eerste avond, die de kunst-commissie 

van Herlevend Boxtel ons dit seizoen bood, 
is ons. goed bevallen, dank zij de _,,acteur", 
meer nog dank zij de text die hij vertolkte. 
Marieke van Nimwegen beleeft in haar ar
geloosheid dingen1 die altijd de belangstel
ling gaande houcten en, na "Het vierde 
beest", wilden wij gaarne over de [?uitsers 
iets uit andere landen horen. 

Als wij de stijl van Elsäcker moesten ty
peren, dan iouden wij willen spreken van 
"dunne stijl", die een spreekwijze volgt, die 
gemeenzaam aandoet. Het kán een middel 
tot suggereren zijn, dat de acteur toepast 
op een publiek, dat op deze wijze het best 
te "pakken" is; het kan ook zijn, dat dit de 
hem aangeboren stijl is, waarvan hij zich 
niet los kan maken, of die het beste bij zijn 
persoonlijkheid past. Daarmede willen wij 
niet zeggen, dat acteur zich bepaalde tot 
een droog ei:i zakelijk relaas van de text. 
Elsäcker heeft ons, op korte momenten na, 
de gehele a;vond geboeid, al kregen wij niet 
de indruk te hebben geluisterd naar en ge
noten van een groot kunstenaar. 

KATHOLIEKE ACTIE EN ACTIE 
,,VOOR GOD". 

Naar wij vernemen zal het Secretariaat 
van de Actie "Voor God" (Mr. A. Diepen
broek pr., Postbus 2, Heemstede) tevens fun
geren als Nationaal Secretariaat van de 
Katholieke Actie in Nederland. 

De verhouding der actie "Voor God" tot 
de Katholieke Actie in Nederland, welker 
werkzaamheden in vele opzichten samenval
len, zal in overleg tussen de nàtionale lei
ding der KA. en het comité "Voor God" 
nader worden vastgesteld. Degenen die inge
volge de oproep om geldelijken steun reeds 
offerden voor de heroprichting van de actie 
,,Voor God" en zij die dit, naar wij hopen, 
nog zullen doen, kunnen ervan overtuigd 
zijn dat hun bijdragen geheel zullen worden 
besteed in overeenstemming met het werk 
der actie "Voor God" en de actuele doel
stelling der Katholieke Actie: de geestelijke 
wederopbouw van ons vaderland. 

RKSV "Boxtel". 
In een zeer spannenden kamp heeft Boxtel 

j.l. Zondag van Bata uit Best verloren; de
nederlaag was klein e,n zeker niet verdiend. 
Ontegenzeggelijk speelde Bata technisch iets 
beter dan "Boxtel", doch laatstgenoemde 
wist door zeer hard werken zich nog dus
danige kansen te scheppen die met iets meer 
geluk zeker een overwinning zouden heb
ben gebracht. Vooral voor de rust kwamen 
er een drietal kansen die eigenlijk niet ge
mist hadden mogen worden, ze waren voor 
het intrappen, doch de Boxtel-voorhoede 
dacht er anders over en wist de bal telliens 
naast het doel te werken. Deze linie is trou
vl-ene wel het zwakste deel van het elftal, 
daar wordt een doorzetter, een schutter ge
mist die de geboden kansen weet te be-

' nutten. De middenlinie speelde een behoor
lijke wedstrijc\, vdoral _de midhalf blonk uit. 
Beide backs deden zeer goed hun best en 
speelden een prachtwedstrijd, terwijl ook de 
doelman geen foukn maakte. Een lelijke 
fout kleeft aan sommige spelers door het 
gebruik van hun handen. Deze moet men 
van qe bal afhouden, het is voetbal, doch 
geen handbal, en het beruchte gebied is 
groot. Bov�ndien is het niet sportief. Al met 
al geeft deze wedstrijd ons ondan�s de ne
derlaag toch een voldoening, n.l. deze, dat 
de slechte resultaten den laatsten tijd be
reikt beslist niet nodig zijn. Boxtel kan beter 
dat is in dezen wedstrijd voldoende geble
ken. Laat de wedstrijd a.s. Zondag tegen 
St. Michiels-Gestel er een bevestiging van 
zijn. Dit is ongetwijfeld een zware opgave 
doch indien er gespeeld wordt als vorige 
Zondag kan er een goed resultaat worden 
bereikt. In het St. Paulus Sportpark zijn 
a.s. Zondag in verband met het Triduum
geen wedstrijden. Bovendien brengen wij 
ter kennis van onze leden dat de H. Mis 
van negen uur a.s. Zondag in de St. Petrus 
parochie zal worden opgedragen voor de 
zielerust van het overleden lid A. Boor oud
speler van de RKSV "Boxtel". 

O.D.C. AFD. KORFBAL.
K.C.T. (Den Bosch)-O.D.C. I 3-'.2.

Een geflatteerde overwinning voor K.C.T. 
De wedstrijd van Zondag j.l. tegen KCT 

heeft voor ODC een onverdiende nederlaag 
opgeleverd. ODC was in alle vakken op het 
veld de meerdere van KCT doch het geluk 
was aan de kant van de Bossenaren. De 
wedstrijd was spannend en fraai, zodat de 
supporters van ODC eens echt konden ge
nieten. De wedstrijd is nog geen vijf minu
ten oud als den Bosch de leiding neemt, 
maar dan komt ODC aan bod en tien mi
nuten later maakt Tonny Kunen met een 
fraaie worp gelijk 1-1. Dan komt ODC nog 
sterker opzetten, de bal was niet van de 
korf van KCT weg te krijgen en als ODC 
wat meer geluk had gehad, zouden de punt
jes naar Boxtel zijn gegaan. Als den Bosch 
eindelijk eens in de aanval komt, nemen zij 
met een goede worp de leiding weer over 
2-1. Dit is te machtig voor ODC en Cor van
de Loo maakt met een mooie worp de stand 
weer gelijk 2-2. Na de rust biedt de wed
strijd hetzelfde beeld en als na een half uur 
spelen den Bosch de stand op 3-2 brengt 
weet -ODC dat de wedstrijd is verloren en 
zo komt dan het einde met 3-2 in het voor
deel van KCT. Maar met vertrouwen op 
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een overwinning gaat ODC a.s. Zondag naar 
PSV in Eindhoven. 

Diep in de tweede helft bracht plotseling het 
keerpunt en hiermede de beslissing. Bij een 
0.0.1. aanval plaatst Piet Pennings onhoud
baar voor v. d. Staak in eigen doel 1-0. 
Jammer, voor O.0.C. en zeker voor Piet die 
een pracht partij speelde. O.O.C. zett!! toen 
alles op een kaart n.l. de aanval, om des
noods nog een· gelijk spel uit het vuur re 
slepen. Het mocht niet zo zijn, want toen 
bij ver opdringen van O.0.C., 0.0.1. een 
kans kreeg, maakte zij geen fout 2-0, het
geen even later werd herhaald 3-0. 

steeds tegen de reserves van Zaltbommel. 
Wat . steeds een overwinning bracht. Wij 
zijn benieuwd naar de prestaties van de 
grotere broers. Dit is zeker, zij zullen het 
op het O.O.C.-terrein zeker niet cadeau 
krijgen. 

OM DEN. N.V.B. BEKER. 
O.D.1.-O.D.C. 3--0.

Vrouwe fortuna bracht 0.0.1. de overwin
ning, want behoudens de eerste tien minuten, 
to�n 0.0.1. een geweldig offensief opende, 
leverde O.0.C. verreweg het beste spel. Het 
grote enthousiamse waarmee de O.D.1.
mensen zich in de strijd wierpen, deed veel 
afbreuk aan het spel, want om een bal be
hoorlijk te stopi:1en en te plaatsen werd geen 

• Wanneer dit blad verschijnt, is inmiddels
Pietje Pennings de sportieve en sympathie
ken links back van O.D.C. in het huwelijks 
bootje gestapt met Mejuffrouw Francien 
Laeijendecker, dochter van de voorzitter 
van de technische commissie van O.O.C. 

tijd gelaten. 1 
De rust ging in met blanke stand 0-0. 

Zondag a.s. O.O.C.-Zaltbommel, '.2 uur. Vele gelukwensen van sportvrienden zul
len ongetwijdeld zijn toegekomen. 

Ondertrouwd: 
RIEK v. KAATHOVEN
en 
CEES HULSKEN.

Huwelijksvoltrekking Dins
dag 23 October om 9 uur 
in de noodkerk "Het Mar
tinushuis" te St. Oedenro
de. 
St. Oedenrode, 

Boschkant C 88. 
Boxtel, Stationstraat 8. 
Toekomstig adres: 

Stationstraat 8, Boxtél. 
Getrouwd: 

GERRIT JAN SPIT 
en 

GERTRUDE VAN DER 
MEIJDEN. 

Zij zeggen U, mede namens 
wederzijdsche familie, har
telijk dank voor de belang
stelling bij hun huwelijk 
ondervonden. 
Oisterwijk, 2 October 194 5. 

Klompven D 317. 
Gevraagd voor dag of dag 
en nacht een flink R.K.
meisje. Zelfst. kunnende 
werken. In morgenuren 
hulp aanwezig. Adres: Me
vrouw J. v. Oerle v. Dijk, 
Molenstraat 61, Boxtel. 
Gevraagd R.K. Dienstbode
voor dag- of dag en nacht 
in klein gezin. Zelfstandig 
kunnende werken. Informa
tie, Mol'enstraat 19. 
Te ruil, een in goeden staat 
zijnde fornuiskachel tegen 
dito Brabantsche kachel. 
van Osch en v. Leeuwen
straat 61. 
Alleenstaand persoon vraagt 
gemeubileerde zit-slaapka
mer met kookgelegenheid 
Mondelinge aanbieding, 

Molenstraat 19. 
Direct gevraagd een 
Bakkersleerling A. Leeftijd 
tot 18 jaar. J. v. d. Vleuten 
v. d. Wiel, Liempde 65.
Nette werkster gevraagd. 
Stationstraat 26. 
Voor direct gevraagd net
meisje voor dag of dag en 
nacht. Tevens gevr.: flinke
nette werkster, voor enkele 
dagen in de week. W. v. d. 
Laar, Brood- en banketbak
kerij, Rechterstraat 15. 
Rijksambtenaar zoekt zit
slaapkamer met volledig 
pensioen, liefst waar telef. 
ter beschikking is. Br. on
der nr. 7 Molenstraat 19. 
Burgemeester en Wethou
ders van Boxtel zijn voor· 
nemens op Donderdag 18 
October 1945 des voormid
dags om 11 uur in het 

openbaar aan te 
besteden: 

het ophalen van huis
vuil in de gemeente. 
Voorwaarden van aanbeste
ding en inlichtingen zijn 
vanaf 8 October 1945 ver
krijgbaar op hèt bureau 
Gemeentewerken iederen 
werkdag van 10 tot 11 uur 
voormiddag. 
BOXTEL, 3 October 1945. 
Gras- en Klaverzaden. 

HH. Landbouwers, 
Nu gij U gescheurd gras, 
land a.s. voorjaat weer 
kunt inzaaien, is er thans 
gelegenheid het benodigde 
zaaizaad hiervoor te be, 
stellen. 

Bestel tijdig. Orders 
worden naar volgorde van 
binnenkomst afgeleverd. 

Centraal Zaadbureau 
Fa, A, VAN DER WAL - HOOGEVEEN 

De O.D.C.-ers speelden de laatste jaren 

Ondergeteekende door het 
Ned. Beheersinstituut, Bu
reau 's Hertogenbosch be
noemd tot beheerder over 
de ve'rmogens van het echt
paar R. Thomaes-Lelie ge
woond hebbende te Boxtel 
Mgr. Wilmerstraat, ver
zoekt allen die iets van hen 
te vorderen hebben of aan 
hen verschuldigd zijn, of 
goederen, gelden of be
scheiden van hen in bezit 
of bewaring hebben of tot 
hen in vermogensrechterlij
ke verhouding staan, hier
van aan ondergeteekende 
vóór 20 Oct. a.s. schrifte
lijk opgave te doen. • 
Het niet voldoen aan de
zen oproep is strafbaar. 

P. MERTENS,
Notaris te Boxtel.

Ontlergeteekenden door 
den Militair Commissaris 
District 's Hertogenbosch 
benoemd tot beheerders 
over het vermogen met in
begrip van het aannemers
bedrijf van A. F. v. Heesch 
te Boxtel, Rechterstraat 69,
verzoeken allen, die iets 
van hem te vorderen heb
ben of aan hem verschul
digd zijn of goederen, gel
den of bescheiden van hem 
in bezit of bewaring heb
ben of tot hem in vermo
gensrechterlijke verhouding 
staan, hiervan voor '.20 Oct. 
a.s. schriftelijk opgave te 
doen aan den eerst-onder
geteekende. 
Het niet voldoen aan de
zen oproep is strafbaar. 

P: MERTfNS, 
Notaris te Boxtel. 
M. v. ERP, Hoofd
van Dlenst Gem. 
werken, Boxtel. 

Stoomwasscherij 

,.DE SLUISWEIDE" 
vraagt eenige 

AmateurTabaktelers 
uit Boxtel, Gemonde, Liempde 
en Esch kunnen tabaksblad ter 
bewerking inleveren Woensdag 
17 October van 11 tol 1 uur bij 

G. KEUKENS
Parallelweg Zuid No. 1 
naast Call, Wed. Theeuwken1. 
Iedere inzender betaalt bij inleveren 
f 0.75 registratiekosten en wordt 
ingeschreven als lid der Vereeni• 
ging •un Nederl.andsche Amateur� 
Tabakkers 

Het bewerkte producl wordt op 
dezeJfde plaats na ongeveer drie 
maanden weer teruggegeven. 

De tabak wordt in uw bijzijn 
gewogen en geclassificeerd, waarna 
een ontvangstbewijs wordt afge• 
geven. 

leder amateur kan driemaal 
Inzenden en ontvangt n■■r 
verkiezing per Kg. tabak 150 
sigaren of 800 sigaretten of 
78 °to kerltabak. 

Kosten zijn met inbegrip v.an 
belasting; sigaren f 8,- per 100, 
si�aretten f 13,50 per 1000, kerf, 
tabak f 3,50 per Kg. 

Voor Amateurs, welke in de 
afgeloopen jaren hun tabak naar 
de fa. P. J. M. Alberts te Druten 
hebben gezonden is de inleverings• 
mogelijkheid op bovengenoemd 
adres een groot gemak. 

Nadere inliChtingen worden des, 
gewenscht verstrekt door W. v. 
Lieshout. Maaskantje C 103 te 
Den Dungen en A. J. (;_ Thoonen. 
Bergen,op11Zoom, Consul voor 
Noordbrabant en Zeeland van de 
Vereeniging van Nederlandschc 
Amateur, Tabakkers. 

Eikelverzamelaars. 
Vanaf heden koopt P. 

Voets, Café het Schipke, 
agent voor Rijksinkoop, 
weer eikels op. De prijzen 
zijn : Hollandsche eikels 
4 et. p. kg., Amerikaansche 
5 et. p. kg. 

Sala's 

.Aanleg 

Levert 

Wij kunncp nog plaatsen eenigc goede en 

nette strijksters. 
Loon naar bekwaamheid. Minimum f 15.- per weck.
Aanbiedingen uitsluitend aan de fabriek van 9-12 
en 2-5 uur. 

CHEMISCHE WASSCHERIJ 
EN STOOMVERVERIJ "DEN DRIES" , BOXTEL

/ 

A. J. ROBBEN 
Molenwljk 14 Boxtel. 

Gediplomeerd Belastingconsulent. 
Lid Ned. Coll, v. Bel. Cons. 

Belastingzaken - Contr&le . Boekhoudingen 

Nieuwe Bioscoop Boxtel. 
Wij verwachten binnenkort: 

DE ZILVERVLOOT 
een film over het ondergronds verzet
in Nederland. • ' 

REDDING UIT HET WESTEN 
De eerste . gekleurde film over de strijd 
op zee.

TARZAN EN DE GROENE GODIN 
Avonturen in de wildernis voor jong 
en oud. 

YOSHIWARA 
een Fransch meesterwerk met de acteur 
Sessue Hayakawa. 

Deze week Vr ijda g t/m D o n d e r da g  DANIELLE 
DARRIEUX in: 

,,DE FATALE NACHT" 
Prima bijwerk. Toegang 18 jaar. 

INSTITUUT. MINERVA 
Agentschap: firma VAN GRIENSVEN Drukkerij el Boek
handel, Rechterstraat 7, Boztel . 

NEEM EEN GOEDE LOODS 

VOOR UW TOEKOMST 
als zakenman, en werkt voor UW EIGEN ZAAK !Dct 
een Minerva-Cursus 

Middenstands-Diploma 
onder leiding en controle van een belasting,consulent 
met recht op advies op accountancy en belastinggebied, 

nette meisjes Aanwinst 
• 

à f 65. - contant of f 6. - per maand. 

BIJ NIET SLAGEN CURSUS GRATIS 1 Kantoor: Aanbiedingen Molenpad l Lennisheuvel 77 A 
Administratiekantoor Gevraagd : 

R. v. d. Wouw Appel- en Peerpitten 
Burg. Canterslaan D 25 0 k. f 2.50 en f 3.-per 100 gram, 
OISTERWIJK - Tel. 81. icdc:r apart, langzaam ge, 
·Belastingen, droogd. 

Boekhoudingen, JAN KLOOSTERHUIS, 
Accountancy. St. Vltusholt 34, Winschoten 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Gr wordt weer zilver gefabriceerd. 

Reeds nu slaagt U voor een 

aardig geschenk in tafelzilver. 

De pnJs valt U mee ! 
-\ I 

Fa . .fl. van Vlerken, {Boxtel 
Horloger Juwelier 

BLO EMBOLLEN 
Hiervoor slaagt U het beste bij ons, 
voor weinig geld, 
een tuin vol bloemen 

Wij kunnen U h.elpen aan Hyacinten, Tulpen, 
Narcissen, Crocussen, lressen, Annemonen, 
Blauwe Druifjes, Ixia's, lxiolirion, enz. enz. 

WIJ verkoopen tegen vastgestelde regeering,sprlJs 

Hub. P. A. Poulissen-Verhagen 
Zaadhandel Rechterstraat 31 Boxtel 

Tijd. Hoofdkantoor: 
Hertogstraat 35, Postbus 102, Tilburg, 

Jleeds uele 
ouergrootmocders 

waren terwille van · de 
beter verzorgde 
levensmiddelen 

onze t r ouwe klanten 

Sata' s Tuinbouw-Inrichting - Boxtel 
Kantoor: Lennlsheuvel 77 A 
Winkel: Markt 13. 

Uit voorraad leverbaar: 
Gras- en Klaverzaden 
Boll�n voor uw tuin 
tegen lage prijzen. 

Jubileum,paketten met de mooiste Tulpen per 
pakket f 5.-. Losse bollen per stuk 15 cent. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN - BOXTEL 
• 1 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

lJe 'llieuwi �--
De bezieling van het politieke leven moet 

uitgaan van twee zijden: van het volk en 
, van de regering. Sint Thomas zegt van de 
"vorst" dat hij zonder meer moet zijn een 
"bonus vir", d.i. een goed man, om <le 
grote massa op de juiste wijze naar het al
gemeen tijdelijk welzijn te leiden. 

Hetzelfde geldt, dunkt ons, van de bur
gers, aan wie de bezielende leidinggevende 
taak is toevertrouwd of toekomt. Welnu 
zonder meer goed zijn, veronderstelt de 
gaven der liefde en der genade, zelfs al zou
den de bedoelde burgers buiten schuld de 
christelijke belijders niet kennen of looche
nen. En hieruit volgt dat een staatsgemeen
schap, die door zulke goede mensen be
zield en geleid wordt in werkelijkheid, en 
juist om die reden, onder het regi�m van 
Christus leeft. 

Deze politieke persoonlijkheden nu kun
nen zich nooit van hun taak kwijten als ze 
niet zelf georganiseerd zijn, en organisaties 
achter zich hebben staan. ' 

Het nationaal socialisme meende dit op te 
lossen door de drievoudige essentie van 
staat, beweging en volk in de eepheid van 
één persoon neer te leggen. De fascistische 
partij van Mussolini werd sinds de wet van 
29 Dec. 1929 "un organo dello stato" -
een orgaan van de staat. De opvatting der 
Sovjets. verschilt weer van qe Duitse en 
Italiaanse: ze is radikaler en markanter. 

Maar deze drie methodes om te komen. 
tot een nieuwe gemeenschap zijn tot op he
den zonder enig succes gebleven. Hoe zal 
de nieuwe gemeenschap er dan wèl uit 
moeten zien? 
• Naar onze mening :z.al de idee van geor
g_aniseerde politieke broederschap een ge
wichtige rol' moeten spelen. In een veelvor
mige personalitische staatsgemeenschap zal
dit idee moeten verwezenlijkt worden. Veel'
v'ormig moet deze gemeenschap zijn, omdat
het v,ik- en bedrijfsleven veelvormig is.
Personalistisch moet zij zijn, maar niet dic
tatoriaal, omdat dit de langdurige en nut-

• teloze debatten van Kamer uitschakelt.
In een gezond opgevat stelsel van verte

genwoordiging, onafhankelijk gemaakt van
beraadslagende kamers wat wetgevende en
uitvoerende macht aangaat, maar verant
woording verschuldigd aan de gemeenschap,
zullen de organisaties in staat zijn voor hun
belangen op te komen, maar ze z_µllen tege
lijkertijd hun onmacht I ervaren, waar het
wensen betreft, die alleen op eigen belang
en hebzucht berusten.

Wij zullen dan te maken hebben met een
democratisch "gemengd regiem", waarin de
politieke broed9rschappen organisaties vor
men, die onafhankelijk zijn van de staat,
en alleen aan de algemene bepalingen betref
fende het recht van vrijheid van verenigin
gen onderworpen zijn.

Deze gemeenschap, opgebouwd uit ver
schillende organisaties, veelvormig dus, kan
een ·eenheid zijn, een christelijke eenheid
-zelfs, zonder dat al haar leden de eenheid
van geloof en godsdienst bezitten.

Deze eenheid van een veelvormige staats
gemeenschap is een vriendschapseenheid.
Daarmee verschilt zij van de middeleeuwse,
die een sacrale eenheid was, en van de libe
rale eenheidsgedachte, die neutraal was.

Wij zullen bij de nieuw te maken ge
meenschap wellicht niet meer kunnen uit
gaan van onze geloofsbelijdenis. Niets is
nuttelozer dan de mensen te verenigen op
de grondslag van een wijsgerig minimum.
Leibnitz, Descartes, Hegel en Comte wilden
terug naar een middeleeuwse eenheid. Ze
moesten mislukken, omdat ze vergaten dat
de grondslag voor deze sacrale eenheid: het
geloof, niet meer aanwezig was.

Wij zullen dus moeten uitgaan van een
algemener princiep, dat irl het. christendom
weliswaar ligt opgesloten, maar voor niet
christenen even aanvaardbaar is.

Dit beginsel is geen ander dan onze na
tuur zelf, die streeft naar een persoonlijk én
algemeen welzijn. In dit streven vinden wij
elkaar als broeders en zusters.

Daarmee wordt onze gemeenschap een
broederschap. En dit zal het begin moeten
zijn van de nieuwe dag die aanbreken gaat.
Als broeders hand in hand te werken voor
ons gezamenlijk welzijn.

Hand in hand wordt ons werk licht.
Als broeders naast elkaar te werken voor
eenzelfde doel, in een taak die een leven
waard is.

Mochten allen dit inzien. 

lJe Hie,u� daq,. 
Ik heb de nieuwe dag gezien 
Hij werd bij donderslag geboren 
bij bommenval en heten strijd 
Wij dachten hem reeds uitverkoren 
tot een bestaan vol moeite en smart, 
een wezen, met gebroken hart. 

Maar zorgeloze jeugd herwon 
al spoedig levenslust en krachten 
zijn zin ging uit naar spel en dans 
in stee zijn plichten te betrachten. 
Hij zong en sprong in vlaggentooi, 
Niet ieder vond dat goed of mooi. 

Doch d'ernst des levens klopte aan 
,,0 nieuwe dag gedenk uw plichten, 
een nobele taak werd u gegund. 
Er valt zo heel veel te verrichten: 
het volksherstel eist hart en hand 
Het gaat om 't zijn van Nederland. 

Heeft nieuwe dag 't vermaan gehoord 
houdt hij zijn dure taak voor ogen? 

de schouders onder 't juk gezet, 
zich voor zijn grootse taak gebogen? 
heeft hij thans lijf en ziel verpand 
voor 't arme lijdend vaderland? 

ELISE SOER. 

:J. E.vut 3laul/toll. 
Het is nu zowat een jaar geleden dat Je 

commandant van het "Sprengcommando" 
der Duitse Weermacht bij de pastoor van 
St. Petrus kwam met de mededeling dat bin
nen enkele uren de toren moest verdwijnen. 
Was hij binnen die tijd niet afgebroken, 
dan zou hij de lucht invliegen. 

Het is te begrijpen dat dit geen aange
name mededeling was en de schone oude 
toren van Boxtel zou niet meer bestaan heb
ben, had het geluk ons niet gediend. Toe
vallig liep de pastoor Ir. Hazelhoff tegen 
het lijf, wien hij het geval vertelde. Deze 
ging direct met hem naar de commandant 
en heeft het ten slotte zover weten te bren
gen, dat van het krankzinnige plan om de 
toren te laten springen werd afgezien. 

Zelf is de ingenieur met de Duitsers toen 
op de toren geklommen en heeft hun het 
voorstel gedaan de toren dicht ,te metselen. 
Daarmee was dan het doel bereikt: de toren 
zou niet meer _ als uitkijkpost gebruikt kun
nen worden. 

De commandant liet echter springstoffen 
aanbrengen zodat men niet ongestraft de 
zaak open kon .breken. Direct bij onze be
vrijding is aan Engelse officieren de plaats 
der lading duidelijk aangewezen kunnen 
worden. Door verwijdering der lading is 
voor ons dorp het schoonste gebouw dat het 
had bewaard gebleven. 

Boxtel zal Ir. Hazelhoff voor zijn kordaat 
optreden dank verschuldigd blijven. 

Hij was het ook die gedurende de moei
lijke dagen van Boxtel hard heeft gewerkt 
voor evacués en voor alles wat direct van 
belang was voor de voedselvoorziening. 

Hij was het die mede voor de pompin
stallatie zorgde, waardoor Boxtel water bleef 
houden. Hij was het die na een gevaarvolle 
tocht kaas van Rotterdam naar Boxtel 
bracht. 

Hij zorgde voor een pompinstallatie voor 
de duizende evacués, die naar Boxtel waren 
gestroomd. 

Deze man heeft recht op onze dank. En
kele w�en terug vertrok hij naar Vene-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • 
• • 

i , :feu(Jd,�5-dduum. Ï 
• •• Het glorieuse Christus-Koning-feest was het vorige jaar de eerste ♦
: Zondag na onze bevrijding. Het traditionele Triduum ter voorbe- : 
: reiding kon niet plaats hébben, vanwege de bommen en granaten, : • die rond en in Boxtel gierden. 1 • 
• •♦ Dit jaar echter kan de traditie weer worden voortgezet. Omdat ♦
: wij niet kunnen en mogen nalaten onze bevrijding te vieren op 25 : 
: October, wordt het Triduum voor de rijpe jeugd een week ver- : • vroegd; en zo zal DONDERDAG a.s. van de volgende week, 18 ♦ 
: OCTOBER de dag zijn dat het Christus-Koning-Triduum een aan- : 
: vang neemt. : 
: De parochiële geestelijkheid rekent erop dat ieder jeugdig per- : • soon, meisje of jongen, acte de présence zal geven. Iedere jongere, ♦
: die de ernst des tijds begrijpt, zal naar voren willen treden, om zich : 
: aan te bieden als zijnde bereid het vaandel van Koning Christus te : 
: volgen, te verdedigen eri hoog uit te steken boven de God-vergeten- : • de-massa.

• 
• 

: Jongens en meisjes, zij beiden willen instemmen met de strijdkreet: :• ♦
: Voor Christus, onze Koning! God wil het. Amen! : 
• •• ♦ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

zuela. Moge hij vandaar spoedig kunnen 
oversteken naar Soerabaja, waar zijn wieg 
stond. De grond waar hij geboren werd is 
nog niet vrij. 

De beste wensen van Boxtel's inwoners 
vergezellen hem op zijn tocht en een spoe
dig weerzien in Boxtel! 

J'1aatselqA, 'llû™ 
R.K. HUISHOUDSCHOOL VAN DEN 

N.C.B. TE BOXTEL.
Dinsdag 16 October 8,40 opening van het 

cursusjaar met een plechtige H. Mis in de 
parochie van St. Petrus. 

Hierin worden alle leerlingen, die zich 
hebben opgegeven, verwacht. Na de H. Mis 
indeling der klassen en opgave van les
rooster in de pastorie van St. Petrus. 

Enkele schaakliefhebbers hebben het ini
tiatief genomen een schaakvereniging op te 
richten in Boxtel. 

Zij die wensen toe te treden voor het op
richten der vereniging gelieven zich op te 
geven bij H. Nooren, Prins Hendrikstr. 30 
en G. Elissen, K. v. Osch & v. Leuwenst�aat. 

TAFEL TENNIS. 

Op het tafeltennis-Teamtournooi te Best 
hetwelk door Bata was georganiseerd, wist 
de Boxtelse tafeltennisvereniging Advance 
de mooie prestatie te leveren om van de 5 
deelnemende verenigingen als eerste te ein
digen. Zowel het eerste, het tweede als het 
derde team behaalde de eerste prijs, zij het 
dan soms na zeer harde strijd. Goed partij 
gaven vooral de verenigingen Smash en 
E.T.C. uit Eindhoven. 

Door dit resultaat overmoedig geworden . 
werd de vereniging Visa-Versa uitgenodigd 
waarin Brabants beste spelers uitkomen. 
Na een zeer harde strijd met als uitblinkers 
R. Steinman en F. Leermakers welke van het
Brabants kampioen dubbelspel B. ten Brink
H. Kole won, eindigde deze wedstrijd in een
gelijk spel 5-5. Het tweede team dat tegen
Bata t speelde wist een 8-1 overwinning te
behalen, het derde en het vierde team dat
in Eindhoven bij Atoom op visite was, wist
het derde team met 7-3 te winnen terwijl het
vierde team met 6-4 verloor. ,

De uitslagen wijzen er echter wel op, dat 
in de a.s. competitie wel degelijk rekening 
met de Boxtelse spelers zal moeten worden 
gehouden. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Zoals verwacht was, heeft "Boxtel" het 
j.l. Zondag tegen St. Michiel-Gestel niet tot
een overwinning kunnen brengen; de neder
laag was zelfs nogal groot.. De einduitslag
werd 6-3 voor Gestel. Weer was de voor
hoede, ondanks de drie schitterende goals,
niet goed. Er wordt te ondoordacht en te
onsamenhangend gespeeld. Door onbesuisd
spel gaan dikwijls de mooiste kansen ver
loren. Gebruikt men al een enkele maal zijn
hersens dan is dit ook direct gevaarlijk en
levert dikwijls een goal op. Kunnen doen
ze het blijkbaar wel, de wil en de techniek
zijn wel aanwezig, doch als elftal lijkt het

nog op niets. Gestel speelde met veel vuur 
en paarde hieraan een beter spelinzicht, ter
wijl de middenvoorplaats bezet was door 
een speler die kon schiete� en het dan ook 
deed. Vijf goals nam hij voor zijn rekening. 
A.s. Zondag speelt "Boxtel" voor de N:V.B.
beker de laatste wedstrijd tegen E.S.V. uit
Eindhoven. Hoewel E.S.V. de laatste tijd
ook beter begint te spelen, verwachten wij
toch een overwinning voor "Boxtel" en ze
ker als men met wat meer overleg en door
zicht speelt. Gestel en de Bata hebben het
voorbeeld gegeven, Boxtel behoeft het maar
over te nemen. De wedstrijd vangt aan om
half drie op het "Boxtel" terrein. Het twee
de elftal speelt een voorwedstrijd tegen de
E.S.V.-reserve's. Deze wedstrijd vangt aan
om 12 uur. Enkele nieuwe krachten zullen
hierin worden geprobeerd, en we hopen
waardige reserve's voor het eerste elftal aan
het werk te zien.

OM DEN N.V.B. BEKER. 
O.D.C. - Zalt-Bommel 4-2.

Een wedstrijd met een sensationeel slot. 
Reeds spoedig na het begin heeft Z.B. suc

ces, wanneer na een mistrap van Wagenaars, 
de linksbinnen van Z.B. met een listig hak
balletje Staak volkomen verrast. O.D.C. valt 
verwoed aan, en Z.B. wordt geheel op eige 
helft terug gedrongen. Succes blijft echter 
uit, deels doordat de afwerking van de 
reeks O.D.C. aanvallen ontbreekt, en deels 
omdat de verdediging van Z.B. hun doel 
volkomen afsluit. Daar komt nog bij, dat 
het geluk aan de zijde van Z.B. is een' paar 
verrassende schoten van Schalks vliegen ra
kelings naast, en een vrije trap van W. v. d. 
Boogaard beland tegen de doelpaal. Z.B. 
vergroot haar voorsprong juist voor de rust, 
wanneer wederom door missen van Henk, 
de rechtsbinnen een kans krijgt 2-0. Na de 
rust heeft Zaltbommel totaal niets in te' 
brengen. Trouwens zij begaan een grote 
fout, door letterlijk alles op de verdediging te 
zetten. Eindelijk heeft O.D.C. succes. 'Een 
schot van v. d. Boogaard vliegt van den 
binnenkant van de paal het veld in. Schalks 
die een prima partij voetbal speelde is er als 
de kippen bij en jaagt het leer keihard in 
het Z.B. doel. 1-2. 

Het is ongeveer nog een kwartier -spelen 
en de O.D.C.ers voelen, dat het nog kan. 
Een paar minuten later is door toedoen van 
Schalks de stand gelijk. Z.B. dat ongeveer 
alles op de verdediging heeft gezet komt 
thans naar voren en in een ommezien is het 
4-2. Voor O.D.C. The maakt de 3e en
Schalks de vierde goal.

Met een geweldig gejuig worden deze 
twee doelpunten begroet. Een verdiende 
overwinning, door anderhalf uur aanhou
den en de moed niet te verliezen. 

A.s. Zondag twee wedstrijden tegen U.D.I.
Uden. O.D.C. 11-U.D.I. II aanvang half 1. 
O.D.C.-U.D.I. aanvang half drie.

Voor Boxtel een geheel onbekende. Ver
schillende uitslagen wijzen er op dat U.D.I.
over een uitstekend elftal beschikt. 

Redacteur: H. v. d. M�ijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



O.D.C., Afd. KORFBAL.

P.S.V. IV - O.D.C. I 8-1. 
In een technisch hoogstaande wedstrijd 

heeft O.D.C. in Eindhoven tegen de kam
pioenen een nederlaag geleden. Doch deze 
nederlaag kan door O.D.C. met ere gedra
gen worden daar de stand met de rust 1-1 
was, en de P.S.V.ers technisch en physiek 
schouders boven O.D.C. uitstak. Hun samen
spel was beter verzorgd als dat van O.D.C., 
maar vooral in het doelwerpen waren zij 
uitmuntend, vandaar de 8 .... 

1 
Als de scheidsrechter het begin signaal 

fluit, zijn beide twaalftallen volledig en PSV 
zet direct een aanval op welke al spoedig 
een 1-0 resultaat opleverde, maar ook ODC 
liet zich niet onbetuigd en na 20 min. 
spelen brengt Bart Kennis met een fraaie 
worp de stand op 1-1. Nu werd er van beide 
zijden hevig gestreden om de leiding in 
handen te nemen, doch de verdedigingen 
waren de baas. Zoo ging dan de rust in met 
1-1. Na de rust kwam er spoedig verande
ring. PSV zette toen een offensief in, dat 
ODC niet bij machte was bij te houden, 
en de stand was zo 2-1. Deze stand werd 
tot aan het eind signaal door PSV opge
voerd tot 8-1. 

Ook ODC had hevige aanvallen opgezet, 
doch deze konden door onvoldoende pro
ductiviteit niet in doelpunten worden om
gezet. ODC ging wel met een nederlaag 
naar huis, maar gesterkt voor een volgende 
wedstrijd, want het is geen sc_hande als men 
van kampioenen verliest. 

FOKVEEDAG BOXTEL. 
Te Boxtel werd een goed geslaagde fok

veedag gehouden. Na een lange rustperiode 
kon wederom tot resultaat van jaren arbeid 
worden geoordeeld. In het algemeen werd 
geconstateerd dat van een vooruitgang in 
vergelijking met de laatst gehouden fokdag 
1940 kon worden gesproken. Als jury-leden 
fungeerden de H.H. M. Çox, Ir. A. v. Laar
hoven, M. v. Vijfeiken en A. v. Vlerken. 

De uitslag is als volgt: 
1. Melkgevende koeien S.R., R. v. J.V.:

ta. Fr. v. Boxtel; 1 b. Fr.· v. Boxtel; 2a. W. 
Pijnenburg; 2b. W. Pijnenburg; 2c. Wed. L. 
v. d. Sande; 2d. P. Langenwerf; 3a Fr. v.
Boxtel; 3b. Wed. J. v. d. Meijden; 3c J. 
Megens; 3d J. J. v. d. Sande; 3e. J. J. v. d. 
Sande. 

2. Droogstaande koeien S.R., R.v.J.V.:
ta Wed. J. v. d. Meijden; tb Ant. v. Mens
voort; 2a Wed. J. v. d. Meijden; 2b J. J. v. 
d. Sande; 2c E. v. d. Staak; 2d G. Melis;
3a Ad!\. v. d. Sande; 3 b J. J. v. Mensvoort. 

3. Melkgevende fokregister koeien:
ta L. v. Esch; 2a Maatschappij "Venrode"; 
2b Adr. Pijnenburg; 2c Wed. J. v. d. Meij
den; 2d L., v. Esch; 3a Kind v. d. Bruggen; 
3b Wed. J. v. d. Meijden; 3c Adr. Pijnen
burg. 

4. Droogstaande fokregister koeien:
2a Wed. L. v. d. Sande; 2b Adr. Verhoeven; 
3a Fr. v. Boxtel. 

5. • Melkgevende wilde koeien: la J. v. d.
Heijden; tb M. Pijnenburg; 1c Fr. v. Oor
schot; td Fr. Janssen; 2a Wed. v. d. Linden; 
2b F. v. Oorschot; 2c J. Schoenmakers; 
2d. M. van Grinsven; 2e J. Schoenmakers; 
2f Fr. Helmer; 2g J. v. Antwerpen; 3a G. 
v. Beljouw;_ 3b H. v. d. Pasch; 3c J. v. Ant
werpen; 3d P. J. v. d. Meijden; 3e Wed. 
v. d. Linden; 3f 0. Verhoeven.

6. Droogstaande Wilde koeien: 1 a J. 
Schoenmakers; 1 b H. v. d. Pasch; 2a C. 
Bekkers; 2b A. Dobbelsteen; 2c A. Dobbel
steen; 3a M. v. Hal; 3b M. v. Hal. 

7. Melkgevende schotten S. R.v.J.V.:
ta E. v. d. Staak; 2a Wed. And r. Verhoeven; 
2b J. Megens; 3a M. Schoones; 3b Adr. v. 
d. Sande.

8. Droogstaande schotten S. R.v.J.V.:
la P. v. d. Boer; 2a Adr. v. d. Sande. 

9. Melkgevende Fokregister Schotten:
ta J. M.egens; tb M. v. Kasteren; 2a Wed. 
L. v. d. Sande.
' 11. Melkgevende wilde schotten: 1 a G.
v. Beljouw; 1 b G. Melis; 2a J. v. d. Heijden;
2b Fr. Helmer; 2c J. Schoenmakers; 3a P.
J. v. d. Meijden.

13. Volbloed vaarzen 4 brede tanden:
ta Adr. Verhoeven; 2a W. Pijnenburg; 3a 
Fr. v. Boxtel; 3b Maatschappij "Venrode". 

BEKENDMAKING: 
Burgemeester en Wethouders van Boxtel; 
Gelet op. artikel 37 der Wegenwet;

brengen ter openbare kennis: 
dat H.H. Gedeputeerde Staten bij 'hun be
sluit van 21 Augustus 1945 G. no. 75 Ie Af
deeling, den ontwerp wegenlegger voor de 
gemeente Boxtel gewijzigd vaststelden. 

De vastgestelde legger zal vanaf 8 Oc
tober 1945 op de gemeentesecretarie (Pu
blieke Werken) voor een ieder ter inzage 
worden gelegd gedurende den geheelen 
voormiddag. 

Uiterlijk tot op den dertigsten dag na het 
tijdstip van het ter inzage leggen staat aan 
ieder belanghebbende en aan den Commis
saris der Koningin in de provincie tegen de 
vaststelling van den legger beroep op H.M. 
de Koningin open. 

Boxtel, 3 October 1945. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

14. Fokregister vaarzen m. 4 brede tanden
la L. v. Esch; 2a H. Dollevoet; 3a Maat
schappij "Venrode". 

2a J. Megens. 
20. Fokregister pinken boven de 20 m.:

3a M. Habraken.

26. Moeders met 2 dochters geregistr.:
L. v. Esch; 2 Fr. v. Boxtel; 3 J. Megens.
27. Minstens 4 stuks van 1 eigenaar ger.:

15. Wilde vaarzen met 4 brede tanden:
la G. Dollevoet; 2a H. Jacobs; 2b M. de 
Groot; 3a Paters Assumptionisten; 3b E. v. 

21. Wilde pinken boven de 20 maanden:
1a Wed. v. d. Linden; 2a J. v. Beljouw; 2b
M. v. Rooy; 3a A. C. Pijnen burg; 3b Cas.

1 Wed. J. v. Meijden; 2 Fr. v. Boxtel; 3 
L. v. Esch; 4 W. Pijnen burg; 5 Maatschap
pij "Ven rode"; 6 J. J. v. d. Sande; 7 J. Me
gens; 8 Adr. v. d. Sande.d. Aker. v. d. Akker; 3c Kind v. d. Bruggen ..

16. Volbloed vaarzen, 2 brede tanden:
1a Wed. J. v. d. Meijden; 2a M. Schoones; 
2b G. Dollevoet; 3a W. Pijnenburg; 3b Adr. 
Pijnen burg; 3c J. Megens. 

22. Volbloed pinken van 12-20 maanden:
la Adr. Pijnen burg; 1 b M. Schoones; 2a Fr.
v. Boxtel; 3a J. Megens; 3b H. Dollevoet.

23. Fokregister pinken van 12-20 m.:
la L. v. Esch; 2a Wed. J. v.d. Meijden; 3a
H. Dollevoet; 3b H. Dollevoet.

28. Minstens 3 stuks van 1 eigenaar on
geregistreerd: 1 Adr. Dobbelsteen; 2 J. 
Schoenmakers; 3 J. v. d. Heijden Lennish.; 
4 M. v. Hal; 5 G. v. Beljouw; 6 Kind v. d. 
Linden; 7 H. v. d. Vrede; 8 H. v. d. Pasch. 17. Fokregister vaarzen 2 brede tanden:

1a L. v. Esch. 29. Kampioen geregistreerd: Miet 36239
S, Fr. v. Boxtel; Reserve K. Liza 1 37650 S, 
Wed. J. v. d. Meijden. 

18. Wilde vaarzen 2 breede tanden:
1a H. Jacobs; tb L. v. d. Ven; te H. v. d. 
Vrede; 2a J. v. d. Heijden; 2b 0. Verhoe
ven; 3a P. J. v. d. Meijden; 3b E. v. d. Staak. 

24. Wilde Pinken van 12-20 maanden:
1a A. Dobbelsteen; 2a L. v. d. Ven; 2b J. v.
d. Heijden; 2c H. v. d. Meerendonk; 3a
Ant. v. d. Pasch; 3b C. Bekkers; 3c H. v. d.
Pasch; 3d H. v. d. Pasch�

30. Kampioen ongeregistreerd: Sjaantje
1 J. Schoenmakers; Reserve K. Liza J. v. d. 
Heijden-Langenberg. 19. Volbloed pinken boven de 20 m.:

Heden ontvingen we de 
droevige tijding van 't 
overlijden van onzen 
commanditairen ven, 
noot 

Prof. Dr. Ir. 
Nicolaas Koomans, 

's,Gravenhage. 
Oud,Chef van 't Rijks, 

Radiolaboratorium, 
Ridder in de Orde v. d. 

l')lederlandschen Leeuw. 
Öfficier in de Orde van 

Oranje,N assau, 
in den ouderdom van 
65 jaar. 

De Directie van de 
Boxtelsche Klompen, 
en H outwarenfa briek, 
H. J. VERHAGEN. 

Boxtel, 8 October 1945. 

Voor de deelneming bij 
het p lotseling overlij, 
den van onzenlieveling 

RINESKE, 
betuigen wij onzen har, 
telijken dank aan fa, 
milie, vrienden, buurt, 
genooten en onderwij, 
zers met de school, 
kinderen. 

C. M. VAN ESCH.
M.H. VAN ESCH,

VAN HAMOND
en Kinderen. 

Frans Staelstraat 3. 

Hiermede betuigen wij on
zen hartelijken dank aan 
allen, die bij gelegenheid 
van ons Huwelijk hunne 
belangstelling hebben be
toond, vooral ook de R.K. 
Gildebonds-Harmonie. 
C. VOETS,
G. VOETS-BREKELMANS
Tongeren 24.

Voor de vele blijken van 
belangstelling ondervonden 
bij mijn 85ste verjaardag 
zeg ik U allen mijnen har
telijken dank. 

Mevr. VAN LIESHOUT 
DE WERD. 

Voor direct gevraagd een 
flinke dagdienstbode of 
werkster voor 3 á 4 dagen 
per week. J. A. Gemen, 
Stationstraat 14, Boxtel. 
Groenten- en Fruithandel, 
H. van Kuijk-Kuijs, vraagt
voor zoo spoedig mogelijk 
een knecht. Niet beneden 
15 jaar. 

Nette werkster gevraagd 
voor Donderdag of Vrijdag. 
Prins Bernhardstraat 32. 
Bestel tijdig Uw hazen, ko
nijnen, fazante-patrijzen bij 
Koks, Molenstr. 37, Bo_xtel. 

Gevraagd, eenige bekwame 

Machine-bankwerkers. 
Zij, die met stempel, en 
matrijzenmaken. bekend 
zijn genieten de voorkeur. 
Aanmelding: Fa. JOS. 
VAN GEEL, Metaalwaren, 
fabriek, Boxtel. 

Waar niet vertegenwoor, 
digd kunnen thans nog 

Actieve Agenten 
geplaatst worden voor den 
verkoop van tuin, bloem, 
en landbouwzaden. Flinke 
bijverdienste. 

Centraal Zaadbureau 
Fa. A. VAN OER WAL, HOOGEVEEN 

Voor'nBuffetkast 

Meubelhuis PÉCÉ 
Gras- en Klaverzaden. 

HH. Landbouwers, 
Nu gij U gescheurd gras, 
land a.s. voorjaar weer 
kunt inzaaien, is er thans 
gelegenheid het benodigde 
zaaizaad h iervoor te be, 
stellen. 

Bestel tijdig. Orders 
worden naar volgorde van 
binnenkomst afgeleverd. 

Centraal Zaadbureau 
Fa. A. VAN OER WAL - HOOGEVEEN 

GEMEENTEBEDRIJVEN BOXTEL. 

Ten kantore van de gemeentebedrijven wordt met 
n gang van 1 November 1945 gevraagd 

mannelijke administratieve kracht. 
Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties, uitslui, 
tend schriftelijk, te richten aan den wnd. Burgemeester 
vóór 20 October a.s. 

-

Jbeel 
Uedecland 

kent 
de Gruyter' s winkels 

en nog beter 
de verzorgde waar 

Een genot is het, als . U zelf straks 
over een tuin bloemen beschikt. 

BIJ N.V. A.T.O. (Van Gend & Loos) kunnen Koopt thans Uw bloembollen bij een vertrouwd adres 
eh vergelijk onze prijzen en kwaliteit der knollen 
met andere. Wij kunnen U nog voorzien van : 

geplaatst worden : 

Kantoorbedienden 
Montéurs 
Leerling-Monteurs 
Chauffeurs. 

Per 10 ,taks Per tó ■taks 
Hyacinthen . . f 1.50 Irissen. . . . f 0.50 
Darwin Tulpen , 0.80 Blauwe Druifjes , 0.50 
Late . ,, . , 0.80 Anemonen , 0.40 

• Gevlamde ., . • 1.00 Crocussen • 0.40
Narcissen . . , 1.00 Enz. Enz. 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan N.V. A.T.O. 
(Van Gend 6. Loos) te Boxtel. Beleefd aanbevelend, . 

, .. Hub. P. A. Poulissen:::Verhagen 
N.V. Van Oerle S Band-en DamastwevenJen Boxtel Zaadhandel Rechterstraat 31 Boxtel 
vraagt voor de afdeelingen: Spoelerij, Scheerderij, 
Weverij en Confectie 

bekwame Spoelsters, 
Scheersters, 
Wevers, 
Meisjes voor de borduurkamer.

Ook komen in aanmerking flinke Jongens en Meisjes 
ter opleiding. Hoog loon. Aanmelding bij den portier. 

Voor de 6ersle H. Communie 
Zilveren 
Zilveren 
Zilveren 
Zilveren 

rozenkransen 
armbandjes 
oor belletjes 
kruisjes 

Fa. LI_ van Vlerken, '°oxtel De transportonderneming en brand- � (.ij 
stoffenhandel Uurwerken, Goud- en Zilver. 

Harry v. d. Anker, Liempde 
is weer telefonisch bereikbaar onder Manufacturenhu1s

No. 447 m 'tn-� ... ,.,.,,, 
11 .ue 11 �

Voor nieuwe schoenen naar Bovendeert 
U weet: 

Bovendeert's Schoenen 
blijven beter. 

Voor Uw bloembollen 

Het adres Markt 13 

Telefoon 415 Giro 381934 
Zoo juist weer ontvangen: 

Prima 2-=pers. vlokmatrassen met 
peluw en gevulde kussens. 

Ook prima kindermatrasjes. 
Beleefd aanbevelend, 

H. OPHEIJ, Breukelschestraat 95

Zonder voorschrift van dokter of 
verloskundige dus vrij verkrijgbaar: 

Dienstbode gevraagd voor 
dag of dag en nacht. Vraagt o nze speciale pakketten bestaande uit 50 tulpen 

Trinose en Citro-trinose 
Verbandwatten en verbandgaas 
Driekante doeken 
Billroth-battist (het z.g. ,, Taft" 
Spenen 

Wassink, Stationstraat 9. van de mooiste soorten à 5 gulden per pakket. 

Verloren, gouden dame,
horloge, van Stationsplein 
naar Kerk in Breukelen. 
Tegen goede belooning 
terug te bezorgen bij G. v. 

d. Meyden, Stationspl. 11.

Voor 'n Tafel 

Losse bloembollen: 
Tulpen . 14 cent per stuk 
Crocussen . . . 4 ,. ,, ,, 
Crocussen, droogbloeiers, 8 ,, ,. ,. 
Irissen . 4 ,, ,, ,, 

Sala' s Tuinbouw-Inrichting - Boxtel 

!����!�uis PÉCÉ ·_l====""'VOLBED�.��l��F�!!�:�!!�"·
ten spoedigste goede en betrouwbare Appel- en Peerpitten 1 Een overal ingevoerde en oude firma 1 Vraagt 

iedc:r apart, langzaam ge, _ voor den verkoop van haar Zaai- en Pootgoed. 
droogd. Inlichtingen op aanvraag. 

Zuigflesschen (nog zeer beperkt). 
Nog steeds leveren wij de bekende babypakketjes 
MET Eau de Cologne. 

M. OLIEMEULEN,Apoth. Ads.
Drogisterij "De Molen". 

Voor oorlogsgetroffenen hebben wij ontvangen·: 
SO L A,ZIL VERl 

TAFELLEPELS SAUSLEPELS 
TAFELVORKEN GROENTELEPELS 

THEELEPELS, 12 stuks in lun doos f s.10 

AHes prima kwaliteit. Door en door vlekvrij f 
De voorraad is zeer beperkt. Ziet onze étalages. 

Bazar C. Steinmann11Pechtold 

f 2.50 en f3.- per 100 gram, §===:: ==_ - A G E N T EN 

JAN KLOOSTERHUIS, • 100-jarige bekendheid! - 100-jarige ervaring! 
St. Vltusholt 34, Winsc•�ho�te�n �������������----•Telefoon 401

DRUKKERIJ J. P. TIELEN - BOXTEL 
Rechterstraat, Boxtel 
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VOORHEEN BOXTE,LSCHE COURANT 

KATHOLIEK ·WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

DANSEN IS EEN KUNST . 
Dansen moet dus, wil het dansen blijven, 

als een. kunst beoefend worden. 
Dansen is de kunst der rythmische li

chaamsbeweging. De dans de harteklop van 
ons menselijk bestaan. Om zijn groeiende 
kracht te beproeven wipt het gezonde kind 
op de arm van zijn moeder en kraait daarbij 
op de maat, al is het eentonig. Hier is de 
dans in zijn meest primitieve, onbewuste 
vorm. De dans is een behoefte, behoefte aan 
gemoedsuiting, een behoefte aan ontlading 
van energie. Hij is niet minder ook een be
hoefte om zich los te maken van de aarde. 

"Veel me.er dan sport zonder meer, heeft hij 
invloed op de psyche van de mens. 

Dansen worde als een kunst beschouwd; 
er is een studie nodig, soms zelfs veel studie, 
om de nodige vaardigheid te verkrijgen om 
de gebaren, het rythme en de muziek refht 
te doen wedervaren. 

Dit geldt voor alle soorten dansen. Van 
de suggestieve kracht die van de dans uit
gaat en ons meesleept, hangen onze reactie's 
af. Zij kunnen goed, zij kunnen slecht zijn. 

Wien het dansen in het bloed zit, danst 
óm de dans, hetzij deze solo-paar- of groep
dans is. In de meeste gevallen het liefst solo, 
omdat de persoonlijkheid h1er het best haar 
uiting vindt. Hier hebben de grote kunst
tenaressen zoveel schoons overgedragen; 
men denke aan Duncan, Pavlova, Argen-
tina . . ... . 

In. de dans uit de vrouw haar ziel, haar 
bevalligheid; de man zijn kracht en zijn le
nigheid; beiden hun hartstocht. 

De magnetische kracht die van de dans 
uitgaat, maakt dat hij ten allen tijde een 
machtige_ invloed heeft op de mensen. Hij 
staat midden in het leven der mensen i bij 
wel en wee, bij vreugde en smart werd ge- • 
danst; in de meest bewogen en bloedige 
perioden uit de geschiedenis vooral. In de 
zwaar beproefde Middeleeuwen, evenals na 
de Franse revolutie, werd. als in een dilirium 
gedanst, en niet het minst in de oorlogs
jaren; want zo sterk als de vreugde, dwingt 
ook de wanhoop tot dansen. 

Als wij meisjes vragen waarom zij dansen, 
antwoorden zij spontaan: omdat wij het 
prettig vinden. Maar daarmee is niet alles 
gezegd. Over het algemeen vinden de meis
jes alle dansen prettig en ze springen veel 
liever lustig en sierlijk dan dat ze op de 
vloer schuiven of stappen; maar het liefst 
dansen ze toch met een jongeman. In dat 
geval doet het er dan niets toe, of de dans 
minder mooi of prettig is. Dit is zeer natuur
lijk. De dans immers is al lang niet meer wat 
hij oorspronkelijk was, bij zijn meest primi
tieve beoefening, n.l. een religieuse lof aan 
de godheid. Hij is na veel gedaanteverwis-

' selingen een V('.rmaak geworden voor de 
mensen in hun samenleving, een galante hof
makerij of een flirt. 

Zover is het met de dans gekomen, dat 
de geestelijkheid reeds lang streng is in haar 
oorde�I over de dans; in de 17e eeuw kon 
een monnik nog een beroemd en weten
schappelijk werk schrijven over de dans en 
zijn beoefening. In de M.E. werden in de 
kerk religieuse dansen onder gebed uitge
voerd. De springprocessie te Echternach is 
er nog een overblijfsel van, zoals ook de 
Sacramentsprocessie te Toledo en de dan
sende koorknapen van Sevilla. 

De laatste religieuse dansen werden in de 
16e eeuw voor goed uit de kerk verbannen, 
omdat het erotisch element de overhand 
kreeg op de vrome bedoelingen der gelo
vigen. 

De verschrikkingen welke die tijd beleef
de, deden de religieuse dansen ontaarden 
tot hysterische vertoningen. 

Daarom werden ze voortaan verboden. 
Van toen af kende men slechts de profane 
dans, die in een nieuwe gedaante: de ge
zelschapsdans, in de 17e eeuw zijn bloei 
beleefde. 

(Wordt vervolgd). 

3ld, ��is"°" HÜt.dood. 
Al ligt het eens zo machtige Duitsland 

aan de voeten van de overwinnaars, al is 
Quisling ter dood veroordeeld, Mussert ge
vangen, Mussolini vermoord, het facisme 
ledt nog. In Duitsland zijn het nog steeds 
Nazi-burgemeesters en functionarissen, die 
de touwtjes in handen hebben. In Noorwe
gen is de zuivering nog niet ten einde. Italië 
weet nog niet wat er te doen is, en _in 

Nederland hebben vele facisten nu maar een 
rood jasje aangetrokken. Eerzame burgers, 
destijds voor N.S.B.-families uit hun huis 
gezet, moeten het aanzien dat nog steeds 
dezelfde lieden in het huis wonen, dat zij 
eens als hun dierbaarste bezit beschouwden. 
Nu hangt daar de rode vlag uit, en kunt ge 
de waarheid voor het raam zien hangen. 

Oud-N.A.F. leden hebben nog steeds hun 
oude functie bij distributie en andere in
stanties. Ontslagen politieke gevangenen bla
zen hun facistische horen weer even hard. 
Arnold Meijer, die zijn politieke lesjes van 
Mussolini leerde, schrijft weer brochure. 

De communisten steunen de actie van 
Soekarno, een ,jappenvriend, een knecht van 
het facistische systeem. Dit alles onder het 
mom van vrijheid, van volkenrecht, van 
waarheid en rechtvaardigheid. 

Wat blijft er van onze goede voornemens, 
ons zuiveringsbesluit, om rechtvaardiaheids
gevoel over, als we dit alles maar over ons 
heen laten waaien. Nu kunnen wij het on
kruid nog baas. De rookwolkjes van deze 
politiek bedorven gedachten en zienswijzen 
moHen door een storm van vitaliteit worden 
weggeblazen. Mocht Nederland inzien dat 
politieke indolentie, lusteloze activiteit het 
het begin is van de nederlaag, ook al stond 
de overwinning aan onze kant. Er is niets 
zo noodzakelijk als een gezonde opleving 
van het politieke leven, willen we straks 
niet door een opleving van het facisme of 
zijn makker het communisme worden ge-
wurgd. 

dat jonggetrouwden niet eens een ver
gunning kunnen krijgen voor aankoop van 
een bed, meubels en wat keukengerief. 

dat de boter nu· al weer zwart verkocht 
wordt voor vijf tot acht gulden per pond. 

dat de "Waarheid" elke week met min
tens acht pagina's kan verschijnen, terwijl 
een Katholiek weekblad wegens papier
schaarste een mager velletje kan uitgeven. 

dat er nog steeds heiligen-beeldjes ver
vaardigd worden, die van smaak noch kunst 
getuigen. 

dat een oud-illegaal werker een pas opge
doken collaborateur vriendschappelijk de 
hand drukte. 

dat een oud onderduiker nog steeds met 
aan een passende werkkring "kon" geholpen 
worden. 

Op we,q naac J.cwa. 
aan boord van de "Balikpapan" 
ergens op de stille Zuidzee. 
23 September 1945. 

Geachte Redactie. 
Mede op verzoek van de drie andere oor

logsvrijwilligers uit Boxtel: J. Kooien, W. 
Derks en J. Vorstermans, die zich met mij 
aan boord bevinden van het Nederlandse 
schip "de Balikpapan" op weg naar Ned. 
Indië, zal ik nu en dan wat nieuws laten 
horen voor uw krant, zodat de inwoners van 
Boxtel op de hoogte blijven van aHes wat 
hen overkomt, die alles verlieten, wat hun 
dierbaar was, om hun leven in te zetten 
voor de bevrijding van onze Insulinde. 

Zo schrijft ons J. J. M. Smits, vanaf zijn 
eenzame boot. Wij zullen enkele fragmen
ten uit zijn lange brief hier afdrukken. 

Na in Eersel de eerste beginselen der' 
krijgstucht ervaren te hebben vertrokken we 
op 31 Mei per vliegtuig vanuit Eindhoven 
naar Engeland. We vlogen laag; het uitzicht 
was prachtig; voor de laatste maal zagen 
we de trotse St. Petrus-toren, de straten en 
de huizen van Boxtel. en een beklemmend 
gevoel kwam over ons, om alles wat we 
achterlieten en de onbekende toekomst die 
we tegemoet gingen. 

We zagen Zeeland, geinundeerd, Middel
burg geteisterd en later de kuststrook, die al 
vager en vager werd, tot de zee haar op
nam. Toen kwam Engeland in zicht. 
. . . . . . . . . . . .  

I 

Op 18 Juni, na een.wekenlange training in 
Engeland kwam het bericht "klaar maken en 
vertrekken naar Australië". 

Een laatste groet voor Holland, naar je 

thuis en om 4,45 marcheerden we naar het 
station om per trein naar Glasgow �e ver-
trekken. • 

Na een lange reis door prachtige land
schappen en bergmassa's kwamen . we ten 
laatste bij onze .boot, een Oceaan-reus van 
20,000 ton de "Orontus", een Engels schip 
dat ons naar Australië zou brengen. Daar 
op dat schip kregen we de slechste plaats 
die denkbaar is: in het onderruim, dat vroe
ger voor bagage diende, met gesloten patrijs
poorten, geen ventilatie, in het achterschip, 
juist boven de schroeven. Met 250 man, alle
maal Hollanders, in deze bedompte ruimte. 
Na de inspectie, 's morgens gingen we ge
lukkig naar het dek, waar we het ons zo ge
makkelijk mogelijk· maakt�n. 

Woensdag 21 Juni. 
Snel zocht het schip zich een weg door 

de eindeloze woestijnzee, die steeds on
stuimiger werd; Het schip begint te sluizen, 
wat ons een beklemmend gevoel geeft, en 
weldra actief wordt. Dan vlug naar de reling: 
dat is een opluchting! Een paar dekens ha
len, en dan naar het middendek, waar de 
deining het mins,t is. We dommelen in. 

Donderdi_!g 22 Juni. De volgende morgen 
is de zee wat rustiger. _De zieken nemen in 
aantal af. De vriendschap tussen de jongens 
van verschillende landen begint te • groeien. 
Weldra vormen zich groepjes, die spreken 
gingen over Holland, thuis enz. Ik sprak een 
Nieuw Zeelander, die 4½ jaar krijgsgevan
gen was geweest en nu naar huis ging. 

Onze Hollandse jongens munten uit door 
hun muzikale kwaliteiten, en al spoedig 
hadden we een band. De mooie melodiën 
klonken over het water toen het avond be
gon te worden. We ontmoetten verschillen-, 
de vissersschuiten en weldra zagen we vaag 
afgetekend tegen de horizon de Spaanse 
kust, het begin van dat land, dat ·zo ontzet
tend geleden heeft tijdens de revolutie. 

Vrijdag 23 Juni. 
's Morgens werden we gewekt door het 

monotone "wakey-wakey", en als we niet 
gauw uit de hangmat kropen, kwam de wa
terslang er bij te pas. We hadden nog steeds 
onze winterkleding aan, maar het werd 
steeds warmer. We naderden de Middel
landse Zee. Tegen middag kwam de rots 
van Gibraltar in zicht. 

Het schip veranderde van koers. We za
gen het hoge Atlas-gebergte en om 2 uur 
pass�erden we de straat van Gibraltar. 

(Wordt vervolgd). 

JJlaatseliiA 'llieUUJS 
Programma voor de officiële v1ermg 

van den eersten verjaardag van 
B O X T E L'S B E V R I J D I N G 

op Donderdag 25 October 1945. 
10.30 Plechtige H. Mis met militaire eer in 

de St. Petruskerk. 
15,00 Plechtige openbare zitting van den 

gemeenteraad, waarin aanbieding van 
het ereburgerschap van Boxtel aan 
Major A. D. Seddon. 
Na afloop defilé op de Markt door 
de Stoottroepen, gevolgd door het 
planten va,een vrijheidsboom op het 
Stationsplein. 

20.00 uur precies. Concert door het T.S.O. 
in de Ark. 
Wijzigingen van het programma voor
behouden. 

In verband met de veelvuldige verzoeken 
om Wethouder A. Valks te spreken, heeft 
deze besloten, wekelijks zitdag te houden 
op. het Bureau Sociale Zaken ten gemeente
huize tussen 8 en 9 uur des avonds en wel, 
eiken Dinsdag, te beginnen Dinsdag 23 Oc
tober 1945. 

O.D.C. Il - U.D.I. 8 - 7.
O.D.C. - U.D.L 8 - 1.

Liefhebbers van doelpunten kregen 
waar voor hun geld. 

Een record aantal toeschouwers hebb� 
Zondag kunnen genieten van een partij 
voetbal, zoals de laatste tijd op het ODC 
terrein niet is gespeeld. Aan de hand van de 
uitslag zou men geneigd zijn te geloven, 
dat de wedstrijd een eenzijdig karakter 
droeg. Dit is echter geenszins waar. UDI 
speelde een goede wedstrijd, en in ·hun spel 
waren zij niet de mindere. In het laatste half 
uur werden zij door het grotere uithoudings
vermogen van ODC overspeeld. Toen volg
de de doelpunten met de regelmaat van de 
klok� Het typische van het geval is dat de 

UDI- doelman aan geen der acht doelpun
ten enig schuld had, wat niet kan worden 
gezegd van het ene van zijn overbuurman. 

De UDI mensen troffen QDC geladen, 
in volle vorm aan. De rechtervleugel Berg
werff-v.d. Boogaard sneed door de UDI ver
dediging dat het een lust was. Fraaie voor
zetten en een paar prachtige doelpunten wa
ren hier van ,het gevolg. De linker vleugel, 
wou blijkbaar niet onder doen en was even
eens zeer actief. The verdeelde het spel 
als van ouds. De middenlinie, waarin van 
Summeren als spil steeds beter wordt, steun
de de voorhoede naar behoren en was ver
dedigend eveneens goed. De beide backs 
zaten er geducht op en dirigeerde met verre 
trappen naar voren. v.d. Staak maakte een 
fout bijgevolg een doelpunt. De stand was 
met de rust 3-1. Reeds direct na de her
vatting kwam The alleen voor den UDI 
doelman. Hij schoot echter in de veilige han
den van laatstgenoemde. Aan de andere 
kant deed den UD! midvoor dit na met dit 
verschil dat zijn schot overging. UDI raakte 
vermoeid en ODC kwam opzetten. Vijf goals 
in een,minimum v4n tijd waren het gevolg 
hiervan, 8-1. Met deze stand kwam het 
einde van een wedstrijd die men niet spoe
dig vergeet. 

Het tweede elftal boekte al spoedig een 
3-0 achterstand, doch met de rust was de..:�
stand genivelleerd.

De tweede helft begon weer met een UDT 
overzicht en het werd 3-5. Promft antwoord
de de ODCers hierop met vij doelpunten 
8-5. UD! gaf zich niet gewonnen en bracht
de eindstand op 8-7. De reserve's in een
geheel nieuwe opstelling speelde verdienste
lijk, temeer daar zij enige tijd nodig hadden,
om in te spelen. De halflinie behoede zich
echter voor te ver opdringen.

a.s. Zondag moet ODC I naar Vlijmen
voor de laatste bekerwedstrijd. Het 2e elftal 
speeld om half een, thuis tegen Maliskamp 
uit Rosmalen. 

AANVULLING BONNENLIJST 
voor de tweede helft van de 11e periode 

1945 (14 t.m. 27 October 19·45) 
voor het Zuiden des lands. 

Elk der volgende bonnen, geeft recht op het 
kopen van: 
Voor de week van 21 t.m. 27 Oct. 1945: 
Alle Bonkaarten 511 
744 250 gram gort 
745 100 gram vermicelli 
746 200 gram zout 
747 100 gram cacaopoeder 
748 125 gram jam 
749 100 gram gedr. zuid-

vruchten 
Bonkaarten 51 1 A, B, C 
727 . . . . . 1 250 gram peulvruchten 
Bonkaarten 511 B, C, D 
780 . . . 1 1 ei 
Inlegvellen 

E 20 . 

Tabakskaart 

250 gram rijst, rijste
bloem of kindermeel of 
225 gram kinderbiscuits 
(3 rantsoenen) 

02 . 1 1 rants. imp.-sigaretten 
Melk,' vlees, aardappelen 
A 774, B 774 . 1½ liter melk 
C 774 . 3½ liter melk 
D 774 . . . 6 liter melk 
A, B, C, D 775 100 gram vleesch 
A, B, C, D 776 . 1 kg. aardappelen 
A, B, C 777 . 2 kg. aardappelen 
B 778 . 1 kg. aardappelen 
Toeslagkaarten 
M44A vlees . . 100 gram vlees 
M44 aardappelen 1½ kg. aardappelen 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 19 October a.s. van des middags 12 
uur af worden gebruikt, met uitzondering 
van de bonnen voor vlees, melk en aardap
pelen, waarop eerst met ingang van Maan
dag 22 October mag worden aJgeleverd. 

Bij deelneming aan maaltijden van de 
Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen 
A, B, C of D 775 voor vlees en A, B ofC 
m voor aardappelen worden ingeleverd. 

Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk 
of a_ardappelen moeten op door den dis
tributiedienst te bepalen dagen aldaar in
leveren resp. de bonnen voor brood, vlees, 
melk en aardappelen. 

De bonnen B, C en D 780 kunnen uitslui
tend worden aangenomen door detaillisten, 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. t 9. 



die tot dusverre bij den verkoop van eieren voor zieken zijn ingeschakeld. Andere detaillisten mogen deze bonnen niet aannemen. In verband met de bevoorrading is het toe-.gestaan, dat de bovengenoemde eierbonnen dagelijks bij den distributiedienst wordeningeleverd ter verkrijging van een toewijzing. 
BEKENDMAKING .. De Directeur van het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt bekend dat, aangezien de aflevering van ontbijtkoek thansdoor de fabrikanten over het gehele landplaats vindt, de mogelijkheid bestaat, datniet overal tijdig de gewenste hoeveelheden verkrijgbaar zijn. Evenwel kan worden verwacht, dat binnende geldigheidsduur van bon 738 afleveringzal plaats vinden. 

PETROLEUM. Gedurende het tijdvak van 17 Octobertot en met 20 November a.s. zullen de bonnen A, B, C en D 781 van de bonkaarten 11 e periode elk recht geven op het koopenvan 3 liter petroleum. Het is in verband met de bevoorradingvan den handel mogelijk, dat de petroleumniet onmiddellijk verkrijgbaar zal zijn. Vóórinlevering der bonnen mag 'evenwel nietplaats vinden. Voorts moet er rekening mede. worden gehouden, dat het geenszins zeker is, datna 20 November ,a.s. wederom spoedig eenbon voor petroleum voor de geheele bevolking zal worden aangewezen. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
-De wedstrijd tegen E.S.V. uit Eindhoven

kan verdeeld worden in twee helften, deeerste helft speelde "Boxtel" een goede partij,, de tweede helft gaf een overwicht van E.S,V. te zien. Ondanks het betere spel boekte "Boxtel" met de rust een achterstand van 2-0, waaraan het pechduiveltjeniet weinig had meegewerkt. Goede schoten van een gewijzigde en beter spelende voorhoede verdienden een beter lot, terwijl een tweetal echte sof-goals een nadelig saldo voor "Bç,xtel" gaven. Men moet echter hetspel meer op de vleugels verplaatsen en beide vleugels in het spel betrekken. Bovendien moet "Boxtel" beter profiteren van inzinkingen bij den tegenstander. Dit hadvoordeel kunnen opleveren in de wedstrijdtegen de Bata, toen de stand 2-2 werd, en ook nu weer tegen E.S.V. Ook nu werd een 2-0 achterstand ingelopen tot een gelijkspel, doch in stede van dan de tegenpartijgeheel te overrompelen, zakte juist Boxtel inelkaar en de winnende goal kwam dan ook aan den anderen kant. Ove� het algemeen werd er echter betergespeeld, alleen het plaatsen is nog nietgoed. Hierdoor moet veel onnodig werkr worden verzet, men moet de bal meer hetwerk laten doen. Opdrijven en plaatsen isgoed, doch niet te lang opdrijven zodat menbedreigd wordt door een tegenstander en men slordig moet plaatsen. De onderdelen van het spel beter verzorgen, en ook meespelen als men de bal niet heelt en zichvolkomen op het spel concentreren. Er zitvooruitgang in "Boxtel" mensen, laat ditzo voortgaan en binnenkort komen de overwinningen. De reserve's speelden 3-3. Enkele lichtpunten kwamen hier naar voren,die de technische commissie in de gatenmoet houden. 
R A  P'P O R T

INZAKE STRAATNAMEN IN BOXTEL. Vervolg. 
Nieuwstraat en Schijndelse Dijk. De Nieuwstraa wordt thans door het afwateringskanaal doorsneden waardoor eennatuurlijke afscheiding is verkregen van derest van de weg naar Schijndel. Thans wordtmede een gedeelte der langs de weg naarSchijndel gelegen huizen gerekend tot de. Langen berg te behoren, terwijl de naamSchijndelse Dijk uit het stratenplan is verdwenen. Het wordt goed geacht de weg naarSchijndel te verdelen in: a. Nieuwstraat vanaf de Rijksweg tot debrug over het kanaal; b. Schijndelse dijk, vanaf de brug tot aande grens van de gemeente. Naar aanleiding van het verzoekschriftvan A.A.M. van der Eerden, adviseert deCommissie, de aanhankelijkheid aan de traditie van gemeente en familie, welke in ditschrijven tot uiting komt, waarderende, niettemin niet terug te komen op het besluit, waarbij een klein gedeelte van de Nieuwstraat n.l. het deel dat gelegen is tussen devoormalige Moleneindse (Meulekense) brug

en de nieuwe Rijksweg, bij de Rechterstraatwerd getrokken. Deze inlijving is op practische gronden,nu er door de nieuwe Rijksweg een zo sterksprekende afscheiding is gekomen tussenbeide gedeelten van de Nieuwstraat, alleszins aanvaardbaar. 

Notaris P. MERTENS te BOXTEL 
zal aldaar voor en ten huize van den Heer 
G. Kaufmann, Wilhelminastraat 11 op Vrij•
dag 26 October 1945 voormiddags 10 uur 

VERGUNNINGS- EN VERLOFSRECHT. 
Burgemeester en Wethouders der gemeènte 
Boxtel 

m a k e n  b e k e n d: 

(Wordt vervolgd). 
om contant geld publiek verkoopen: 
eiken uittrektafel, 4 stoelen en 2 crapauds,theeserviezen, 2 theetafels, haard (Jaarsma)stofzuiger, naaimachine, keukenfornuis, koperwerk, anthieke Friesche klok, schilderijen, spiegels, keukentafel en stoelen, ledikant met toebehooren, 2 waschtafels, waschstellen, olielamp, kapstokken, porceleinwerk, glaswerk, potten en pannen enz. 
Bezichtiging één uur voor den aanvang derverkooping. 

dat vergunning- of verlofhouders, wier 
localiteiten vóór 1 • Mei 1945 gedurende meer dan een maand GEVORDERD zijn geweestschriftelijk kunnen verzoeken zooveel twaalf-den van het vergunnings- of verlofsrecht terug te mogen ontvangen'als het aantal maanden bedraagt waarin van de vergunning ofvan het verlof A geenerlei gebruik is gemaakt. 

ESCH. De R.K. Werkliedenvereniging groeit inledental. Voor een flink gevulde zaal in cafevan Schijndel, gaf de heer Coppens uitTilburg een leerzame lezing over de organisatie der Vereniging. 
. Ook te Esch is thans een rijvereniging opgericht. We hopen deze spoedig in hetopenbaar te zien optreden. 

B,OXTEL, 10 October 1945. 

, Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Met dankbaarheid aan Godgeven wij kennis van degeboorte onzer dochter, diewij bij het H. Doopsel hebben genoemd, 
JOHANNA HUBERDINA 

MARIA ANDREAS 

J. v. d. BROEK J. C v. d. BROEKv. d. ME)JDEN. 
Boxtel, 12 October 1945.Julianastraat 15. 
God zegende ons huwelijken schonk ons een Zoon,die wij Henkie noemden.Bij het H. Doopsel ontvinghij de namen van • 
HENDRIKUS CORNELIS 

MARIA 

M. CHR. v. GURP. M. W. v. GURP V. ZEELAND. Den Haag, 13 Oct. 1945. Van Hoytemastraat 98 II. 
Familie ALB. HU)JBERTSLE)JTEN betuigen bij dezehun dank aan familie, buurten vrienden, voor de veleblijken van belangstelling bijhun 25-jarig huwelijksfeestondervonden. 
Gevraagd: Net dagmeisje,niet beneden 16 jaar. Goed loon. Adres: H. v. Erp, Pr. Bernhardstraat 13b. Boxtel. 
Gevraagd nette werkstervoor de St. Paulusschool. A'.anmelden: Nieuwstr. 128.
Te ruil aangeboden, mooieheereri winterjas ...... of in goede staat zijnde haard"Inventa", tegen 'een goederadio. Adres Bosscheweg193, Boxtel. 
R.K. jogeman vraagt eeneenvoudig, net kosthuis. Brieven met opgaaf v. prijsenz. onder motto ,kosthuis' Boekhandel Tielen, Boxtel. 
Wegens huwelijk van tegenwoordige gevraagd net
Dagmeisje of werkster voortwee dagen per week. J.Hermans, Wilhelminastr. 5. 
Zoo spoedig mogelijk gevraagd voor gezin van zespersonen een werkster voor2 dagen per week, of meisje voor ·halve dagen. Breukelschestraat 4. 
Gevraagd: 

nette Dienstbode 
Voor dag. Mevrouw JANSSEN,V ENKEN, Pr. Hendrik•straat 64. 

Administratiekantoor 

R. v. d. Wouw.
Burg. Canterslaan D 250 k. 

OISTERWIJK • Tel. 81. 
Belastingen, 

Boekhoudingen, 
Accountancy. 

LEVENS· 
MIODELENBEDRUF 

Wij hebben: 
indien U tijdig besteld voor 
diners, feesten of partijen, 
hazen, konijnen 

fazanten e. d. 
Koks Pelterijenhandel 
Molenstraat 37 - Boxtel. 

Voor direct gevraagd een nette 
R. K. Kantoorbediende 

minstens in het be:z:it van M.U,L.0.•diplo�a en typen.Firma J. P. TIELEN, Stationstraat, Boxtel. 

De Oisterwijksche Textiel Industrie 
te Oisterwijk 

vraagt sorteersters 
Hoog loon. Zaterdags vrij. 

Reiskosten wo,rden vergoed. Aanmelden van 's Maan,dags t/m Vrijdags van 9-12, 2-5 uur. 

Abonnementsconcerten 
Mededeeling a�n de abonné(e)s 

Het eerste abonnementsconcert door het Tilburgsch 
Stedelijk Orkest zal worden gegeven op den eersten verjaardag van Boxtel's Bevrijding 

Donderdag 25 October a.s., 
des avonds om 8 uur precies, in De Ark. 

To egang op vertoon van a b o n n e  m e n  t s k a  art. 
Plaatsbesprektn op den dag der uitvoering tusschen 12 en I uur aan de zaal, waar tevens nog kaarten, tot een zeer beperkt getal, verkrijgbaar zullen zijn. 
(f 3.- voor dit concert t 6.- voor de 3 concerten.) 

Gedurende het concerteeren 
blijven de zaaldeuren gesloten. 

A. J. Robben, Molenwijk 14, Boxtel 
Gediplomeerd Belastingconsulent Lid Ned. Coli. v. Bel.Cons.Lid Ned. Ver. v. Accountants

Belastingzaken • Controle • Boekhoudingen. 

. Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

,,OMYL'' 
bevat het bekende D.D.T.,poeder ter verdelging vanalle ongedierte. 

Stuildoos van 50 gram 1 0.85 

M. A.C. Oliemeulen, Apoth, Ads.
Drogisterij "De Molen" 

Wij nemen weer 

Heerenhoeden aan ter reparatie. 
Stoomen en vormen. . . . . . . . f 3.50 ,. ,, ,. met nieuw lint . . f 5.00,, ,. ,. ,. ,, ,, en leer f 8.50 Hoeden keeren . . . extra f 1.00
H.v. Eijck-de Louw, Breukelschestr. 42

Gouden �rouwringen. 
De !:,ekende H.D.Z-ringen 't beste
wat op dit gebied bestaat, in alle
maten verkriüibaar. 

Uitsluitend tegen inlevering van oud goud. 

Fa . ./l. van Vlerken, {Boxtel 
Uurwerken Goud- en Zilver. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAGAZIJN" DE BIJENKORF'' i 
A. VAN KOL 1 

Stationstraat 55 BOXTEL 

Voor St. Nicolaas 
ontvingen we reeds nu een partij Speelgoederen. o.a. Kruiwagens, Hobbelpaarden, Kindertafelsmet bijbehoorende Stoeltjes, Hoepels. Jeeps, groote sorteering Auto's Trek, en Bolderwagens. 
Koffie-, Thee- Suikerbussen, prima p. stel 2.2 5 

Voor oorlogsgetroffenen : 
Sola-Zilver Tafellepels en Vorken 
in diverse kwaliteiten. Etui met 12 theelepels .  . . . . . . f 8.10met 6 theelepels .  . . . . . . f 4.10 Theelepels per stuk . . . . . . . . 80 et. Voorts prima kwaliteit tafellepels en ,vorken per stuk 90 et. '■

•■ 
Fraai verzilverde theelepeltjes v. 't KoninkllJk 1

huis, i ts aparts per stuk f 1.50 ± 3 gr. zilver : . .■
Nog voorradig : Zuigflessen en spenen. 1 

• 
·································-·············· 

Nieuwe Bioscoop o Boxtel 
Vrijdag tot en met Maandag 8 uur 
Zondag 3 voorstellingen 4 - 6 • 8 uur

De nieuwste Engelsche film over de strijd der onder,grondsche in Nederland. 
DE ZILVERVLOOT 

Toegang alle leeftijden. 
Dinsdag, Woensdag en Donderdag 8 uur 

FERNANDEL de gevierde Fransche Komiek 
JOSETTE 

Toegang alle leef tij den. 
------

Verwacht: 

T arzan en de groene Godin !
Waar niet vertegenwoor, 1digd kunnen thans nog 

111111111111111111111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Actieve Ag�nten geplaatst worden voor denver.koop van tuin• bloem,en landbouwzaden. Flinkebijverdienste. 
Centraal Zaadbureau 

Fa. A. YÁN DER WAL, HOOGEVEEN 

• ���IZAAD,
PLANT- en
POOTGOED

is en blijft Uw adres:

VOLBEDA's ZADEN 
DRACHTEN (Fr.) • Tel. 2454 

• 

Opgericht 1850 - 100-jarige be
kendheid! - 100-jarige ervaring! 

• 

Agenten ge-vraagd.

• • 

i INZAMELING ! 
i BINDERTWINE-EINDEN i 
• • 
• •: Onze Regeering hielp de boeren aan :: Canadees Bindertwine. Helpt thans de :: de regeering door Inzameling van de :: gebruikte Bindertwine-elnden. Hier :
: door bespaart U grondstoffen en dus : : ook deviezen. : 
: . 
: De vergoeding is gelijk aan vorige jaren, : 
: en U kunt ze bij Uw handelaar inleve, : 
: ren, welke ze aan ons kan toezenden. : 
i N.V. Lankhorst Touwfabrieken - Sneek i . : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DRUKKERIJ J P·. TIELEN - BOXTEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

J.n pialn melffOtiam. 
Wij herdenken in alle eerbied de slacht

offers van de verschrikkelijke oorlog die ons 
Brabant geteisterd heeft. Gedenken wij de 
zielen van hen, die· gedurende deze bange 
jaren uit het leven werden· .weggerukt. Twee 
en veertig mensen gaven het leven terug 
aan God. Zie hier de lijst van hun namen; 
zoals zij in het bevolkingsregister van Boxtel 
stonden ingeschreven. 
1. Cornelis Bullens, gevallen voor het va
derland, 10 Mei 1940 te Echteld.
2. Joh. Fr. Mallens, gevallen voor het va
derland, 10 Mei 1940, te Cuyck. 
3. Antonius v. d. Akker, gevallen voor het
vaderland, 11 Mei 1940 te Someren.
4. Joh. Th. A. Flint, gevallen voor het
vaderland, 12 Mei, 1940 te Rhenen op de 
Grebbeberg. 
5. Hans van Dommelen, te Stuttgart, 24
Februari 1943, door de Duitsers neerge
schoten.
6. Martien Goossens, 22 Juni, als brand
weerman bij neergestort vliegtuig omgeko
men, evenals:
7. Petrus Joh. C. v. d. Ven, in dezelfde
functie.
8. Wimke Dekker, 24 Maart 1944 te Bilt
hoven bij neerstorten van een vliegtuig om-
gekomen.
9. W. Hosewol, 3 Januari 1943 in een Duit
se strafgevangenis overleden. 
10. Gerard Schuiler te Bonn in Duitsch
land, 6 April 1942 door een auto overreden.
11. Cornelis v. d. Plas, 11 September 1944
bij vliegtuigaanval op het station door een
kogel getroffen.
12. Marinus Eykemans en zijn broer;
13. Adrianus Eykemans, 26 en 27 Sept.
1944, beide door granaatscherf getroffen en
gedood.
14. Corn. v. d. Sande te Best op 25 Sept.
1944 door granaatscherf gedood.
15. Johan André de Visser\ op de Bosse
weg 12 October 1944 door granaat getroffen.
16. Johan Ketelaars, 10 October 1944, te
Boxtel, door granaatsplinter getroffen.
17. Johannes Toelen, 7 October 1944.
18. Leonardus Bekkers uit St. Oedenrode
te Boxtel getroffen op 2 October 1944
evenals;
19. Lambertus v. Alebeek uit Schijndel,
op 6 October.
20. Wilhelmus Jonkers, met zijn verloofde.
21. Johanna Giezen, door vliegtuigaanval
orh het leven gekomen, op 22 October 1944.
22. W. Bressers uit Oirschot op 22 October
te Boxtel getroffen.
23. Johannes Troeyen, eveneens 24 Oct.,
zoals ook 
24. Mattheus v. d. Weide en
25. Drieka v. d. Aker uit Schijndel.
26. Joh. v. d. Akker, 26 October 1944.
27. Cornelis v. Weert, 25 October 1944.
28. Lamb. v. d. Brand, 26 October 1944.
29. Maria Bergman, 8 October 1944.
30. Gijsb. v. Boxtel, 30 October 1944.
31. Adriana van Riel, 30 October 1944.
32. Josef van Ierse!, 13 October 1944.
'33. Cornelis de Wit, 5 Nov. allen door een
granaatscherf gedood.

Bij de vliegende bom, die op 18 December 
in de Mijlstraat zo'n smartelijke catastrophe 
veroorzaakte kwamen om het leven: 
34. Francina Kluytmans.
35. Marinus v. d. Schoot.
36. Johanna v. d. Linden.
37. Johanna v. d. Schoot.
38. Maria v. d. Schoot.
39. Martina v. d. Schoot.
40. Jan v. d. Schoot.
41. Lamberdina Goossens en
42. Cornelis van Haaren.

Aan deze lange lijst moeten eigenlijk nog
enige namen worden toegevoegd, die niet 
meer in Boxtel stonden ingeschreven, zoals 
b.v. de religieuzen die in de plaats van hun
klooster stonden ingeschreven; ook van hen
kwamen er enigen om het leven.

Vergeleken bij andere plaatsen is deze 
lijst niet groot, maar al te groot. is het leed 
dat door het heengaan van deze mensen is 
veroorzaakt. Dit leed kan Duitsland niet 
meer goedmaken. Alleen de tijd en de her
innering aan een eeuwig leven verzacht deze 
rouw. 

H E R I N N E R I N G. 
25 October 194'5. 

Brabant 
werd wel zeer beproefd: 
ons land stond rood van brand, 
Heusden's Raadhuis werd verwoest, 
de waanzin greep ons land 
en menig woning stortte neer 
en menig vriend ging heen; 

we waren bang, we vreesden zeer, 
we waren zeer alleen. 
Maar onze angst werd louter vreugd 
het leven rein geluk; 
wij waren immers zo verheugd; 
van d'eeuwigheid een stuk. 
Want God gaf ons zijn zachte hand 
en redde ons allemaal, 
want 
boven ons ontredderd land 
rijst groot 
de Kathedraal. 

'lJ�. 
Veroverend trekt de gezelschaps-dans de 

wijde wereld in. Aan het Bourgondische hof 
maakte hij zijn eerste schuchtere schreden: 
eentonige passen, op melodieën die zeer 
veel geleken op gregoriaanse gezangen. Van 
omstreeks 1550 tot 1700 maakt hij een bloei
periode door, in Engeland, Frankrijk en Ne
derland, aan de vorstenhoven en op het 
platteland. Hij is rustig, plechtig en voor
naam; hij is een beheerst stijlvol bewegen in 
streng rythme. 

Daarnaast zien wij hem als volksvermaak. 
Gebrek aan beheersing, ongedwongen pret 
en vreugderoes, maakten van de dans een 
rondborstige tot schaterende uitbundigheid, 
die bij kermis en feestelijkheden in losse 
boertigheid overging. We weten dat o.a. 
Breughel hem in zijn ongekunstelde vrolijk
heid meesterlijk vereeuwigd heeft. 

Ofschoón zeer 'verschillend van elkaar, 
hebben beide uitingen één drijfveer, bewust 
of onbewust: het minnespel. Geen gezel
schapsdans is denkbaar zonder de aanwezig
heid van dit element, want in het minnespel 
vindt hij_ zijn oorsprong; hierdoor is hij van 
religieus in de M.E. tot profaan geworden 
en uit het kerkgebouw verbannen. 

Daarom moet zijn uiting zedelijk goed 
zijn en de dansbewegingen correct worden 
uitgevoerd. 

Dat verstonden onze voorvaderen van de 
17de eeuw. Terwijl het er op het platteland 
rondborstig en vrolijk toeging, was aan het 
hog een charmant en beschaafd gestyleerd 
minnespel. Aanvankelijk werd er steeds door 
één paar afzonderlijk gedanst; geen sprake 
was er dus van ziçh laten gaan; want aller 
ogen waren op het dansende paar gericht. 
Men moest zich op zijn best geven. Dat 
sierlijk bewegen in rythmisch gebonden ge
baren of veerkrachtige sprongen, waar de 
ridderlijkheid of de kracht en behendigheid 
van de cavalier een mooie tegenstelling bood 
met de sierlijke gratie der vrouw; was een 
genot voor toeschouwers en dansers. Het 
verhoogde de luister en de statige stijl van 
het Jlofdecorum. 

De dans behoorde vanaf de !?de eeuw 
tot een verzorgde opvoeding. Men leerde 
de jonge man, hoe zich te gedragen tegen
over een meisje; het meisje hoe zich te ge
dragen t.o.v. de jonge man. De welvoegelijk
heid en de "bon ton" leerde men al dansen
de. Men zal nu niet meer verwonderd zijn, 
dat een geestelijke er een belangrijk werk 
over schreef en zeggen kon: ,,De dans is 
een aangename en nuttige kunst, die gezond
heid verschaft; wel voege lijk voor de jonge
ren, aangenaam voor de oudere_n en degelijk 
voor allen, mits men haar op tijd en stond 
beoefent en zonder verderfelijke aanstel
lerij." 

(Wordt vervolgd). 

Oude � op dooue.ïs. 
In het gebouw van het Provinciaal Ge

nootschap, Bethaniëstraat 4 te 's Bosch wordt 
op het ogenblik een tentoonstelling gehou
den, die uniek is in de geschiedenis van 
Brabant. Op een gemakkelijke wijze kunnen 
wij hier kunstwerken bezichtigen, waarvoor 
we anders naar den Haag of Amsterdam 
moeten. Een groot aantal meesterwerken 
uit de zeventiende eeuw vooral, Italiaanse 
en Spaanse werken zijn hier te zien in een 
omgeving en belichting, die het geheel tot 

een voortreffelijke expositie maken. 
De 'tentoonstelling is iedere dag geopend 

van 9 tot 5 uur. Drie opeenvolgende Dins-
• dagen kunt u bovendien een interessante

lezing beluisteren.
Op 30 October zal Dr. Kuipping spreken

over "Het Nederlandse Landschap in de
Schilderkunst".

En 6 November zal Dr. Gerard Brom 
spreken over "Karakter en Kunst van Ne-
derland". ' 

Beide lezingen beginnen om 5 uur. Waar
schijnlijk zal dez_e tentoonstelling een maand 
lang duren. Iedereen heeft dus zeker de tijd 

haar te pezoeken. Iedere dag rond 3 uur 
kunt u een causerie en een rondleiding mee 
maken. Deze unieke gelegenheid mag nie
mand, die enig belang stelt in de kunst
werken van onze oude meesters, ongezien 
laten voorbijgaan. 

:/we, is liet mo9elijA, 
dat iemand, die vier jaar lang het haken

kruisspeldje droeg, een week na zijn terug
keer in Boxtel reeds een "baantje" heeft. 

dat de "Waarheid" een verrader als Soe
karno kan toejuichen en toch nog over 
waarheid durft schrijven. 

dat de Vofksbeweging in de persoon van 
Dr. W. Banning durft beweren dat het be
grip "socialisme" een overwegend oecono
mische inhoud heeft en dat dit stelsel op 
grond van verschillende levensovertuiging 
kan beleden worden: 

dat kleine brood-N.S.B.ers al een jqar in 
hechtenis zijn. 

JJlaatseliiA 'Îlieaws 
CONCERT VAN HET 

JlLBURG'S STEDELIJK ORKEST. 

Onder leiding van Stan Donders-van Eik, 
heeft het T.S.O. ter gelegenheid van de 
viering van de eerste verjaardag van onze 
bevrijding, in de Ark een concert gegeven, 
dat ons grote voldoening heeft geschonken. 

Men zal zich afvragen, hoe het mogelijk 
is een groot orkest in Boxtel te kunnen 
aanhoren; men heeft het nog nooit zover 
kunnen brengen. 

Wij danken dit gebeuren aan de activiteit 
. en doorzettingskracht van onzen waarnd. 
Burgemeester. Hem ,zij daarvoor hulde ge
bracht en wij danken hem zeer voor het 
voorrecht, dat plaatsen met een inwoners
aantal en grootte als Boxtel, nog niet hebben 
genoten of binnen afzienbare tijd zullen ge
nieten.· 

De zaal van ·De Ark leent zich uitermate 
goed voor een dergelijk concert; de acou
stiek is er uitstekend en wij hebben geen 
ander verlangen, dan dat wij weldra weer 
een dergelijk muzikaal festijn kunnen sma
ken. 

Het op de smaak van het publiek aan
gepaste programma bood : een orkestwerk 
van "Papa" Haydn, een concert van G. 

Tartini, een ouverture, van Fr. Schubert, die 
op de vierde plaats kwam, andermaal een 
voorspel, nu van de opera Le Déluge (de 
zondvloed) en tot slot, op uitdrukkelijk ver
zoek, een wals van J. Strauss. Als solist 
trad op de eerste concertmeester van het 

T.S.O., Care! v. d. Bijl. 
De plechtigheid van deze herdenkings

dag, die zo gedistingeerd gevierd is, staat 
ons niet toe critiek uit te brengen op het 
gebodene. Wij kunnen en willen niet ander, 
zeggen, dan dat alles ons ten hoogste vol
daan heeft. 

Dr. G. SMULDERS. 

Op de herdenkings-dag van de bevrijding 
van Boxtel, 25 October, promoveerde tot 
Doctor in de Economische wetenschappen 
aan de katholieke economische Hogeschool 
te Tilburg, op gezag van den rector magni
ficus Dr. M. Gobbenhagen, de Rector van 
onze landbouw hogeschool, de Z.E. Heer 
G. Smulders.

Deze promotie is de eerste te Tilburg na
de bevrijding en de eerste promotie van een 
priester aan de Economische Hogeschool te 

Tilburg. 
De priester-klas van 1931 heeft nu twee 

doctoren in haar midden, en beide wonen 
(toevallig??) te Boxtel, bijna als buren. 
Beiden hebben samen de lagere school be
zocht; op het Seminarie gestudeerd en bei
den promoveerden tot doctor in elkander 
aanverwante wetenschappen en beiden schra
gen zij mede het wetenschappelijk peil van 
Boxtel. 

Het proefschrift van Dr. Smulders handelt 
over "Obligatie-leningen bij kerkelijke in
stellingen": Het is een boekwerk geworden 
van 140 bladzijden met 9 uitslaande tabellen. 
Het is hier niet de plaats te doen bespreken; 
oggetwijfeld zullen in de vak-tijdschriften 
de pennen los komen en dit baanbrekend 
werk onderhanden nemen. 

Wij wensen, mét de velen die hem op de 
promotie-dag ter receptie feliciteerden, veel 
geluk en veel succes toe met het voor 
het dagelijks leven zo belangrijke werk der 
economisten. 

Dialect- en Volkskunde-onderzoek. 
Het Dialect- en Volkskunde-bureau van 

de Kon. Nedel. Akademie van Wetenschap
pen, Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam, 
zoekt voor een aantal plaatsen in onze 
omgeving nog steeds medewerkers, die be
reid zijn om de vragenlijsten in te vullen. 

Deze plaatsen zijn: Haren, Luisel; St. 
Oedenrode, Olland. 

Gaarne wekken we onze lezers uit deze 
plaatsen, die zich in staat achten de lijsten 
van het bureau in te vullen, op, om op deze 
wijze dit bij uitstek nationale en voor de 
wetenschap zo belangrijke werk te steunen. 

De Directeur van het Postkantoor te Box
tel maakt bekend, dat er - voorzover niet 
geschied - gelegenheid bestaat tot het 
omwisselen van de voorlopige ontvangstbe
wijzen A in nieuwe spaarbankboekjes. 

Het kantoor is daartoe geopend van 
9,00-12,30 en 14,00-17.00 uur. (Zaterdags 
9,00-12,30) voor de letters 
A. B. C. 29 October 1945. 
D. E. F. G. H. 30 October 1945.
I. J. K. L. 31 October 1945.
M. N. 0. P. Q. R. 1 November 1945.
S.T. U. 2 November 1945.
V. W. X Y Z. 3 November 1945.

R.K. KIESVERENIGING LIEMPDE.
Onder leiding van den oud-voorzitter Jos.

van den Bosch, had op 22 October in het 
parochiehuis een vergadering plaats ter we
deroprichting van de afdeling Liempde. 

Als spreker trad op, de Heer H. v. d. 
Meijden uit Boxtel, die als van af een uit
kijktoren de herrijzing van de oude, en de 
opkomst van nieuwe politieke stromingen 
bekeek. Hij verklaarde, dat de katholieken 
ondanks de N.V.B. niet langer met de her
oprichting van een eigen nationale partij kon
den wachten. Ten slotte schetste spr. in 
gloedvol voorgedragen versregels, het typi
sche Brabantse beeld: de Kathedraal van St. 
Jan, oprijzend uit het vlakke land, à"ls zin
beeld van het al ons streven richtend, katho
liek geloof. 

Staande de vergadering gaven zich 109 
van de aanwezige mannen als lid op. Bij de 
hierna gehouden bestuursverkiezing werden 
uitgebracht 99 geldige stemmen. Gekozen 
werden: C. J. J. van Berkel, ·voorzitter; H. v. 
d. Broek, secretaris; F. van Boeckel, pen
ningmeester; G. v. d. Boer, J. van Kuringen,
F. van Mensvoort en P. v. d. Velden, lici.

. Plaatsvervangers: Fr. v. d. Biggelaar, H. v. 
d. Meerendonk, M. de Laat en E. van Over
beek. Als afgevaardigden werden aangewe
zen C. J. J. van Berkel en H. v. d. Broek.

Nadat de oude bestuursleden, die zich niet 
meer herkiesbaar hadden gesteld, herdacht 
waren, werd de vergadering om plm. 10 uur 
met de Christelijke groet gesloten. t In de loop van deze maand zuil� de 
propagandisten huis aan huis de léden
werving voortzetten, en de contributie ko
men innen. Zij zullen dan het propaganda
blad "De Opmars" vespreiden, terwijl men 
zich aan hen tevens kan opgeven als lid van 
de op te richten studieclub. 

OM DE N.V.B. BEKER. 
Vlijmense Boys-O.D.C. 3-5. 

17 minuten voor het einde gestaakt 
wegens ballen pech. 

Een talrijk publiek was getuige van een 
spannende bekerwedstrijd, die door een tech
nisch beter spelend O.D.C. verdiend werd 
gewonnen. Het begin is voor de Boys, die 
direct met een hoog tempo beginnen. Na 
ongeveer vijf minuten spelen raakt de strijd 
meer verdeeld en al gauw blijkt, dat de 
voorhoede van ODC heel wat gevaarlijker 
is dan van de Boys. Met fraaie open aan
vallen wordt het heiligdom van de Boys 
belaagd. In een minimum van tijd wordt 
het 3-0, met prachtige doelpunten van 
Bergwerff, Peynenburg en Hazenberg, ter
wijl een paar harde schoten van Schalks 
tegen de paal vliegen. 

Een ongevaarlijke aanval van de Boys 
brengt een tegenpunt door niet tijdig ingrij
pen van den ODC doelman. 

De tweede helft begint met een aanval 
van de Boys, waaruit zij fraai het 2de doel
punt score, 2-3'. Het spel wordt forser, en 
het mooie voetbal van voor de rust is niet 
meer te zien. Het grote wapen van de Boys 
is enthousiasme. ODC scoord uit een aan
val over links door Schalks, met een hard 
laag schot 2-4. Uit een vrije trap verklei
nen de Boys de achterstand 3-4. Even 
moet -dan worden gestopt om dat de bal het 
begeeft -en een andere moet worden opge-

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 
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pörript. Nauwelijks is de strijd hèrváf of v.J, Boogaard scoord na fraai samëhspèl Vàn het binnen trio 3-5. Dan blaás_t opnieuw de bal zijn laatste adem uit en thans moet worden gestaakt wegens gebrek aan andere. De stand van de Beker competitie is, dat ODC • momenteel met drie gewonnen we<ltrijden van de vier de tweede plaats bezet. Het 2de elftal verloor van Maliskamp met 6-3.A.s. Zondag: ODC-St. Michiels Gestel,aanvang 3 uur. Dat dit een spannende wedstrijd wordt is zeker. Gestel won alle vier de wedstrijden van de Beker-ronde en laatste Zondag nog van de Bata met 4-1. Wanneer de ODC voorhoede echter op volle kracht werkt, dan krijgt Gestel het zwaar te vérantwoorden. De wedstrijd begint om drie uur, aangezien de korfbal om 1 uur een voorwedstrijd speeld tegen den Bosch. Het 2de elftal en de junioren gaan naar Rosmalen het nieuw terrein van Maliskamp openen. 
m• •11... • /}J! ______ -
.t..1isinouf.re = I �. OFFICiëLE B0NNENLIJST. Elk der volgende bonnen geeft recht op het ,kopen van: 

Bonkaarten KA, KB, KC 512 100 t.m. 106 1 800 gram brood107 200 gram bloem 108 i 125 gram biscuits109 , 400 gram suiker 110 200 gram koffie 111 125 gram boter 112 250 gram margarine 113 100 gram vet l 14 200 gram kaas 115 150 gram vlees 116 2 kg aardappelen 117 2 kg. aardappelen B 01, B 02 400 gram brood B 03, C 03 1 ei 
B 04 1 kg. aardappelen A 05, B 05 1½ liter melk C 05 3 ½ liter melk 
Bonkaarten KD, KE 512 200, 201 800 gram brood 202 200 gram bloem 203 250 gram rijst, rijstebloem of kindermeel of 225 gr. kinderbiscuits. 204 • 125 gram biscuits.205 500 gram suiker206 250 gram boter207 125 gram margar]ne' 208 200 gram kaas209 1 ei210 16 liter melk211 150 gram vlees212 ·1 kg. aardappelenD 01, D 02 ·, 400 gram E 01 225 gram 
Tabakskaarten Q 413 03 2 rantsoenen tabaksartikelen waarvan ten hoogste 1 rantsoen in cigaretten mag worden afgeleverd. 
Toeslagkaarten M 512 M45, M46 hr. 1 400 gram brood M45, M46 boter1 125 gram margarine M45 vlees 1 100 gram vlees M45 aardappel. 1 1½ kg. aardappelen Op de geldige broodbonnen kunnen de bij de detaillisten nog aanwezige voorraden Eng. biscuits worden verkocht, waarbij 400 gram brood gelijk gesteld wordt met 400 gram Eng. biscuits. Zoals uit bovenstaande bonnenlijst blijkt wordt het aardappelrantsoen verhoogd van 3 tot 4 kg. per week. Het ligt in de bedoe
ling, gedurende de eerstvolgende weken, ditextra rantsoen te handhaven. Het is evenwel noodzakelijk deze extra aardappelen te bewaren voor het aanstaande winterseizoen, aangezien de mogelijkheid niet is uitgesloten dat in verband met de te verwachten verkeersbelemmeringen het rantsoen aardappelen moet worden verlaagd. Op bon 114 zal 100 gram Am. kaas alsmede 50 gr. volvette of 40 + kaas en 50 gram magere of 20 + kaas worden geleverd. Op bon 03 der tabakskaart mogen Je eventueel nog bij den handel voorradige Eng. en Am. import-sigaretten niet worden verkocht. Deze import-cigaretten moeten worden bewaard tot t.z.t. weer een bon voor import-cigaretten wordt aangewezen. Voor de week van 4. t.m. 10 November a.s. zullen nog bonnen worden aangewezenvoor bloem, zout, jam en peulvruchten.Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 26 October a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vlees, melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 29 October mag worden afgeleverd. Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen 115 en 221 voor vlees en 116 voor aardappelen worden ingeleverd. Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of aardappelen moeten op door den distributiedienst te bepalen dagen aldaar inleveren resp. de bonnen voor broad, vlees, melk en aardappelen. 

LUIERS. De Directeur van het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt bekend, dat op de aan a.s. moeders verstrekte 50 speciale punten tot aankoop van babykleertjes maximaal 6 luiers mogen worden gekocht. Indien bereidverklaringen met een hoger aan-

tal têr Wáárrherk,ng b,î den d,stributiedienst worden aangeboden, zullen deze niet worden geldig gestempeld. 
uur om een kernvoorzieningsformulier in ontvangst te nemen. Tevens wordt uitgereikt een zeepbon rechtgevende op 250 zeeppoeder, welke bon bij de winkelier ingeleverd moet worden. 

en 24 weken na de bevalling, in plaats van gedurende 24 weken vóór en 12 weken na de bevalling. 
ZEEP. Vroedvrouwen, verloskundigen, gediplomeerde bakers, verpleegsters, artsen enz., die in aanmerking komen voor verstrekking van extra zeep voor de 13e en 1 e en 2e periode (25 November 1945-17 Februari 1945) dienen een aanvrage MD 233-71 af te halen op het plaatselijk Distributiekantoor in de week van 29 October-3 Nov. 1945. 

Medegebracht moet worden de schadekaarten en de Distributiestamkaart van het Hoofd. Het inleveren van de kernvoorzieningsformulieren dient te geschieden op 2 November a.s. eveneens in Hotel Riche, tussen 9 en 12 uur. 

Jonge moeders, wier bevalling heeft plaats gehad op of na 22 Juli 1945, kunnen, indien de verstrekkingen wegens het verstrekken van den oorspronkelijken termijn van 12 weken na de bevalling zijn beëindigd, zich wederom tot de distributiedienst wenden. Distributie van lijnolie voor schilders. Met ingang van 1 November a.s. worden schildersbedrijven, alsmede bedrijven die een of meer schilders in dienst hebben, voor zover zij zijn ingeschreven bij de Vakgroep Schildersbedrijven, in het bezit gesteld van rantsoenbonnen lijnolie op basis van het aantal in dienst zijnde schilders. Deze bonnen kunnen maandelijks bij de plaatselijke distributiedienst worden afgehaald onder overlegging van de inschrijvingskaart van de vakgroep, alsmede de loonlijst of, voor bedrijven met eigen schilders, een verklaring van de directie, vermeldende het aantal schilders, dat in de laatste volle week in het bedrijf werkzaam was. 

Deze formulieren dienen in de week van 5-10 • November a.s. te worden ingeleverd. OFFIClëLE PUBLICATIE. De Directeur van het Centraal Distributiekantoor te Vught �aakt het volgende bekend. 
In de gemeente Boxtel dient het afhalenen inleveren te geschieden in "Hotel Riche" in de overige gemeenten op de plaatselijke Distributiekantoren. Verstrekkingen aan a.s. en jonge moeders. 

Commissie Voorziening 's Hertogenbosch. De extra rantsoenen voor a.s. en jonge moeders zullen met ingang van 28 October 1945 de volgende hoeveelheden vertegenwoordigen per vier weken: 700 gram bloem; 2000 gram grutterswaren; 500 gram boter; 20 liter melk; 400 gram vlees. 
Oorlogsgetroffenen van Boxtel, .Esch en Liempde, in het bezit van schadekaarten C en D en Noodvoorzieningskaarten geldig voor huishoudelijke artikelen worden verzocht op Maandag 29 October 1945 zich te vervoegen in de Sociëteitszaal van Hotel Riche, geopend van 9-12 en van 14-16 

Voorts zullen met ingang van genoemden datum de extra rantsoenen worden verstrekt gedurende een tijdvak van 28 weken vóór De rantsoenbonnen lijnolie geven recht op het kopen van 1 liter lijnolie per bon. 
Geboren: 

LOUKIE 
zoon van: 

B. A. A. van der Weyst 
R. E. M. van der Weyst• 

van Susante. 
Boxtel, 22 Oct. 1945. 
Raapfhof 14.Tijdelijk: St. Lidwina,Ziekenhuis. 
Tot onze groote vreugde ontvingen wij bericht, dat onze Zoon PIETER Hofmeester K.P.M. uit het Javakamp, waar hij ruim drie jaren gevangen was is bevrijd. Fam. A. J v. d. HEIJDEN.Villa Catharina, Boxtel.
Op 1 November a.s. hoopt de Heer W. M. v. Moorsd de dag te herdenken, waarop hij gedurende 25 jaar verbonden is als onderwijzer aan de R.K. U.L.O. school te Boxtel. Dat hij nog vele jaren zijn beste krachten in dienst van deze school moge geven is ons aller wens. Fam. v. MOORSEL. Geen Receptie. 
Voor de belangstelling ondervonden van Familie, Vrienden, Kennissen en Buurtbewoners bij het overlijden van onzen geliefden vader 
Adrianus van Ruremondebetuigen wij onzen hartelijken dank. Fam. RUREMONDE. 
Mevrouw. Thans worden weer celluloid poppen gerepareerd. Voorloopig alleen kleine reparaties. Tevens te koop gevraagd celluloid poppenkop ± 12 cm.hoog. J. de Laat, Molenstr. 33, Boxtel 
Gevraagd een prima ver
stelnaaister voor 1 dag perweek. Hotel van Vlerken, Markt, Boxtel. Te ruil of te koop een grote kachel, een kleine kachel Villa Catharina, Bosscheweg 156, Boxtel. 

Brabantsche kachel en
groote kolenbak te koop ofte ruil, ook kinderschoentjes maat 32 voor 34 of 35. Breukelsche straat 48. 
Verloren. Donderdagavond4 October een lange das verloren op den Bosscheweg. Belooning voor eerlijke vinder.. Bosscheweg 203. Te huur gevraagd: Kan
toorruimte, liefst omgevingStationstraat. Br. onder Nr . 41 Bureau van dit blad. 
Boerenleenbank. 

Uitsluitend geopend 
Woensdag en Zaterdag 

van 21/2 tot 51/2 uur. De Kassier, M. VAN BRAGT.
Administratiekantoor 

R. v.d. Wouw
Burg. Canter■laan D 2 5 0 k.
OISTERWIJK • Tel. 81.
Belastingen,

Boekhoudingen, 
Accountancy. 

In een bedrijf met eigen Gelijkstroom,Centrale wordt terstond gevraagd 
een bekwaan Electriciën 

GEDENK UWE DIERBAREN naast Uwe gebeden met 
BLOEMEN OP HUN GRAFde stille vertolkers uwer liefde. grondig op de hoogte met het vak, Brieven te richten Ruime voorraad Witte Bloemen. Billijke prijzen. 

aan de Mij. ,,N UTRICIA'", ZOETERMEER. P.P.v.ZOGCHEL,BOXTEL Wij zijn weer begonnen met 
KLOMPEN ssREP ARATIE U kunt uw versleten klompen brengen op het van ouds bekende adres 
G. v.d. Sloot, Van Hornstraat 10.Ze worden dan als nieuw. Tevens kunnen de klompen, voor de bevrijding ter reparatie aldaar ingeleverd, terug gehaald worden, daar die thans klaar zijn. 
BoxtelscheKlompenfahriek H. J. VERHAGEN. 

U besteedt Un, nieuwe geld goed, 
indien U een St. Nicolaasgeschenk
in echt tafelzilver verkiest. Fraai,
degelijk en tegelijk practisch. 

De prijs valt U mee 1
.A. VAN VLERKEN 

Uurwerken
Laat ons het graf 

Uwer dierbaren he• 
planten met over
blijvende bloemen, 
en het is voorjaren 
mooi. T uioooderhoudiogsbedrijf

Goud- en Zilver

Gevraagd: 

Appel- en Peerpitten f 2.50 en f 3.-per 100 gram, iedt:r apart, langzaam ge, droogd. 
JAN KLOOSTERHUIS, 

St. Yltusholt 34, Winschoten 

BLOEMIST TELEFOON 492 Gekochte bloemen worden gratis op de gr-aven gebracht. 
R. K. Middenstands• Vereeniging 

Afdeeling Boxtel
Algemeene Vergadering 

op Dinsdag 30 Oct. om 8 uur in "de Ark"

Speker: de Weleerw. Zeergel. Heer Dr. J. Janssens. 
Onderwerp: 

De corporatieve ordening in den 
geest van Quadragesimo Anno. 

Geen • Boxtelsch kwartiertje I Aanvang
precies om 8 uur. 
ALLERZIELEN. 

Wij hebben prachtige witte potchry"
santen waarmede U de graven uwer
dierbaren kunt versieren. 

Prijzen vanaf f 1.50
Ook 'n prachtige collectie bloembollen:
Tulpen, Hyacinthen, enz. 

H. v. d. BRAAK • BOXTEL
Bloemist Bosscheweg 49a

Alois J. H. Barten P E T R O L E U M op bo nnen
Voor 'n Ligstoel verkrijgbaar 

Bosscheweg 203, BOXTEL 
Orden voor kerkhof H. Hart 
kunt U opgeven bij Tb. Barten, 
Breukelsche■traat 110. 

Deze week hebben wij voor U in onzen winkel Markt 13 een pracht,collectie
BLOEMEN Prijzen voor iedere beurs. Begonia,Semperfloren 1.50 Cyclamen. 3.50 Primula obsomea . 2.25 Copsicum 2.50 Clyvia's . . . . 8.50 Crysant pot . . . . 5.-" snijbl. fl. bos 2.50 Santepaclia Iets zeer moois 5.-

Meubelhuis PÉCÉ 
Wij leveren U direct uit voorraad: 

Gras- en 

Klaverzaden 
tegen scherp concurree, rende prijzen. Geef Uw order direct op om teleur, stelling te voorkomen aan 

S A LA';
n

Tul�b�uw-lnrlchtlng Tuinbouw-Inrichting • Boxtel 

R •
. 
K, Jonge Boerenstand, 11111111111 

Dinsdagavond 8 uur 

Athletiek 
In de St. Petrusschool 
Burgakker. 
............. d8tt .......... 

"VEKOSU

Impregneermiddel voor het 
waterdicht maken van 
alle regenkleeding. 
p. pakje f 0.271/2

M. A. c� OliemeulenApoth. Ads. 
Drogi•terlJ "De Molen" 
wwwwwwww 

Haalt men bij 

••33 ;i'hi¾;•
de Koffie- en Theezaak 

hij: A. VANDE NOSTERUM 
VAN OSCH &. VAN LEEUWENSTRAAT 5� 

Bestel nu direct p het adres Markt 13 Boxtel Uw Bloembollen tegen zeer lage prijzen en toch prachtkwaliteit. 
Wegen• opruiming: Tulpen in soorten extra . . . . 10 cent per stuk Irissen, zeldzaam mooie . . . . 6 ,, • • Crocussen . . . . . . . . 3 ,, ,, • En dan nog onze collectie Tulpen 50 stuks van de uitgezochte soorten en kleurencombinaties à f 4.50 per pakket. Uw order is gegarandeerd soortechtheid en kleur. 
Sala' s Tuinbouw-Inrichting - Boxtel. 

Bloemen door geheel Nederland 
Wanneer U bloenien wilt laten bezorgen aan Familie, Kennissen of Zakenvrienden bij ge• boorten, verjaardagen, overlijden, jubileum, enz. kan dat op de meeste plaatsen waar een flinke bloemist gevestigd is zonder verdere kosten. 
Bij voorkomende gelegenheden komt U even bespreken of belt No. 492 op en de zaak komt 

Voor 'n Na�htk�sti� 

11 , 1· 11 P. p� VAN. ZOGCHEL, Bloemi�terij, BOXTEL
Meubelhms PECE; 111111 Lid van de Nederlandsche Bloemen,Expresse. 



O.D.C. AFD. KORFBAL. D.0.T.B. II-0.D.C. I t-5.ODC I heeft met haar twaalftal in denBosch een verdiende overwinning op DOTB II geboekt en zodoende zijn beide punten naar Boxtel verhuisd. Er heerste dan ook 
vreugde in het ODC kamp. De wedstrijd was spannend en fraai en er werd van beidezijde fair gespeeld. Technisch was den Boscheen tikje beter als ODC, doch aan productiviteit kwamen ze te kort. In dit onder
deel heeft ODC de laatste weken ernstiggetraind, daarom was ieder vak dat in de aanval kwam, stukken gevaarlijker, met als 
resultaat 1-5. Als ODC zo blijft doorgaanzullen meerdere overwinningen volgen. De wedstrijd. Het twaalftal van ODCis compleet, terwijl DOTB II een invalsterheeft. Direct is ODC in de aanval en na 10 min. spelen brengt Bussens, die een_ aanwinstvoor ODC blijkt te zijn, met een fraai doelworp de stand op 0-1 in het voordeel v.anODC. Den Bosch zet ook enkele gevaarlijke aanvallen op, doch zonder resultaat. De aanvallen van ODC zijn veel gevaarlijker, maar vooral de prachtige worpen van Rus-• sens en de Bossenaren kunnen dan ook vangeluk spreken, dat de rand van de korfhun nog al eens te hulp kwam. Na ongeveereen half uur spelen slaagde den Bosch erin door een fout in de ODC verdediging gelijk te maken, 1-1. Doch kort daaropbrengt Sjaan v. Geffen met een goedeworp de stand op 1-2 voor ODC. Spoedig daarop fluit de scheidsrechter voor de rust.
Na de rust beschikte ODC over de volstrekte meerderheid en spoedig is de standop 1-3 gebracht. Er werd dan zo als gebruikelijk van vakken gewisseld, doch ditbracht ook al geen verandering in het spelbeeld. Spoedig werd dan ook de stand door
Jan v. Bussel en Nel van de Staak op 1-5gebracht. Hiermede was de overwinningvoor ODC een feit. ODC bleef steeds in demeerderheid en al deed den Bosch ook enkele hevige aanvallen, zij vond steeds de 
verdediging van ODC paraat. Vlak vo_�rhet einde kreeg DOTB II nog een vnie worp te nemen, doch deze ging naast dekorf. ODC kon de bal goed wegwerken en het gevaar was weer van de lucht. Er kwamgeen verandering meer in de stand. Als �e scheidsrechter het einde van de wedstnJd 
fluit, heeft ODC I een verdiende overwinning behaald. Een woord van lof aan de 
speelsters en spelers van ODC, die allen te samen hard gewerkt hebben om de overwin
ning te behalen. Maar ook een hulde- aanonze prettige tegenstanders, die getoond
hebben goede verliezers te zijn. a.s. Zondag speelt ODC I thuis tegen KCT II uit den Bosch op het ODC terrein.
Aanvang om_ 1 uur. Wij kunnen de sportliefhebbers aanradenom eens te komen kijken naar deze wed-.strijd het zal de moeite waard zijn, want ODC zal trachten de punten thuis te houden. Dus op naar het ODC terrein. 

1Uiadsue,r,qaduûu;J. 
Ten tweede male kwam Boxtel's Gemeen-

teraad bijeen. De eerste vergadering was meer een kennismaking wederzijds; de ,tweede stond mhet teken van energieke democratischewerkzaamheid in de goede zin des woords. De agenda bevatte zeer belangrijke puntefl. De notulen passeerden 's voorzittershamer zonder op- of aanmerkingen. Moederschapszorg in Heerlen vroeg omsubsidie en het doorgangshuis voor ongehuwde moeders "De Bocht" onder Goirle vroeg een bijdrage. Twee sympathieke doelen voorwaar. Beiden de belangstelling dubbelwaard. Zo dachtde Raad er ook over. Burgemeester en Wethouders maanden inhun prae-advies aan tot gematigdheid bijhet toekennen van subsidies ook al zijn destichtingen of verenigingen sympathiek en alverdienen zij belangstelling. Er kunnen nogaanvragen om subsidies komen die meerSJ?eciaal plaatselijk liggen en zeker steun ver
dienen. Na ernstig delibereren, waarbij het grotezedelijke doel vooral werd beklemtoond besloot de Raad aan Moederschapszorg inHeerlen f 50,- subsidie toe te kennen. 

In bepaalde gevallen is het geoorloofd debegroting 1944 ook voor 1945 te gebruiken.Het dienstjaar 1945 is reeds zover verstreken, dat de Raad besloot de begroting1944 ook voor 1945 te benutten. De begrotingswijzigingen welke in de loop van 1945 nodig blijken, beloofden B. en W. aan de Raad ter vaststelling aan te bieden. 
De R. K. Bouwvereniging "St. Joseph"heeft statuair een Raad van Commissarissen

die toezicht houdt op alle werkzaamhedender vereniging. 
Deze Raad van Commissarissen wordt opnieuw geconstitueerd en daarom moest de Gemeenteraad overgaan tot het benoemen 

van twee leden. B. en W. oordelen terecht, dat het best
als zodanig kunnen optreden, personen dieuit de aard van hun werkkring en/of beroep inzicht hebben in het doel dat de R.K. Bouw
vereniging "St. Joseph" zich stelt en daaromstel.den zij voor om als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen de Heren W. 
J. van de Laar en A. A. W. P. Hekkens.

De Raad verenigde zich met deze aanbeveling unaniem. Het recht van voorpoting gaf gedurendede bezettingsjaren aanleiding tot veel moeilijkheden. B. en W. achtten het daarom dienstig datde kwesties welke met het pootrecht samenhangen, door een commissie ad hoc wordenonderzocht. Voorwaar een zeer juist en aanbevelenswaardig voorstel. B. en W. stelden een commissie voor van 3 leden en bevalen daartoeaan de heren P. J. van der Meijden, P. J.van de Sande en M. Bekkers. De Raad had tegen deze Heren geen enkel bezwaar. De Heer K. Dekker die op dit·terein in het verleden al practisch werk verrichtte in meerdere gemeenten voegde deRaad aan de Commissie als reserve lid nogtoe. De commissie zij goed succes toegewenstop den, met voetangels en klemmen be-zaaiden, af te leggen weg. . 
Het" grote tekort aan woningen in denlande dwingt de Overheid regelend op tetreden om de beschikbare woonruimte billijk te verdelen. Ook voor Boxtel, waar een nijpend gebrek aan woningen is te constateren, waardoor het samenwonen van meer dan een gezin veelvuldig voorkomt, oordelen B. en W. de regeling van de distributie van woonruimte urgent. Zij ontwierpen daarom ene verordeningdie aan elke verhuurder, binnen 24 uur nadat hem bekend wordt dat een woning vrijzal komen, de verplichting oplegt hiervanten gemeentehuize aangifte te doen, ondermededeling aan wien hij de woning bij voorkeur zou willen zien toegewezen. B. en W. wijzen de woning aan een bepaalden huurder toe zoveel mogelijk in overleg met den eigenaar. Indien B. en W. blijkt dat niet op ernstige wijze is voorzien in de bewoning ener 

woning, kunnen zij eveneens ingrijpen, omtot een meer verantwoorde bewoning vanhet betreffende pand te geraken. Inderdaad een belangrijke verordening die, in sociaal en hygiënisch opzicht meer dan gewone belangstelling verdient. Een zekere beknotting van het eigendomsrecht kan men er in zien, maar de toestanden op het terrein van woningruimteschreeuwen om een betere distributie vanwoonruimte. Om het eigendomsrecht evenwel zo kortmogelijk geweld aan te doen, is bepaald, çlatde verordening geldt voor een tijdvak vantwee jaren te rekenen van de dag van inwerking treden. Deze verordening kan, soepel toegepast,een belangrijke bijdrage zijn ter leniging vanhet grote woningtekort. De Raad gaf zijn fiat na enige besprekingen dan ook spontaan. Een netelige kwestie was het voorstel vanB. en W. tot het verhogen met ingang van 1 October 1945 van: a. de gastarieven, zowel voor huishoudelijk gebruik als voor industrie- en verwarmingsdoeleinden van 2 et. per M3; b. de electriciteitstarieven met 2 et. per 
K.W.U. 

Het directoraat-Generaal van de prijzenberichtte, dat door haar aan de staatsmijnenvergunning was verleend om, ingaande 1 September 1945, het te leveren gas aan dedistributie bedrijven te verhogen met 1,3 et.per M3. In aansluiting daarop machtigde de Minister van Handel en Nijverheid de distributiebedrijven op ·hun beurt om een bepaalde gasprijsverhoging in te voeren. De inkoopprijs steeg dus. Daarnaast voerde de vporzitter een belangrijke salarisverhoging bij de gasfabriek in. 't Was dus zowat uiterste noodzaak. 't Een is een gevolg van het ander. De Directeur-Generaal van de prijzen lietweten dat het electriciteitsbedrijf een belangrijke verliespost ging. lijden doordat denvóór 1 October 194 5 betaalden hogeren gasolieprijs voor rekening van het bedrijf moetblijven. Vanaf den datum van het in werking treden der Prijzenbeschikking, Electrische Eenergie 1945 stelde het Directoraat van de Prijzeneen verhoging voor die, wiskundig berekend,door den Directeur der Electrische Centrale werd gecalculeerd op rond 2 et. per 
K.W.U.De stroomprijs te 's Hertogenbosch voorlicht bedraagt zonder de verhoging f 0,23per K.W.U. en voor Boxtel f 0,21½ et. perK.W.U., zodat bij toepassing van de verhoging ad circa 2 et. per K.W.U. Boxtelongeveer gelijk komt met 's Hertogenbosch.De prijsverhoging is een gevolg van de sterkgeste·gen steenkool- en gasolieprijzen. De Raad trad hierover in ernstige discussie. Het lid JANSSENS uit Hal informeerdeof men niet iets voor de grote gezinnen kondoen en of het Rijk in dezen niet wat doenkon. Het lid HEKKENS vond het uiterst gewenst een overzicht te krijgen van de winsten die de Centrale maakt en weerde zichterdege. Het lid PASTOOR vond dat meer gegevens ter beschikking moesten staan. 't Isweliswaar maar een kwestie van centen maar
gezinnen met f 40,- á f 50,- inkomen ko-

men nu al tekort aan het distributiepakket. 
Ook hij stelde zich teweer. Het lid DE LAAT zegt dat de regering die de loon
politiek beheerst toch maar overal verhogingen toelaat. Het lid SMITS had zich terdege latenvoorlichten door technici, en stak met gedocumenteerd materiaal van wal. Bij een groot gezin zou het een kwestie zijn van30 et. per week. De bedrijven moeten sluiten. De kolenclausule speelt een grote rol.Aan verhoging is niet te ontkomen. Hetlid VAN MEERSBERGEN had een kleinehoop dat eventueel gekweekte reservesaangesproken zouden kunnen worden. Het lid VAN DEN BOGAERT vraagtwaar het directoraat voor de prijzen zijn 6egevens uit put en vraagt met het lid SMITSom te overwegen de industrie mede te belasten om enige verlaging te bereiken. De VOORZITTER zette uiteen dat B. en W. er uiteraard voor moeten waken, dat degas- en electriciteitstarieven niet meer verhoogd worden dan strikt noodzakelijk is.Hij is daarom bezig te onderzoeken of meteen verhoging van het gas met 1 et. perM3. niet kan worden volstaan. Hij kan deze verhoging die dan verlaging zal zijn, evenwelslechts in het vooruitzicht stellen; zo ook deelectriciteitstarieven. In verband met bevordering van de industrie is het niet aanbevelenswaardig om grootafnemers geen vrijstelling van de verhoging te geven. Aan de andere kant zal hij zich nader laten voorlichten over de verhouding die er bestaat tussen het electriciteitsverbruik door de industrie en de particulieren. Als deze verhoudingeen kleine egale verlaging tot gevolg kanhebben zullen B. en W. zich zeker nader beraden. In dit opzicht waren de mededelingen van het lid Smits zeer leerzaam. B. en W.zullen daarin zeker een uitgangspunt vinden bij hun verder onderzoek. Er is een loonpolitiek en een prijspolitiek.Wanneer de lonen te laag zijn moet de loonpolitiek herzien wordeh. Dit is een onontkoombare wet. Wanneer nu gezegd wordt:de inkomsten der mensen zijn te laag duswij �:rlagen de gasprijzen dan komt het gasbednif aan twee kanten tekort, als de inkoopprijs van het gas, zoals thans het gevalis, stijgt. Putten uit gekweekte reserves ishier zeker niet het geëigende middel. Alszij er al zijn dan zijn zij in elk geval niettoereikend om blijvend een, onontkoombare gasprijsverhoging te niet te doen. Men moetdeze aangelegenheid bekijken op grond dertegenwoordige bedrijfsuitkomsten zondermeer. De noodzakelijkheid dezer verhogingblijkt dan onomstotelijk. De eventuële winsten uit nutsbedrijven vloeien terug in degemeente en worden dan weer elders benut.Hij is zeer erkentelijk voor de ernst derdiscussues die getuigenis afleggen van degelijk gezond en bezonken oordeel. B. en W.zitten evenwel vast aan regelingen van ho�erhand, _en finantiële hulp van het Rijk is m deze met te verwachten. Hij herhaalt datB. en W. diligent zijn en blijven. Zij kunnen evenwel niets toezeggen. Zonder hoofdelijke stemming wordt daarna het voorstel van B. en W. aangenomen.Een aangenamer taak was het afgeven v?r een urgentieverklaring voor een te stichtennijverheidsschool. De VOORZITTER zegtdat om tot stichting van een nijverheidsschool te komen meerdere phasen moetenworden doorlopen. Thans is het stichtingsbestuur geland in de urgentie-phasc en vraagt het van de gemt"enter:.1aJ ee:, verklaring dat de oprichting en insta11dhoudmg ener dag- en avondnijverheidsschool te Boxtel nodig is. Alvorens het stichtingsbestuurdit verzoek deed trad het in overleg met deplaatselijke patroons-, middenstands- énwerkliedenorganisaties die allen verklaardeneen nijverheidsschool te Boxtel hoogst urgentte achten. De RAAD juichtte de stichting ener nijverheidsschool terecht toe. Uit de discussiesbleek dat met goed nijverheidsonderwijs teBoxtel mede een groot streekbelang wordtgediend. De gemeenten Esch, Haaren,Liempde, Oirschot, Schijndel, St. Oedenrodeen mogelijk ook Best en Oisterwijk kunnen en zullen bij ene te Boxtel gevestigde schoolten zeerste geïnteresseerd zijn. De VOORZITTER lichtte de finantiëlezijde van het vraagstuk nog nader toe. HetRijk subsidieert tot een bedrag van 70 %van de nettokosten der school. De overblijvende 30 % zijn voor rekening van degemeente Boxtel die dan weer voor buitenleerlingen betaald krijgt van de randgemeenten. Reeds jaren is het gemis ener nijverheidsschool, te Boxtel ingezien, merkte het lidDE LAAT terecht op. Veghel is in dit opzicht Boxtel voorbij gestreefd. De VOORZITTER beaamde dit, maar hij hoopt, dat Boxtel de achterstand spoedig zalinhalen. De school heeft in Boxtel een grotetoekomst. Van alle kanten wordt het stichtingsbestuur aangespoord en - ware de oorlog er niet geweest - dan had Boxtel zijnnijverheidsschool reeds gehad. Na V-E day werd op 12 Mei 1945 de bevrijding van het Vaderland te Boxtel opfeestelijke wijze herdacht. Op het eersteKoninginne feest dat weer in vrijheid konworden gevierd, werd mede uiting gegevenaan de vreugde over de overwinning waarmede wereldoorlog II werd beëindigd. Hoe-

wel de kosten welke in verband met ditfeestbetoon moesten worden gemaakt grotendeels door particulieren zijn gedragen bleven er toch nog uitgaven ten laste der gemeente over, die de Raad voteerde. Nadat de totaalbedragen der exploitatie- ..vergoedingen over de jaren 1938 tot en met 1942 voor de bijzondere scholen door deRaad vastgelegd waren kwam de rondvraag.Het lid VAN DEN BOGAERT vroeg aanB. en W. om betere vervoersmogelijkhedenvoor schoolgaande kinderen, waarvoor deVoorzitter zich interesseren wil. Het lid VAN DER MEl]DEN zei, dat deRoondse pad bij de geringsten waterstandonder water loopt. Wethouder VAN DELAAR' zal zien of hij het water gekeerd kankrijgen. Het lid VAN DER MEIJDEN zei verder,dat er geklaagd wordt over de arbeiders,die bij de D.U.W. werken. De VOORZITTER zei, dat de klachten al geillumineerdzijn. Het ·lid VAN DE SANDE en het lid DEKKER vroegen aandacht voor de weg langs Banisveld. Wethouder VAN DE LAARzal de weg eens in ogenschouw nemen. 
Het lid BEKKERS klaagde over de wegnaar Gemonde, doch werd geruster toen deVoorzitter zei, dat B. en W. een hele partijklinkers aangevraagd hebben. Klinkerkeienzijn echter niet te krijgen. Als de klinkersnu maar toegewezen worden ..... . De leden DEKKER en VAN DE SANDEverdiepen zich dan in de weg van Spoordonk naar Boxtel. Juist waar Boxtel begint isde weg slecht. Wethouder VAN DE LAARzal de weg eens gaan bekijken. Het lid DE LAAT klaagt over de afrastering van de Breukelse brug. De VOORZITTER moet hem voor dit herstel naar hetwaterschap verwijzen. Voorts doet het lidDE LAAT navraag naar de woningenNieuwstraat 64 en 92 die, blijkens de mededeling van den Voorzitter de ernstige aandacht van B. en W. reeds sedert enigen tijd 

hebben. \ Het lid BEKKERS informeert naar debrandspuit te Gemonde en krijgt tot zijngrote verwondering van den Voorzitter tehoren, dat deze een motorbrandspuit voorGemonde in bruikleen zal krijgen. De Voorzitter vraagt nu op zijn beurt aan het lidBekkers om in Gemonde te zorgen voorvoldoende water. Het lid PAST OOR informeert dan naarhet personeel statuut van het personeel vanden distributiedienst. De Voorzitter zal eenstrachten te weten te komen of dit personeelte classeren valt onder gemeente- dan welrijkspersoneel. Het lid PASTOOR klaagt over de weinigbekendheid die gegeven wordt aan mensen die in het bezit zijn van een vergunning vande distributiedienst en dientengevolge misgrijpen als er iets te krijgen is. Wethouder V ALKS neemt op zich dezeaangelegenheid te onderzoeken. Het lid PASTOOR denkt dan aan de Heistraat die slecht is en de Voorzitter denktdaarbij aan de materialen die ervoor nodigzijn. 
Het lid Pastoor vraagt voorts aandachtvoor de mensen die in interneringskampen zitten wegens kleine vergrijpen en die nogniet door het tribunaal zijn berecht. DeVoorzitter oordeelt dat de illegale werkershier een taak kunnen vervullen, hetgeen hetlid DEKKER beaamt. Wethouder V ALKS zegt dat de \socialeorganisaties zich ook ernstig met deze aangelegenheid bezig houden. Het lid VAN DE SANDE vraagt een lampte laten branden bij de Kerk in Lennishe1.1velen het lid van Meersbergen zag graag verlichting ter weerszijde van de smalle vonderin de Roond. De Voorzitter zal kijken watgebeuren kan. Al de wensen die geuit worden zijn mooi en nuttig meent de Voorzitter, maar het zijn allemaal incidentelegevallen die evengoed opgelost kunnen worden door B. en W. buiten de Raad om. De vergadering wordt er slechts door opge-houden. Het lid SMITS vraagt naar de taak derheren Wethouders. De VOORZITTER antwoordt dat Wethouder van de Laar optreedtals loco-burgemeester en als Wethouder vanFinantiën, Openbare Werken en Bedrijven.Wethouder Valks heeft de Sociale Zakente behartigen en houdt spreekuur op hetGemeentehuis (afdeling Sociale Zaken) elkeDinsdagavond van 8 tot 9 uur. WethouderVan de Laar is voorlopig altijd thuis te bereiken. Wethouder VAN DE LAAR vraagt de leden om ernstige vragen een _paar dagen voor de raadsvergadering schriftelijk in te dienen. De Voorzitter sluit zich hierbij aan. 

Beiden menen dat dit meer bevrediging zalgeven. Het lid PASTOOR krijgt de toezeggingdat de raadsstukken wat langer ter inzagezullen worden gelegd. De Raad besloot zich tot de Regering te wenden om te verkrijgen een verlaging der 
opcenten op sigaren en senoritas. 

Al met al een belangrijke vergadering diezich kenmerkte door een waardige houdingder leden; door rustige discussies en hoffelijke critiek. De vergadering werd door den Vooi;zitterprettig maar met vaste hand geleid. 



Parochie van den H. Petrus, te Boxtel 

ZONDAG, 28 October Feestdag v. Chris
tus-Koning. De H.H. Missen om half 7, 
kwart voor· 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Om kwart voor 8 gelezen H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie. Vandaag zullen de kinderen onder de 
H. Mis van kwart voor acht hun eerste
H. Communie doen. De gelovigen worden
verzocht onder de H. Mis van kwart voor
acht ên ook onder het Lof de stoelen in
het priesterkoor vrij te laten. Na de middag
om 3 uur plechtig Lof met kinderzegen en

. toewijding van de communiekaritjes en heel
de parochie aan Christus Koning. Vandaag
geen H. Familie. Vandaag de 2e schaal voor
de bijz. noden van het Episcopaat welke bijz.
in de milddadigheid der gelovigen wordt
aanbevolen. Na de Hoogmis vergadering
van de Zelatricen van de Bond van het H.
Hart.

Maandag, Dinsdag en Woensdagavond 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje en gebed 
tot den H. Joseph v.w. de Octobermaand. 

DONDERDAG: 1 Nov. Feestdag van 
Allerheiligen. De H.H. Missen om half 7, 
kwart voor acht, 9 uur en om half 11 de 
plechtige Hoogmis. Na de middag om 3 uur 
plechtig Lof met Allerzielepreek. 

Woensdag is het biechthoren van half 3 

tot 4 uur en van 6 tot half acht. Donderdag 
is het biechthoren vanaf na het Lof tot 5 u. 

VRIJDAG: 2 Nov. Allerzielendag. De 
eerste 3 H. Missen zijn om half 7, de 2e 
3 H.H. Missen om half 8 en de derde 3 om 
half 9. Des avonds om 7 uur en ook onder 
het octaaf Miserere en Kruisweg voor de 
gelovige zielen. 

De Portiuncula aflaat voor de gelovige 
zielen is dit jaar te verdienen vanaf Don
derdag 1 Nov. 12 uur des middags tot Vrij
dag 2 Nov. 12 uur des nachts. Voorwaarden 
zijn: Biecht, H. Communie en kerkbezoek 
met telkens 6 Onze Vaders en 6 Weesge
groeten en 6 maal Eer en den Vader enz. 
tot intentie van Z.H. den Paus. 

ZATERDAG: 3 Nov. Eerste Zaterdag der 
maand, Priester-Zaterdag en feestdag van 
den H. Hubertus. Vóór de H. Mis van half 
8 zal het brood gewijd worden. Zaterdags 
biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8. Dopen iederen dag van half 3 
tot 4 uur. 

MAANDAG: om kwart voor 7 gez. mdst. 
voor Gijsbertus Looijmans; z.a. gel. H. Mis 
voor Maria v. d. G9uw v.w. de buurt; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor de ·3 gesneu
velden van de Nieuwstraat; om half 8 gel. 
H. Mis voor Catharina Baaijens van Strijt
hoven par. H. Hart overl.; z.a. gel. H. Mis
voor'den ZeerEerw. Pater Henry v. d. Mee
rendonk; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Adriana van Rumund Ketelaars; om half 9
gez.- jrgt. voor Andries Verhoeven.

DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria van Liempt; z.a. gel. H. 
Mis voor Johannes de Kort v.w. de H. Fa
milie; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Pe
tronella v. d. Steen v.w. Directie en perso
neel de "Sluisweide"; om half 8 gel. H. Mis 
voor Johannes v. d. Akker v.w. een vriend; 
z.a. gel. mndst. voor Francisca Louwhoff;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Martinus
Hubertus Giesbers v.w. de Retraitepenning;
om half 9 gez. mndst. voor Johannes Dan
kers.

WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Lambertus van Liempt; z.a. gel.
H. Mis voor Lambertus v. d. Brand v.w. het
kruisbooggezelschap "Ons Genoegen"; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Franciscus van
Asseldonk te Eindhoven over!.; om half 8
gel. H. Mis voor Maria v. d. Biggelaar Sue
tens; z.a. gel. H. Mis voor Justinus Johan
nes v. d. Eerden; H. Hart altaar gel. jrgt.
voor Thomas van Gerwen en Engelina de
hsvr., Theodorus den zn. en Martina de
dochter; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Fran
ciscus Veroude en Catharina Verhoeven;
om 10 uur Huwelijksmis.

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mdst. 
voor Franciscus de Laat; z.a. gel. H. Mis 
voor overl. fam. v. d. Hagen; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Martinus Verwetering en 
Maria Vorstenbosch de hsvr., Marinus en 
Adrianus de zn. en Johanna de dochter; 
om half 8 gel. H. Mis voor Johannes cje 
Visser; z.a. gel. mndst. voor Maria Linders 
Willems; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Hen
drika v. d. Heuvel; om half 9 gez. rondst. 
voor Lambertus v. d. Wiel. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 

Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus 
\:'. d. Sande; Dinsdag: gel. H. Mis voor Cor
nelia Bosch; Woensdag: gel. H. Mis uit 
dankbaarheid voor de vrede, voor de ge
sneuvelden en voor degene die in het bui
tenland verblijven; Zaterdag: gel. H. Mis 
voor Johannes Dankers. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Coen raad Jozef Steen geb. te 
Gennep en won. te Boxtel en Josephina Cor
nelia Adams geb. te Düsseldorf en won. te 
Venlo; Adrianus Peijnenburg en Johanna 
Maria v. d. Heijden beiden uit deze paro
chie; Wilhelmus Theodorus Adrianus Pen-

nings en Theodora van Schijndel, beiden uit 
deze parochie; Theodorus Jacobus Pastoor 
en Geerdina Maria van Schijndel beiden 
uit deze parochie; Antonius van Erp uit 
deze parochie en Louisa Driessen uit Je 
parochie van het H. Hart, Johannes van 
Brunschot uit deze parochie en Gertruida 
Aleida Methorst uit de parochie van O.L.Vr. 
van Altijddurende Bijstand te Eindhoven; 
Johannes van Veldhoven geb. te Veghel en 
won. te Eerde en Petronella Maria Voets 
geb. en won. te Boxtel; Johannes Martinus 
Horssen geb. te Schaijk en won. te Berchem 
en Hendrika Voets geb. en won. in deze 
paroc�ie, waarvan heden de 2e afkondiging 
geschiedt; Joannes Cornelis van Griensven 
en Maria Engelina v. d. Meijden beiden uit 
deze parochie waarvan heden de derde af
kondiging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht de hun bekende huwelijksbeletselen 
waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste 
aan den pastoor, bekend te maken. 

Parochie van het H Hart, te Boxtel. 

23ste Zondag na Pinksteren 28 Oct. 1945. 

28 October 1945. 

FEEST VA_.N CHRISTUS KONINGSCHAP 

De 1 ste schaal is voor de kerk; de 2de 
open-schaal-collecte v.d. B.N. van het Hgw·. 
Episcopaat. Onder de Mis van 8 uur doen 
de kleine kinderen hun eerste H. Commu
nie; voor hen is te 3 uur Lof met kinder
zegen. Te 7 uur plechtige toewijding aan 
Christus Koning door alle parochianen. (pa
rochie-bundel meebrengen). 

Maandag, feestdag der H. Apostelen Si
mon en Judas; de leden der H. Familie 
voor mannen worden in een der Missen ver
wacht. 

Woensdag, Vigilie van Allerheiligen, dag 
van gebed en boete, gelegenheid tot biech
ten, zoals op Zaterdag van 3 tot 4 uur en 
van 6 tot 8 uur. 

Donderdag, feestdag van alle Heiligen 
verplicht te vieren als Zondag; te 7 uur Lo( 
daarna predicatie over Allerzielen. 

Vrijdag, Allerzielen-dag, zijn de Missen te 
half 7, kwart voor 8, terwijl het laatste 
drietal te 9 uur begint; ongeveer half 1 O is 
de plechtige Requiem-Mis met assistentie; 
des avonds half 8 Kruisweg. 
. De volle aflaat ten bate der· gelovige

zielen des Vagevuurs kan men verdienen 
v3:naf Allerheiligen, 12 uur 's middags tot 
middernacht van de Aller-zielendag. De 
voorwaarden zijn: Biecht, H. Communie en 
bezoek aan de kerk, terwijl men bidt zes 
maal O.V., zes maal W.G. en zes maal 
Ere den Vader enz., tot intentie van Z.H. 
de Paus. 

Zaterdag, feestdag van. de H. Hubertus; 
voor de Mis van 7 uur wordt brood gewijd. 
Priester-Zaterdag. 

ZONDAG: 6 uur !.cl.; 7 uur 1.d. voor het 
welzijn der parochianen; 8 uur l.d. uit dank
baarheid v. beh. terugk. uit btl.; 9, 15 Ld. 
Ant. v. d. Meyden, als over!. lid Br. sch. H. 
Antonius; 10,30 plechtige Hoogmis v. Maria 
Kuipers-Habraken, als overleden lid Br.sch. 
V, d. H. Eik. 

MAANDAG: 7 uur Lj. Roelof van Gef
fen; Lj. Gerardus van Roosmalen en H. 
Pijnen burg, z.e.; 7.45 l.d. Joannes Berkvens 
v. d. Boer, te Asten over!. i Lj. Joannes Pij
nen burg en Maria v. d. Boer, z.e.; 8,30 l.d.
voor de gestorvenen uit de Mijlstraat; 1.d.
Joannes Dankers, i.d. St. Petrus-par. over!.

DINSDAG: 7 uur z.d. Adrianus Kemps 
en' Johanna van Gerwen, z.e.; l.d. Antonius 
Hofmans; 7 .. 45 Ld. Mej. Dina Goossens; Ld. 
Catharina Baayens-van Strijthoven; 8,30 z.d. 
bijz. intentie; Lmnd. Th. v. Genuchten. 

WOENSDAG: 7 uur z.d. Anna Maria 
Doevendans-van Grinsven; l.d. Paulina Hof
man_s-van Hal, id. St. Petrus-par. overleden; 
7,45 l.d. Hendricus Wagenaa.rs, te Amerika 
overl.; l.d. Jacobus Nas, te Beek over!.; 8,30 
pl.z.d. Weleà. Heer Jac. van Buul; Ld. Maria 
Kuipers-Ha braken. 

DONDERDAG: 6 uur Ld.; 7 uur Ld. voor 
het welzijn der parochianen; 8 uur l.d. Pe
tronella cle Bie-Schoones als over!. lid Br. 
sch. St. Willibrord; 9, 15 Ld. voor behouden 
terugkeer uit Berlijn; 10,30 Pl. Hoogmis 
t.e.v. de H. Maagd.

VRIJDAG: 6,30 Ld. Johanna v. Schijndel
Zwanenberg; 7,45 Ld. Adrianus Potters en
Dina de dochter; 9,30 pl.z.d.v.d. over!. leden
v. d. Broederschap van het H. Hart.

ZATERDAG: 7 uur z.d. Leonardus v. d.
Langen berg; . l.j. Gerardus v. d. Meeren
donk; 7,45 Ld. Anna van Uden; l.j. Michiel
J Hoefnagels; 8,30 z.j. Weled. Heer Karel
v. d. Ven; l.md. Hendrica Verhoeven-v. d.
Biggelaar.

Parochie H. Lambertus, te Gemonde 

23 ste Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: 7,30 H. Mis Welzijn der pa
rochie; 10 uur jrgt. Wilhelmina v. d. Oete
laar. 

MAANDAG: 7,30 jgrt. Margaretha van 
Abeelen. 

DINSDAG: 7,30 jrgt. Cornelis Schelle
kens. 

WOENSDAG: 7,30 jrgt. Maria Henrica 
hsvr. van Cornelis Schellekens. 

DONDERDAG: Feestdag van Allerheili
gen; 7,30 H. Mis Welzijn der parochie, 10 
uur jrgt. Joannes Schellekens. 

VRIJDAG: Allerzielen om 7,30 H. Mis
sen Gelovige Zielen; 9 uur H. Missen Ge-
lovige Zielen. 

ZATERDAG: Feestdag van den H. Hu
bertus. Voor de H. Mis broodwijding• om 
7,30 jrgt. Zeereerw. Heer Andreas Maas 
en afgestorven familie. . 

Dez
_
e week zullen geschieden: Maandag: 

H. M_1s ter ere van O.L. Vrouw; Dinsdag:
H. Mis Cornelis Klomp vanwege de familie .
Woensdag: �- Mis Cornelis Klomp van'. 
wege de familie; Zaterdag: H. Mis Barbara 
Rutten te St. Michiels-Gestel overleden. 

Parochie v. d. H. Theresia, te Boxtel. 

23ste Zondag na Pinksteren 1945. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de kerk 
met een kaars wordt vereerd voor den heer 
Gerard. Jilissen; 8,30 H. Mis; tien uur de
Hoogmis tot welzijn van de parochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk de 
tweede voor B.N. Drie uur Lof met TO�en
hoedje uit dankbaarheid voor onze ver
kregen weldaden. 

MAANDAG: 7,30 H. Mis waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd, ter ere 
v. d. H. Gerardus Majella; 8,30 H. Mis uit
dankbaarheid.

DINSDAG: 7,30 H. Mis, waarbij de kerk 
met een kaars wordt vereerd ter ere v. d. 
H. Clemens; 8,30 H. Mis voor de leden v.
het Genootschap tot voortplanting des ge
loofs.
. W(?ENSDAG: 7,30 H. Mis tot bijzondere
mtent1e; 8,30 H. Mis voor den heer Marinus 
Manders. 

DONDERDAG: H Mis waarbij de kerk 
met een kaars wordt vereerd voor Helena 
Mestrum:Brouns; 8,30 H. Mis, waaronder 
enkele kmderen hun eerste H. Communie 
mogen doen._ Tien ·uur Hoogmis tot welzijn 
v. d. parochianen. De eerste schaal is voor 
Z.H. de Paus, voor �e St. Pieterspenning, de 
tweede voor onze eigen kerk. Drie uur Lof 
m�t. Rozenhoe_dje en Zegening met het Aller 
heiligste. Daarna de psalm Miserere" en 
predikatie over de gelovige �ielen van het 
v�gevuur. _Op deze namiddag en op Aller
zielendag 1s voor de lijdende zielen van het 
vagevuur verlossing, verkwikking �n volle 
v�eugde des hemels te verkrijgen door het 
bidden van 6 maal Onze Vader, zes maal 
het Wees Gegroet en het Ere aan den Va
der,. en den Zoon en den H. Geest, tot in
!ent1e v. Z.H. de Paus. Vóór en na het Lof 
is_ er gelegenheid tot biechten in de beide 
biechtstoelen tot vijf uur. 

VRIJDAG: Allerzielendao: 7 uur H. Mis 
waarbij de kerk met een kaars wordt ver'. 
eerd voor den heer Adrianus v. d. Breekel. 
D�arna worden opgedragen twee vervolg
missen voor de gelovige zielen v. h. vage
vuur_; 8,3 _0 gez. H. Mis als jrgt. voor mej. 
Maria P1inenburg-v. Schijndel. Zes uur pl. 
Kruisweg voor de gelovige zielen van het 
vagevuur. 

ZATERDAG :7,30 wijding van het brooJ 
ter ere v.d. H. Hubertus tot afwerino van 
alle onheil, vooral van hondsdolheid• d�arna 
H. Mis, waarbij de kerk met een kaa�s wordt
vereerd, voor priesterroepingen; 8,30 gez.
H. Mis voor overleden weldoeners der kerk

Biechturen: 2,30 tot 4 uur en van 5,30 to�
7 uur. Zes uur Lof met Rozenhoedje ter ere 
v. h. Onbevlekte Hart van Maria tot oplei
ding van de priesters.

Aanbevolen 30 dagen wed. v. Nuland-v, 
Kasteren te Tilburg en Johannes Vissers 
alhier overleden, voor wien elders een we'. 
kelijkse H. Mis wordt opgedragen; verder 
wordt u aanbevolen in uwe gebeden, werken 
vreugde en smart, al de priesters van ons 
Bisdom, _die . zijn in. retraite of geestelijke
afzondering en Adrianus v. d. Loo, alhier
bediend. 

ZONDAG 4 November 7 uur H. Mis 
waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd 
voor Franciscus v. Beers. 

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

23ste Zondag na Pinksteren, 28 Oct. 1945. 

ZONDAG: Feestdag van Christus Ko
ningschap; 6.30 Lj. Antonetta Jan Schoen
makers; 8 uur Lmndt. wed. Johanna Johan
nes van Nunen; de plechtige Hoogmis te 
10 uur tot welz, der parochie; 3 uur plechtig 
Lof, waaronder toewijding aan het H. Hart 
de Litanie van het H. Hart en "Te Deum"'. 
Na het Lof te zingen het lied: ,,Heersch, 
Christus, heersch !", 

MAANDAG: 7 uur z.m. overleden fami
lie van het Kind van Gerardus Verdonk; 
7,30 Lj. Petrus v. Kuringen; 8 uur l.j. Hen-

• dricus v. Houtum.
DINSDAG: 7 uur z:m. overleden familie

van het kind van Johannus Quinten; 7,30

J. P. Tielen, Boxtel. 

Lj. Maria Petrus v. Kuringen; 8 uur Lmndst. 
Jan Stoof. 

WOENSDAG: 7 uur z.m. Antonius v. 
Breughel overleden te Standaar-buiten; 7,30 
Lj. Johanna Hendricus van Houtum; 8 uur 
Lj. Hendricus v. Erp en Johanna hsvr. 

Woensdag vigilie van Alle Heiligen, gedi,
penseerde vasten- en onthoudingsdag. Na 
de middag biechthoren van 2 tot 4 uur en 
van 4,30 tot 7 uur. 

DONDERDAG: Feestdag van Alle-Heili
gen, geboden te vieren als Zondag; 6,30 I.m. 
tot welz, der parochie; 8 uur l.j. Adrianus 
Putmans; 10 uur z.j. Theodorus Versant
voort; 2,30 plechtig Lof; na het Lof, Mise
rere, zielboek, predikatie over de gelovigen 
zielen en daarna "De Profundis" met de 
oratie van alle gelovige zielen, Des nam. 
biechthoren van 1,30 tot 2,30 en na het Lof 
tot 5 uur. 

Van Donderdagmiddag 12 uur tot Vrijdag
avond 12 uur te verdienen een volle aflaat 
bij wijze van Portiumcula-aflaat, toepasselijk 
alleen op de gelovige zielen, onder de ge
wone voorwaarden van biecht, communie 
kerkbezoek en gebed tot intentie van Z.H.; 
voorgeschreven is echter, dat bij elk kerk
bezoek zal gebeden worden 6-maal Onze 
Vader, 6 maal Wees Gegroet en Eer aan 
den Vader enz. 

VRIJDAG: gedachtenis der overledenen: 
begin de 3 eerste H. Missen om 6,30; de 
tweede om 8 uur; de derde om 9,30; om 
6,30 z.m. voor de overleden leden der pro
cessie van Kevelaar; 8 uur z.j. Maria Theo
dorus Versantvoort; 9,30 z.m. voor de over
leden weldoeners van Kerk en Liefdege
sticht. De 2de en 3de H. Mis zijn telkens 
achtereenvolgens voor alle gelovige zielen 
en tot intentie van Z.H. voor de gelovige 
zielen. 

Uitdeling der H. Communie op Vrijdag, 
om 6 uur en daarna onder de H. Mis 'van 
6,30 en 8 uur; 's nam. 5 uur plechtige Kruis
weg-oefening. 

ZATERDAG: Feest van den H. Hubertus, 
patroon tegen de razenij. Wijding van brood 
ter ere van den Heilige om 7 uur; 7 uur z.j. 
Maria v. Eyndhoven; 7,30 Lj. Cornelis v. 
Dijk en Maria hsvr.; 8 uur l.j. Gerardus 
van Rooy. 

ZONDAG: 6,30 I.m. tot welz. der par.; 
8 uur Lj. Theodorus v. Rooy; 10 uur z.j. 
Marinus v. de Sande. 

30e Antonius v. Breughel overleden te 
Standaar-buiten. 

Gedoopt: Maria Johanna Josephina d. 
van Hendricus v. Beers en Johanna Boeren. 

Par. v. d. H. Willibrordus, te Esch. 
23ste Zondag na Pinksteren. 

Vandaag is het feest van Christus Koning. 
Onder de H. Missen alg. H. Communie voor 
de rijpere jeugd. De Plechtige Hoogmis zal 
worden gezongen als dankmis :voor de be
vrijding van onze parochie. Tw.ecoe schaal
collecte voor Bijzondere Noden Episcopaat. 
Nade middag om 3 uur Pl. Lof met kleine 
Processie, toespraak en opdracht van d� 
jeugd aan Christus Koning. Onze jongens en 
meisjes worden verzocht zoveel mogelijk 
voor in de kerk plaats te nemen. 

Woensdag, vigilie voor AllerheiHgen geb. 
vasten- en onthoudingsdag, waarin gedisperi
seerd. Na de middag gelegenheid om te
biechten van 3 tot 7 uur. 1 

Deze week tot en m. Woensdag, 's avonds 
om 7 uur Lof v.w. de Octobermaand. 

Donderdag feestdag van Allerheiligen. 
H.H. Diensten als op Zondag. Na de mid
dag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. De 
Profundis en preek over de Gelovige Zielen. 
Daarna gelegenheid om te biechten tot 5

uur. Vanaf Donderdagmiddag 12 uur tot in 
de avond van 2 November kan de porim:
cula-aflaat worden verdiend onder de ge
wone voorwaarden. 

Vrijdag eerste Vrijdag der maand, tevens 
Allerzielendag. Om 7 uur het eerste drietal 
H.H. Missen. Onder deze H.H. Missen zal 
de Communie worden uitgereikt. Om 9 uur 
het tweede drietal H.H. Missen, waarvan 
de eerste gezongen. 's Avonds om 7 uur PI. 
Kruisweg. 

Zateradg, (Priester-Zaterdag) zal voor de 
H. Mis van 7 uur het brood gewijd worden.

ZONDAG: 7 uur jgt. Antonius van der
Bruggen; 8,30 uur H. Mis; 10 uur Pl. Hoog
mis uit dankbaarheid voor de bevrijding. 

MAANDAG: 7 uur jgrt. Michiel van den 
Braak; 8 uur H. Mis Maria van Rulo van 
Dongen. 

DINSDAG: 7 uur gef. jrgt. Weledelg�str. 
Heer Mr. Victor Tilmap; 8 uur H. Mis over
leden Ouders (P.). 

WOENSDAG: 7 uur gef. jrgt. Mevr. Jo
sephina Tilman-Roupe-v. d. Voort; 8 uur 
gef. jrgt. Marinus van Rooy. 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis Albertus 
Pijnenburg; 8,30 H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis Albertus Pijnen
burg; 9 uur gez. gef. jrgt. Cornelis Schel
len . 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaar
heid; 8 uur jrgt. Piet Hoefnagels. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Ou.ec�-, 
udtwaatdiql,.eid en énq,else. Otiefldsdtap. 

Nog niet zo heel lang geleden werd het 
"nofraternisation" opgeheven. Gealliëerde 
soldaten losten vreugdeschoten en gooiden 
hun sportieve cabs in de lucht van louter 
plezier. Sindsdien genieten de Duitse meisjes 
de vriendschap der soldaten. De verbroedering was eerst eigenlijk niets anders dan een 
min of meer sociale kwestie en een toegeven 
aan de sexueële drang van de diverse legers. 
Zij gaat echter hoe langer hoe meer de weg op naar politieke verbroedering. Duitse 
officieren rijden in wagens met een ster. 
Duitse politie vraagt nog steeds om een 
"Ausweis", als zij buitenlandèrs zien, vooral 
wanneer het Hollanders zijn. 

Ook het rechtvaardigheidsgevoel schijnt 
bij verschillende commandanten in legerinstanties totaal zoek te zijn. Democratisch 
is dit rechtvaardigheidsgevoel geenszins. In
tegendeel, doorweefd met nazi-methoden, 
bijna gelijk aan rechteloosheid. 

Achttien goede Nederlanders werden zo 
maar van hun werk, in Duitsland begonnen 
in het belang van Nederland, als vee bijeengejaagd en na een lange nacht van honger, 
koude en slapeloosheid in een slecht zaaltje 
eenvoudig in een Duitse strafgevangenis ge
zet, onder Duitse bewaking en met de Duit
se honger methoden. Daar werden ze alle 
achttien in een aparte cel negen dagen lang 
vastgehouden, zonder ook maar één ogen
blik de kans te krijgen iets te kunnen zeg
gen, èn zonder een Engelsman te kunnen 
spreken. Wanneer niet een Nederlands ver
bindingsofficier, van uit Nederland gezon
den, hen had komen bevrijden uit hun onschuldige gevangenisstraf, dan had de rech
teloosheid van dit nazi-systeem hen nog langer op water en brood laten zitten. Het feit alleen dat het mogenlijk is, dat Nederlanders hun grenspassen aan Duitse 
politie moeten afstaan, in een Duitse gevangenis onder Duitse leiding worden op
gesloten, zonder verhoord te zijn negen 
dage; en negen nachten van hun vrijheid be
roofd worden, is genoeg om van rechteloos-

Jlaatseli;J 'llieUUJS 
PLECHTIGE RAADSZITTING 25 OCT. 

Op de herdenkingsdag van onze bevrijding op 25 October had er een plechtige 
raadszitting plaats, waarin de burgemee,ster 
een herdenkingsrede hield. Hierbij herdacht 
hij vooral de goede voornemens, die wij een jaar terug maakten, en die wij thans dienen 
te vernieuwen. Vervolgens gaf hij een kort 
overzicht van hetgeen in dit jaar bereikt 
was, waarbij hij vooral de goede hulp van 
505 det. Civ. Aff. in het licht zette. Om 
aan dit detachement zijn dank te uiten had 
de raad van Boxtel besloten Major Seddon het ereburgerschap van Boxtel aan te 
bieden. Zich wendend tot de major sprak burgermeester Francissen de hoop uit, dat 
Major Seddon dit ereburgerschap zou aan
vaarden als een eerbewijs voor de vele dien
sten die hij in de eerste dagen aan Boxtel 
had bewezen. 

Hierbij bood hij hem de oorkonde aan, 
een artistiek werkstuk van Toon Carpa y, 
alsmede een ere-medaille, die hiervoor spe-
ciaal was geslagen. • 

Major Seddon zeide in zijn dankwoord, 
dat het hem een grote eer was het burger
schap te mogen delen met een werkzaam en edel volk als het Nederlandse. Hij meen
de echter deze eer te moeten overdragen op 
zijn detachement, waarvan hij de vertegen- ,woordiger was. Hij had het grootste respect 
voor de arbeidzaamheid en de werklust van 
de burgers van Boxtel en sprak de hoop uit, dat Nederland spoedig mocht zijn, zoals het 
eens was: een goed en vruchtbaar land. 
Daarna sprak de burgermeester een dank
woord, waarop de aanwezigen de gelegen
heid kregen de oorkonde te bezien en de medaille. 

Een militaire parade besloot deze plechtig
heid, waarna op het Stationsplein een vrij
heidsboom werd geplant, begeleid door de 
beide Boxtelse harmonie's. 

R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING. 
Op Dinsdag 30 October hield de R.K 

Midd. Ver. afd. Boxtel een algemene ver
gadering in de bovenzaal van de Ark. Devoorzitter Arn. Spierings opende precies op
tijd (het devies van het bestuur) op de gebruikelijke wijze de vergadering en heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Een bij
zonder woord van welkom werd gericht tot 

heid te spreken. 
Wanneer daarbij nog komt dat de En

gelse vriendschap zelfs zover. gaat dat de 
auto van deze achttien Nederlandse ondertussen aan Duitse politie cadeau gegeven is, 
dan mag men zich afvragen of dit wel de 
juiste verhouding is. 

Zeker er zullen inderdaad wel gevallen 
voor komen, waarin Nederlanders in Duits
land geen mooie rol spelen, en waarom ze 
dan ook straf verdienen. Maar niets rechtvaardigt een behandeling zoals die aan deze 
achttien Nederlanders te beurt is gevallen.De vriendschappelijke houding tegenover
de Duitsers van gealliëerde zijde, is een zaak waar Nederland zich wel over ver
wonderen kan, maar waarmee het overigens 
niets te maken heeft. Zodra wij echter be
merken dat zelfs de elementairste gevoelens 
van rechtvaardigheid tegenover Nederlandse 
onderdanen bij hen ontbreken, dan menenwij ernstig te moeten protesteren. 

Wij zijn er ons van bewust dat wij veelaan onze Engelse vrienden verschuldigd zijn,
maar wij zijn er even goed van overtuigd, dat wij met onze eigen strijd, zowel onder 
als boven de grond, veel voor de verenigde volken hebben gedaan. Honderden pilote1.1 
en paratroops hebben aan de illegale strij
ders het leven te danken. Binnenkort hoopt 
de Engelse Koning dan ook een aantal Nederlandse strijders (ook uit Boxtel) te de
coreren. Maar wanneer zij eerst nog vier 
muren en een traliegat tot decoratie krijgen, 
dan zullen zij weinig prijs meer stellen op 
andere eerbewijzen. 

Wij zijn slechts onderdanen van een klein land, maar wij zijn fier. Wij likken niet de 
hand van de meester, zoals de nazihond, dat thans doet. Wij stellen prijs op de vriends·chap (niet voor meisjes alleen) van onze bevrijders - maar bovenal verlangen wij 
rechtvaardigheid. Daarop hebben wij zonder 
meer recht. Dat is geen geschenk van een minzame meester, maar een recht even oud 
als de mensheid. H. v. d. M. 
het oude bestuur, dat voltallig aanwezig was 
en aan de WelEeerw. Zeergel. Heer J. Janssens, die deze avond zou spreken over "De corporatieve gedachte in de geest van Qua
dragesima Anno". Op zeer duidelijke wijze 
heeft de spreker, de vergadering het ver
schil tussen staats-corporatisme en de corporatievç gedachte in de geest van Quadra
gesima Anno uiteengezet. Na het beëindigen 
van zijn rede mocht dan ook de spreker, 
namens de vergadering bij monde van de 
voorzitter, een hartelijk dankwoord in ont
vangst nemen. De verdere punten van de agenda werden in een zeer vlot tempo afge
werkt. Door verschillende der aanwezigen werd van de rondvraag gebruik gemaakt, 
en de gestelde vragen werden door den 
voorzitter op bevredigende wijze beantwoord. Om half elf werd de vergadering met
de Christelijke grtJet gesloten. 

Ongeveer 40 middenstanders bezochten deze vergadering. Middenstanders toont dat 
ge met uw vereniging meeleeft, komt met 
uw moeilijkheden naar het Middenstands
bureau en zorgt allen op de volgende ver
gadering aanwezig te zijn. 

SINT WILLIBRORD-HERDENKING. 
In verband met het feest van Sint Willi

brord op 7 November zal Zondag a.s. (4Nov.) in de Willibrordus-kapel op Luissel
een herdenkingsplechtigheid plaats vindendes namiddags tussen drie en vijf uur. Ge
durende deze uren zal ook de kinderzegen 
gegeven worden. Velen zullen dien dag de Apostel van Nederland gaan vereren op de plaats waar 
hij eens doopte. 
LIJST VAN OORLOGS-SLACHTOFEERS. Een buurtcomité deelt ons mede, dat op 
de dodenlijst in ons vorig nummer de namen ontbreken van de heren A. v. d. Meyden, G. Roovers, Hoffmans en Verhagen, die allen gedurende de oorlog zijn omgekomen. 
Wij danken het buurtcomitté voor deze aan
vulling. 

. MEDEDELING. Wij hebben een deskundige bereid ge
vonden vragen- omtrent de deblokkering van 
geld, door onze lezers gesteld, in ons blad 
te beantwoorden. Wij zullen hiervoor een apart rubriekje reserveren. Redactie. 

ONDERWIJZER-JUBILEUM. 
Op Allerheilige herdacht de heer W. M. 

v. Moorsel de dag, waarop hij 25 jaar aan

de U.L.O. school verbonden was. Hoewel 
geen feestelijkheden naar buiten plaats heb
ben gehad, zullen velen die hem kennen niet 
nagelaten hebben, deze bekende figuur der U.L.O. school van harte geluk te wensen. 
Bij deze gelukwensen voegen wij de onze 
van harte toe. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
In een zeer slecht gespeelde wedstrijd 

moest j.l. Zondag "Boxtel" de vlag strijkenvoor Oisterwijk. De einduitslag werd 3-6, 
die enigszins geflatteerd was, doch de over
winning verdiende Oisterwijk volkomen. De 
voorhoede van Oisterwijk beschikte over en
kele schutters die de bal niet eerst behoefde stil te leggen, doch steeds schietklaar wa
ren. Niet een eindeloos goed leggen en ge
pingel, doch vlug een schot. Vele schoten 
zijn dan niet zuiver gericht en gaan naast, 
doch enkele gaan in het doel. De spelers van Boxtel hebben maar te veel tijd nodig en 
bovendien ligt de bal nooit dicht genoeg bij 
het doel, met als gevolg veel tijdverlies, zo-
dat een vijandelijke back op het laatste 
ogenblik nog redding kan brengen voor zijn 
club. Het begin was echter veelbelovend, 
reeds na 10 minuten was de stand 2-0 voor Boxtel. Daarna kwam Oisterwijk opzetten en 
Boxtel nam de zaak te kalm op. Toen de 
stand 3-2 was voor Oisterwijk kwam men 
tot het besef, dat dze club zich zo maar 
niet in liet maken en men pakte beter aan. Direct kwam er een tegenpunt en met ge
lijke stand kwam de rust. De tweede helft 
gaf in het eerste kwartier een overwicht 
van Oisterwijk met goeq. spel over de vleu
gels. Verkeerde tactiek van de achterhoede 
die veel te ver opdrong veroorzaakte ge
vaarlijke momenten voor het Boxtel-doel en 
doelpunten bleven dan ook niet uit. Toen de stand 6-3 was geworden pakte Boxtel • energiek aan en Oisterwijk werd terugge
drongen doch doelpunten werden er nietgemaakt. Oisterwijk won verdiend. 

Het tweede elftal van Boxtel speelde gelijk tegen Oisterwijk. De einduitslag was 
5-5.

En nu begint a.s. Zondag de competitie.Al direct staat een grote wedstrijd voor de
deur, namelijk tegen O.D.I., een goede be
kende uit onze tegenstanders. Een forsè flinke ploeg, die houdt van open spel en 
schieten. Prachtige wedstrijden zijn tegen 
ODI gespeeld, welke lang in herinnering 
bleven, doch ook grote nederlagen hebben wij gekend. 

Wat zal het a.s. Zondag worden? Is deze wedstrijd absoluut een hopeloze opgave voor "Boxtel"? Neen dit zeker niet. 
Ook deze zware strijd kan gewonnen wor
den, doch dan moet men eensgezind van deze noodzaak doordrongen zijn. Geen ge
kanker, geen afkeuren van hetgeen een me
despeler doet. Begaat deze een fout, die er ongetwijfeld in elke wedstrijd begaan wor
den, dan deze gezamenlijk hersteld en op
gehaald. Het doet er niet toe wie een doel
punt maakt; niet altijd komt de maker Je eer toe, doch veeleer hem die de grondslag 
hiervoor legde. Samenspel, open over de vleugels, afgepaste voorzetten, allemaal fac
toren die de overwinning kunnen brengen. 
Voetballers van "Boxtel", we rekenen op 
jullie. 

O.D.C.-ST. MICHIELS-GESTEL.Gestel begint met een hoog tempo en 
vooral het zuiver plaatsen van de spil valt 
op. De verdediging' van O.D.C. is echter ophaar post en grijpt resoluut in. 

Het is daarom jammer dat bij een ver 
schot v.d. Staak den bal laat glippen, en 
Gestel hierdoor goedkoop aan de leiding 
komt. 

Gestel speelt in deze periode ontegenzeg
oenlijk beter, wat zijn oorzaak vind in het 
feit, dat van Summeren er maar niet in kankomen. Na een kwartier spelen, komt plot
seling het keerpunt. Een aanval over rechts, brengt The in het bezit van den bal, hij 
loopt enige meters door en jaagt de bal met 
een harde schuiver onhoudbaar in het Gesteldoel 1-1. Dit is voor ODC het sein en weer volgen drie doelpunten elkaar binnen enige minuten op. Bergwerff, die met van 
den Boogaard een pracht partij voetbal speelde, geeft een afgemeten voorzet, welke Christ, even prachtig benut 2-1. Terwijl 
even later bij een schermutseling voor het Gestel doel, Schalks kalm in het verlaten 
doel trapt 3-1. Wanneer Schalks direct 
hierop keihard tegen de doelman schiet is 
hiermede de periode van bevlieging voor
'bij en hebben de ODCers de 1-0 achterstand gebracht op 3-1 voorsprong. De
tweede helft is een getrouwe copie van de eerste, en weer is het Gestel die komt op-

ALLERZIELEN 
Er is geen graf zo diep mijn vriend 
gee11 kruis is groot genoeg 
voor 't grote, allergrootste leed 
dat onze weretd droeg. 
De lucht is grijs, de aarde zwartde steden liggen dood, 
een vogel zingt bij puin en as en bij ruïnes groot. 
Geen graf was diep genoeg, mijn Heer 
voor 't lijden van ons land, 
maar kinderen leggen bloemen neer 
en spelen in het zand, waar eens de helden vielen. 
Een kinderstem maakt alles goed 
en hand in hand wordt lijden zoet 
op deze Allerzielen. 
November 1945. CATENA. 

zetten en zij hebben pech wanneer een hard schot tegen de paal vliegt. Aan de andere 
kant mist het hele binnentrio een prachtige 
kans op aangeven van Schalks. Een prachtig doelpunt van Van den Boogaard beslist 
dan de wedstrijd. Een hoge voorzet van links 
benut hij onberispelijk door in het uiterste 
hoekje te koppen, 4-1. Pennings n;dt dan voor ODC op de rand van de doellijn. Het 
blijft 4-1 en 'ODC heeft een waardig. slot gezet aan een even waardig en prachtig ge-speeld zomer seizoen. 

Het 2e el.ftal en de junioren wonnen beide bij Maliskamp, proficiat. 
HET STARTSCHOT VALT. 

De competitie begint a.s. Zondag voor 
ODC met een wedstrijd uit tegen Hintham. 
In het verleden, was Hintham een moeilijkte kloppen tegenstander. Wij wagen onsthans aan geen voorspelling, aangezien wijde kracht van Hintham niet kennen. Wel
weten wij dat Hintham heel wat in haar 
mars zal moeten hebben, om de stormloop van ODC te kunnen weerstaan. Voor de 
ODCers een raad: onderschat geen enkele tegenstander. 

:Vistci&ltie = 'llieaws. 
Voor het tijdvak van 28 October tot en 

met 10 November 1945. 
Voor de week van 4 tot en met 10 Nov. 1945. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 

het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 512 
118 250 gram bloem 
119 200 gram zout 
120 250 gram jam 
121 250 gram peulvruchten 
122 ong. 225 gr huishoudzeep 
124 150 gram vlees 
125, 126 2 kg aardappelen 
B 06 1 kg aardappelen 
A 07, B 07 1½ liter melk 
C 07 3½ liter melk 
Bonkaarten KD, KE 512 
213 250 gram bloem 
214 200 gram zout ·215 250 gram jam 216 ong. 225 gr huishoudzeep
217 150 gram vlees 
218 1 kg aardappelen 
219 6 liter melk 
Toeslagkaarten M 512 
M46 aardapp. / 1½ kg aardappelen M46 vlees 100 gram vlees 
Tabakskaarten Q 413 

04 1 1 rants. import sigaretten Op de geldige broodbonnen kunnen de 
bij de detaillisten nog aanwezige voorraden Eng. biscuits worden verkocht, waarbij 400 
gram brood gelijk wordt gesteld met 400 
gram Eng. biscuits. Zoals uit de bonnenlijst blijkt is voor kin
deren van 4 jaar én ouder één kg. aardappelen1,extra ter beschikking gekomen. Dit extra 
ranfsoen is bestemd voor winteropslag. Op de voor jam aangewezen bon kan behalve 250 gram Jam ook 250 gram stroop 
of kunsthoning worden verkocht ofwel 250 
gram hagelslag. Bovenstaande bonnen binnen reeds op Vrijdag 2 Nov. a.s. van des middags 12 uur 
worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vlees, melk en aardappelen, 
waarop eerst met ingang van Maandag 5 

November mag worden afgeleverd. 
Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie enAdm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



Bij deelneming aan maaltijden der Cen
trale Keukens moeten aldaar de bonnen 125 
voor aardappelen en 124 of 217 voor vlees 
worden ingeleverd. 

Zelfverzorgers voor graan, vle·es, melk 
en aardappelen moeten op door den distri
butiedienst te bepalen dagen aldaar inle
veren resp. de bonnen voor brood, vlees 
melk en aardappelen. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
Uitreiking nieuwe distributiebescheiden.

(Bonkaarten enz.). 

tussen ODC I en KCI Il uit den Bosch. 
En wij geloven wel dat de sportliefhebbers 
geen spijt gehad zullen hebben van hun 
tocht naar het ODC terrein. Want ze heb
ben waar voor hun geld gekregen, met niet 
minder dan 6-0 moesten er de Bossenaren 
aan geloven. Terwijl enkele weken geleden 
ODC I tegen hetzelfde twaalftal in den 
Bosch een nederlaag te boeken kreeg en wel 
met 3-2. ODC was in alle vakken op het 
veld de meerdere van KCI, ook vooral in 
technisch opzicht. Dit is voornamelijk te 
danken aan het prachtige werk van Russen,, 
die een stimulans voor de ploeg blijkt te 
zijn. Ondanks het grote overwicht van ODC 
was de wedstrijd niet eenzijdig en ging het 
spel snel op en neer. 

De wedstrijd. Direct na het begin van de 
wedstrijd zette ODC een paar goede aan-

vallen op, deze worden echter door de Bos
senaren bezworen. Van hun kant komen ook 
enkele aanvallen, doch deze zijn zo zwak, 
dat zij geen gevaar zijn. Na een kwartier 
spelen maakt Russens, die steeds een gevaar 
is voor de Bossenaren met een fraaie worp 
1-0 voor ODC. Wederom tien minuten
later bracht deze zelfde speler met een
prachtige worp de stand op 2-0. Na de
wisseling in de vakken komt er geen ver
andering in het spel, doch steeds een over
wicht van ODC. En zo brachten dan E.
Boley en Nel van de Staak ieder met een
goede worp, de stand op 4-0. Zo ging de
rust in met een voorsprong van 4-0 voor
ODC. Na de rust was het middenvak van 
ODC iets afgezakt, zodoende konden de
Bossenaren verschillende goede aanvallen op
zetten, doch de afwerking was zo slordig,

dat er van gevaar geen sprake was. Doch 
spoedig herstelde zich het middenvak, zo 
was iedere aanval van ODC een gevaar 
voor de veste van KCI. Een kwartier voor 
het einde van de wedstrijd volgde wederom 
een gevaarlijke doorbraak, met als gevolg, 
dat Riet Doms met een worp de stand op 
5-0 bracht. Vlak voor het einde zette ODC
weer een zeer snelle aanval op, waaruit weer
R. Doms met een juweeltje van een worp de
stand op 6-0 voor ODC bracht. Zo eindig
de de wedstrijd in een klinkende overwin
ning voor ODC. Van de zijde van het
Hoofdbestuur van ODC bestond eveneens
belangstelling voor deze wedstrijd en men
was vol lof over de verrichtingen van de
korfbal afd. De voetballers wonnen even
eens en zo kon ODC weer eens dik en dub
bel tevreden zijn.

Met vreugde geven wij ken
nis van de geboorte van 
ons zoontje 

PETRO MARTINUS 
CORNELIS. 

Gevraagd : Verstelnaaister 
voor 1 of 2 dagen p. week 
en een werkster v. 1 dag. 
Bosscheweg 46. 

Wilt gy een regel= 
matige, zekere stand 
en .goed gewas ?

Een n1eisje biedt zich aan 
voor hulp in huishouding 
voor dag. Wed. v. d. Heu
vel, v. Hornstraat 18. 

Hulp in de huishouding 
gevraagd voor da�. of dag
en nacht. J. ThtJS•v. d. 
Brandt, Stationstraat 38. 

H. J. VERHAGEN-

FRANS, 
BERTUS, 
ODA, 
JAN, 

v. cl. SCHOUW.

Ontsmet dan 
al uw zaaizaad met 

Germisan 
nat of droog. 

Verkrijgbaar bij : 
Fa. Gebr. v. Oers 

Gebrek aan CONTANT geld??? 
Géén .QEZWAAR 111

Wij leveren gaarne aan U. . . . . . . . . . 
óók door overschrijvinJ van Uw eventueel spaar•
banktegoed op on:z:e JO, 

NIEK, 

NELLY,
FRANClEN,
JAANTJE,
FRITS,'
BEATRIX,
HENNY,
WILLY.

Wil de Juffrouw, om alle 
moeilijkheden te voorko
men, de laarzen mij bezor
gen, die de Bata haar voor 
eenigen tijd terug had mee
gegeven. 'Ik wacht er op, te 
bezorgen bij: A. ]oosten, 
Prins Hendrikstr. I Boxtel. _za_ a _ d _ha_n _de_l __ B_o _xt_el {jicate JWwûnq, 'llo.. ,92383

In het tijdvak van 4 t.m. 24 November 
1945 zal in alle tot den Distributiekring Box
tel behorende gemeenten worden overge
gaan tot het uitreiken van nieuwe distribu
tiebescheiden en wel : 

k d KA 513 Boxtel, Breukelschestr. 30.a. Bon aarten-voedingsmi delen 30 October 1945. Sata' s VAR K E NS Dit is weer één van. de vele voordeel en, die U
t.m. KE 513. 

b. Groente/Fruit/Vischkaarten N 512.
c. Tabakskaarten QA 513.
d. Versnaperingskaarten QB 513.
e. Gecombineerde Tabaks-Versnaperings

kaarten QC 513.
Tevens moeten personen, die in de zelf

verzorging zijn opgenomen, de, in het tijd
van van 30 September t.m. 27 October 1945, 
geldig verklaarde bonnen voor brood, melk, 
vlees en aardappelen van de bonkaart K 511, 
inleveren. 

De uitreiking der Bonkaarten KA t.m. KE 
513 geschiedt tegen inname van bon A t.m. 
E 511 van het overeenkomstige inlegvel. 
le�ere persoon ontvangt tevens een z.g. 
Groente/Fruit/Vischkaart N 512. 

Mannelijke personen geboren in 1927 of 
vroeger kunnen naar keuze een Tabakskaart 
QA 513, een Versnaperingskaart QB 513 of 
een gecombineerde Tabaks-Versnaperings
kaart QC 513 in ontvangst nemen. Vrouwe
lijke personen geboren in 1927 of vroeger 
hebben slechts de keuze tussen een kaart 
een kaart QB 513 en QC 513, terwijl per
sonen geboren in 1928 of later een kaart 
QC 513 ontvangen. 

Bovenstaande kaarten worden slechts uit
gereikt aan pe_rsonen die ingeschreven staan 
in één der tot de kring behorende gemeen
ten. In zeer bijzondere gevallen kan hiervan 
slechts worden afgeweken. 

In de bekende lokalen zal de uitreiking 
op de volgende dagen geschieden : 

In de gemeenten BOXTEL, SCHIJNDEL, 
BEST en OIRSCHOT op 
5 November de letters A 
6

Il Il 
B 

7 ,, ,, ,, C en D. 
8 ,, ,, E t.m. G. 
9 ,, ,, H en I. 

12 ,, ,, ,, J en K 
13 ,, ,, L 
14 ,, ,, ,, M en N. 
15 

Il Il 0. 
16 ,, ,, ,, P t.m. R. 
19 ,, ,, ,, S (geen Sch.) 
20 ,, ,, Sch. 
21 ,, ,, T en U 
22 ,, ,, V. 
23 ,, ,, ,, W t.m. Z. 
10 en 17 November kloosters en gestichten. 

In de gemeente ESCH: 
9 November de letters A t.m. P. 

10 ,, ,, ,, Q t.m Z. 
In de gemeente GEMONDE: 

12 November de letters A t.m. E. 
13 ,, ,, ,, F t.m. J. 
14 ,, ,, ,, K t.m. 0. 
15 " 11. ,, 

P t.m.,S. 
16 ,, ,, ,, T t.m. V. 
17 ,, ,, ,, W t.m. Z. 

In de gemeente LIEMPDE:, 
19 November de letters A t.m. E. 
20 ,, ,, ,, F t.m. J. 
21 ,, ,, K t.m. 0. 
22 ,, ,, ,, P t.m. S. 
23 ,, ,, ,, T t.m. V. 
24 ,, ,, ,, W t.m. Z. 

De lokalen zijn geopend van 9, 15 tot 12.00 
en van 2, 15 tot 16,30. 

De Directeur J. A. SMITS. 
TEXTIEL. 

De Directeur van het Centraal Distributie
kantoor te Vught maakt bekend, dat de spe
ciale regeling inzake het afstempelen van be
reidverklaringen en het verstrekken van 
speciale punten door de distributiedienster. 
voor zomerja11onstoffen, zomerjaponnen, 
kunstzijden bloll�es en battle-dresses is ver
vallen. In het vervolg zullen deze artikelen 
op de normale wijze bij den distributiedienst 
moeten worden aangevraagd. 

O.D.C., Afd. KOR�BAL.
0.D.C.-K.C.I. I !(Den Bosch) 6-0.

O11der grote belangstelling van de zijde
der sportliefhebbers vond Zondag j.l.
op het ODC terrein de ontmoeting plaats, 

Getrouwd: Tuinbouw-lnric,hting 
--- geboden worden, wanneer U koopt bij: 

Hebt U een aankoopver, 

1. J. Wüteoeai' sA. v. LIEMPD
en 
P. C. HULSKEN

die mede namens weder
zijdsche Families hartelijk 
dank zeggen voor de vele 
blijken van belangstelling 
bij hun Huwelijk ondervon
den. 
Boxtel, 25 October 1945. 

Stationstraat no. 8. 

Wij danken allen, in het 
bijzonder dr. Willems, die 
bij het ongeluk van ons 
dierbaar zoontje 

PIET 
hulp verleenden, en Fami
lie, Buurtgenooten, Onder
wijzers met schoolkinderen 
�n Militairen voor de be
langstelling betoond bij zijn 
overlijden en begrafenis. 
Familie H. M. v. VUGHT. 

Boxtel, Nieuwstr. 67 b. 

Werkster gevraagd voor 1
of 2 dagen of eenige halve 
dagen per week. Brieven 
Molenstraat 19. 

Te koop 2 jonge kippen 
met hok. Adres: Mgr.
Wilmerstraat 12. 

Gemeubileerde kamer met 
slaapkamer en gebruik van 
keuken gevraagd voor 2
personen, gedurende twee 
maanden. R. Montisaan, 
per adres Hotel "De Kei". 

Juffrouw biedt zich aan v. 
hulp in de huishouding voor
halve dagen. Schriftelijke 
aanvrage. Molenstraat 19. 

Laat nu Uw tuin in orde 
maken. Wij hebben i n  ons 
bedrijf geschoolde krach, 
ten. Uw tuin door ons 
aangelegd mag door tuin, 
architect of elk ander tuin, 
bouwkundige gekeurd. Wij 
maken van Uw tuin 'n 
genot van de volle 

,,, 

100 procent 

gunning voor een 

Huisslachtvarken. 
kom dan eens met mij 
praten en het komt in orde 
naar uw tevredenheid. 

Toon v. Aarle 
Varkenskoopman 

Bosscheweg 203, Boxtel. 

Burgemeester en Wethouders van Boxtel 
zijn voornemens te verkoopen : 

± 160 M2 compost 
liggende op de gemeentewerf op den Burgakker. 

Prijsaanbieding wordt ingewacht vóór Maandag 
12 November 1945, 10 uur v.m. 

Inlichtingen verkrijgbaar op het Bureau Gemeente,
werken voormiddag van 9 tot 101/2 uur.

A. J. Robben, Molenwijk 14, Boxtel 
Gediplomeerd Belastingconsulent 
Lid Ned. Coll. v. Bel.Cons.
Lid Ned. Ver. v. Accountants.

Belastingzakeu • Controle • Boekhoudingen 

GROOTE PRIJSVERLAGING 
Bij A..-eha betaalt U minder geld voor Uw waar

Witte Suiker Melis I van 55 op 54 et. per kg 
Amerikaansch■ kaas van 17 op 16 et. per 100 gram. 
Heerlijke pudding van 18 op 16 et. per pakje van 100 gram 
Huishoudjam van 11 op 9 1/2 et. per 100 gram 
Vlugkokende gormout van 23 op 191/2 et. per 1/2 kg 
Groene erwten van 17 op 14 1/2 et. per 1/2 kg 
Geurige koffie van 32 op 30 et. p■r pakje van 200 gram 
Blauwe rozijnen van 16 op 14 et. per 100 gram 
Vermicelli van 14 op 13 et. per 200 gram 
Kunsthoning van 58 op 55 et. pak van 500 gram 
Vlugkokenke Aveha havermout van 31 op 28 et. per pak 
Keukenstroop van 27 op 24 et. per '/2 kg [ van 500 gram 

ANDRÉ VAN HILST 
het meest afdoende 

� en �ddil 
1tedtteutraat 18 = !J!,oml, 

5.ata' s Tuinbouw-Inrichting, Boxtel
VERTEGENWOORDIGER: 

A. J. DINNISSEN 
LENNISHEUVEL 108 BOXTEL 

BOEKHANDEL TIELEN 
STA TIONSTRAAT BOXTEL 

Voorradig diverse zeer actueele 
brodmren en boeken als : 

Verwoerd: De fabriek, de arbeider, zijn loon f 0,90 
Babbé: Vijf bange jaren . · ,, 1,75 
Marnix: Nieuw Nederland . . . . ,, 0,75 
Dr. Cassianus Hentzen O.F.M.: Onze Katho-

lieke sociale organisaties tegenover den 
nieuwen tijd . 

Ida Vasseau: De gehele wereld moet hun 
methoden weten . 

Han van Erde Dubois: Brieven uit het Westen 
De strijd in den Grooten Atl. Oceaan 
De Amerikaansche Vrouw 
Dr. Titus Brandsma: Mijn Cel . 
De strijd in Egypte . 
Dr. F. J. H. M. van der Ven: Arbeidsrechte

lijke en sociale-politieke opstellen . 
S. J. Hovfus: Canada en de Canadeezen . 

en meerdere andere. 
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Verkrijgbaar: Losse nummers van en abonnementen 
op "Succes" Nederlands Efficiëncy maandblad. 

lnteekening op Encyclopaedie "Winkler Prins" is 
weer opengesteld. 

Inlichtingen worden gaarne verstrekt. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Te ruil: 1 poppenwiegje m.
mooie kleine pop met lange
haren en die kan slapen,
en een mooi poppenwandel
wagentje. Alles in goede
staat, tegen donkere brei
wol. Burgakker 9. 

ROETEX middel tegen vogel, Oorlogsgetroffen komen in aanmerking voor:

Verkrijbaar bij : 
schade. • 

BEHANGSELPAPIER

Grijze vulpenhouder in
donkerblauw etuï verloren 
Tegen belooning terug te 
bezorgen bij Jan van Dru
nen, Moorwijk 8. 

Te koop of te ruil gevraagd 
Brabantsche kachel. Aan
bieding, Molenstraat 19. 

Winterjas te ruil aangebo
den voor jonge kippen. 
Molenstraat 58. 

Firma Gebr. v. OERS 
,ZAADHYDEL BOXTEL 

Wif zijn weer begonnen met 

KLOMPEN ::REPARATIE 
U kunt uw versleten klompen brengen op het van 
ouds bekende adres 

G. v.d. Sloot, Van Hornstraat 10.
Ze worden dan als nieuw. 

BOXTELSCHE KLOMPENF ABRIEK 

H. J. VERHAGEN

Beziet nu· weer geregeld onze etalage's 
wij brengen telkens wat nieuws en 
hopen U weer spoedig als van ouds 
te kunnen bedienen. 

Voor Jongelui die willen gaan trouwen hebben wij 
'n belangrijke mededeellng. Komt U 1ns praten ? 

1 J. WiltetJeeH,
1 
s Complete 'llkuSikllûtq,

1teditecstcaat 22, !J!,o.xtJ,. :üte1"on 416 

Firma J. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 

Vraagt inlichtingen bij : 

M. OLIEMEULEN
DROGISTERIJ ,.DE MOLEN" 

----PTT---

Aangifte 
radio-ontvangtoestellen 
Alle houders van radio-ontvangtoestellen 

en zij die een aftakking van een 
radiotoestel van een ander hebben, 

moeten i/d loop van November en Decem
ber a.s. aangifte doen.bij een postinrichting 

(geen postagentschap) 
Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang
toestellen vallen hier buiten. De aangifte formu
lieren zijn kosteloos verkrijgb. b/d postkantoren 

In November zijn aan de "beurt: 
5 Nov. 
6 Nov. 
7 Nov. 
8 Nov. 
9 Nov. 

12 Nov. 
13 Nov. 
14·Nov. 
15 Nov. 

A t/m Bak 
Bal t/m Beij 
Bez t/m Boq 
Bor - einde B 
C 

D t/m Es 
Et t/m Geij 
Gez-einde G 
H t/mHeus 

16 Nov. Reut t/m Hor 
19 Nov. Hos -einde J 
20 Nov. K t/m Kn 
21 Nov. Ko - einde K 
22 Nov. L t/m Loc 
23 Nov. Lod t/m Met 
26 Nov. Meu-einde M 
'Z/ Nov. N t/m 0t 
28 Nov. Ou t/m Pop 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

VolAsda.nsen. 
3. 

De Franse revolutie bracht een kentering 
in de danswereld. Samen met de vernieti
ging van de aristocratie, verdween ook in de 
dans de overbeschaafde, geraffineerde stijl. 
De democratische, burgerlijke quadrilles 
werden in dolle sprongen uitgevoerd. 

Deze dansvorm handhaaft zich de gehele 
19e eeuw en beïnvloedt de nieuwe vorm'en: 
polka, scottisch en mazurka, de plattelands
dansen. Deze nieuwere dansen waren een 
enorm succes en men vindt ze nog steeds in 
de oude volksdansen terug. 

Toen Joh. Strauss met de wals een nieu
we houding in de .paardans lanceerde, trad 
de erotiek uitdagend op de voorgrond, zo 
brutaal dat hij eerst verontwaardiging ver
wekte. De romantiek echter zette zich· daar 
spoedig overheen. 

In de laatste phase van de ontwikkeling 
van de dans, welke wij na de vorige wereld
oorlog beleefden, ontaardt het pikant-ge
durfde in geraffineerde perversiteit en cy

. nisme. Klank en rythme en bewegingen heb-
ben een grote suggestieve kracht; daarbij 
komt de moderne instrumentatie, die de
monisch is in haar zinnelijkheid. 

Zoals indertijd in de verschrikkingen der 
midd,eleeuwen, na de Franse revolutie en 
na de vorige wereldoorlog, heeft deze we
reldoorlog opnieuw een danswoede ontke
tend, die als ;reactie op de steeds dreigende 
dood, haar droevig stempel op onze heden
daagse dansen drµkt. 

De dans geldt als een versterking van de 
levensenergie. Maar zij is niet meer een 
vreugdige, maar 'n dolle smartelijke krachts
ontspanning. En wie niet weet wat cynisme 
is, kan het in de dancing leren. 

Onze dansen geven teken van diepe ziel
armoede. De nadruk ligt op het hotsen en 
botsen van een onevenwich_tig bestaan, moe
deloos schuivend of onverschillig wegschop
pènd de' speelbal van een ontwrichtend, 
scheurend rythme. 

Het is geen wonder dat de gezonde prin
ciepen van vele ouders en overheidsperso
nen in conflict kwamen met de dans. Daar
om juichen wij het toe, dat men zich weer 
gaat "bezinnen op het cultuurbezit dat vroe
gere geslachten in hun volksdansen hadden. 
Dat waren in werkelijke zin dansen, omdat 
de elementen uit welke de dans bestaat er 
op harmonische wijze in verenigd waren: 
zij gaven vrije uiting aan het levensgevoel, 
zij bezaten een vormschoonheid en zij had
den een nog niet beneveld rythme". (San
son-Cats en De Koe). 

Wij moeten terugkeren tot de grondbegin
selen van de dans, die in de oude volksdans 
niet in de mode-dans, aanwezig zijn. 

De wederopleving v�n de folklore, ook 
hier ter plaatse, inspirere eveneens en steune 
de pogingen tot herstel van de dans. 

De mens moet weer zichzelf zijn in zijn 
oorsprclnkelijke aard in gaafheid en kracht. 
Door het _oude, naar. het nieuwe. 

Ooec Ànq.liAaa,udie Htede.wedwtq. 
epiqoffi.sme en anne.xatie-=utopie. 

Er zijn op het ogenblik negen honderd 
arbeiders in Duitsland mijnhout aan het 
vellen voor de Nederlandse kolenmijnen. Dit 
is een voorname bezigheid. Reeds liggen en
kele duizende kubieke meters voor het ver
voer gereed. Er ligt een mooie rechte weg 
van dit hout naar het dichtsbijzijnde station. 
Deze weg echter wordt door de Engelsen 
niet vrijgegeven. Er liggen tankvallen. Ne
derlandse arbeiders maakten de weg open 
en gooiden de tankvallen mooi dicht. Daar
mee zou een kilometer lange omweg zijn 
uitgewonnen, als niet de Engelsen kwamen, 
de tankvallen weér lieten opengraven en de 
weg wederom lieten versperren, door de 
zelfde arbeiders die hun verbod hadden dur'0 

ven trotseren. Men kan dit een soort angli
caanse medewerking noemen die veel gelijkt 
op de medewerking, die Nederland van Aus
tralië ontvangt. Men kan het ook dictatoria
le neigingen noemen. 

Terwijl dus onze gealliëerde vrienden erg 
veel belang beginnen te stellen in de nazi
methoden, zoals meermalen bleek uit de 
grens-perikelen, gaat ons leger zich een 
anglicaans kleedje geven. Dat de tenue's 
van onze soldaten zijn nagebootst, za.l nie
mand kwalijk nemen. Daar zijn vele motie
ven voor. Maar sinds wanneer kent het 
Nederlandse leger Head-Quarters, en waar
om werd "verboden inrit" vervangen door 
"no entry"? En sinds wanneer moeten de 
restaurants of hotels worden ingericht als 
,,sergeants-mess" en "officers-mess"? 

Wa.i:�lijk men moet de oorspron'kèlijkheid 

ver gaan zoeken. Eigenlijk kan men hier 
slechts spreken van epigonisme, naäperij, 
gebrek aan originaliteit. Het begint er waar
lijk op te gelijken, dat wij slechts een leger 
hebben, dat in dienst is van een vreemde 
mogendheid. Wij noemden de Rusland-strij
ders dikwijls de nazi-ezels, maar dan is het 
toch wel zo'n klein beetje onze plicht er
voor te zorgen, dat men ons niet voor sur
rogaat-Tommy's gaat houden. Daarvoor is 
wat meer zelfrespect nodig, meer waardering 
voor ons eigen volkse karakter. De opbouw 
en het karakter, de uiterlijke hoedanighe
den van het Nederlandse leger hebben wij 
tot nu toe zelf in onze handen. Laat ons 
daarvan profiteren, Er is al zoveel, waarover 
we niets meer te vertellen hebben. Zoveel 
illusies werden stukgeslagen. Zoveel recht
matige verlangens en eisen zijn ons tot lucht
kastelen geworden. Zelfs onze annexatie
plannen zullen op niet uitlopen. Wie goed 
de rede van president Truman beluisterd 
heeft weet al dat annexatie van Duits ge
bied zo goed als uitgesloten mag heten. 
Ook dit bleek een utopie. 

Er is maar ene conclusie te trekken uit 
alles wat ons land nu overvalt: sterkte en 
kracht te putten uit ons eigen volkskarakter. 

Wij zijn een sterk volk. Wij weten dat 
iedere tegenslag, iedere desillusie ons een 
ervaring rijker maakt. H. v. d. M. 

JlaatselijA 'llieuws 
EEN ANTWOORD. 

Een anonieme parochiaan van de parochie 
van het H. Hart schrijft ons zijn ergenis 
over het feit, dat met Allerzielen de graven 
der Nederlanders en ook der gealliëerden 
met bloemen bedekt lagen. Niet echter die 
van de Duitsers. Hij noemt het niet over
eenkomstig de liefdeleer van de k�rk. 

Bij wiji;e van uitz:ondering willen wij op 
een anomieme brief reageren en de schrijver 
mededelen, dat niet de kerk maar de familie
leden en kennissen der doden hun graven 
versieren. Het is dus een louter persdbnlijke 
piëteit der parochianen. Wij willen er nog 
op wijzen dat anonieme inzender zelf op 
het kerkhof is geweest. Maar ook hij· heeft 
geen bloemen gelegd op de graven der Duit
sers. Is dit ook overeenkomstig de leer van 
liefde, die de kerk ons voorhoudt? 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Maandag 5 November hield de Heem

kundige Studiekring in de Ark een ver
gadering waar de heer Jan van de Mortel, 
koning van het St. Cathrina-gilde te Vught, 
een causerie hield over de Brabantse Schut
tersgilde. In deze belangrijke en interessante 
voordracht zette de heer van de Mortel 
uiteen hoe de gilden werden opgericht ter 
bescherming . van de kerk; en hoe zij later 
voor andere doeleinden werden ingezet. 
Duidelijk gaf hij ons een beeld van het leven 
der Brabantse gilden, zoals hij dat gekristal
liseerd had uit de kaarten, artikelen, zilver 
en andere oude stukken der gildens. Hij 
schetste de voorname stand die de gilden in 
het sociale leven innamen, en behandelde 
daarna ·de verschillende bijzondere eigen
aardigheden, die te doen gebruikelijk waren 
bij begrafenissen, huwelijken, teerdagen enz. 

Ook de bijzondere betekenis van het ko
ningsschieten, de kleding, het vendelen en 
de landjuwelen werd als een film van kleur 
en leven voor onze ogen afgedraaid. Met 
een beroep op de nog bestaande gilden het 
aloude goed en zuiver· te bewaren eindigde 
de heer v. d. Mortel deze boeiende voor
dracht. Een v,erdiend applaus was dan ook 
ten zeerste op zijn plaats. 

Nadat nog enige vrag�n werden gesteld 
en duide-lijk beantwoord, besloot de heer 
Dorenbosch deze avond met een dankwoord 
aan den spreker en de aloude strijdroep 
,,Edele Brabant were di". 

RODE KRUIS. 
Toen in de winter, volgende op onze be

vrijding, overal in het bevrijde gebied HARK 
comité's werden opgericht, vond dit initia
tief ook in Boxtel enthousiaste instemming. 

Spontaan vormde zich een comité, dat 
zich gedurende de maanden van haar werk
zaamheid in Boxtel grote verdiensten ver
wierf. Met uiterst gebrekkige hulpmiddelen 
wist het H.A.R.K. comité .in korten tijd grote 
hoeveelheden materiaal bijeen te brengen en 
te verdelen. Menigec0 heeft in d-.! voorbije 
wintermaanden aan de lijve ondervonden, 
wat enthousiaste en onbaatzuchtige arbeid 
ook in tijden va11i de grootste nood, vermag. 

En thans nu het I !ARK comité haar werk 
'beëindigd heeft, meende men de waarde

volle arbeid, waartoe dit comité de stoo: 
gegeven heeft, niet zonder meer te mogen 
afbreken. 

Intc.gcndecl, daartoe uitgenodigd door he!. 

hoofdbestuur van het Rode Kruis in Den 
Haag, werd besloten over te ,gaan tot de 
oprichting van een zelfstandige afdeeling 
,,Boxtel" van het Nederlandse Rode Kruis. 
De taken waarvoor deze jonge afdeling zich, 
onder leiding van haar voorlopig bestuur 
geplaatst ziet, zijn groots en veelzijdig. Aller 
eerst zal een begin worden gemaakt met 
een uitgebreide en 11ürnsievë leden werving. 
Overal te lande is de belangstelling voor 
het Rode Kn11s1· erk enorm toegenomen. 
Ook in Boxtel hoopt men, dank zij de me
dewerking en steun van de ingezetenen '.c 
komen tot c�n krachtige en bloeiende afde
ling. Het ide2;:.I is: elk gezin lid van her 
Rode Kruis. \Wanneer dit bereikt wordt, za! 
tet de afdelmg mogelijk worden aan tal 
van landelijke acties deel te nemen en daar
door in de landelijke organisatie van het 
Rode Kruis een rol van betekenis te gaan 
spelen. Naast de hulp, die het Rode Kruis 
in tal van gevallen, zoals b.v. het lenigen 
van de nood in de komende winter in onze 
eigen gemeente, het bieden van hulp bij 
voorkomende rampen, het behartigen van 
bepaalde> belangen der te Boxtel gelegerde 
militairen, het organiseren van een bloed
transfn�·iedienst enz., rijst als een geweldig 
wet k van barmhartigheid voor pnze ogen de 
hulp, die verleend zal moeten worden aan 
onze landgenoten in Indië. 

Wij a!lt·n hebben in de afgelopen weken 
de berichten gelezen, welke melding maak
ten val' cit: verliezen, die ook Boxtelse fami
lies jn Indië leden. Het leed, dat in Indië 
zal worden aangetroffen, wanneer het 
scherm geheel opgaat, valt niet te peilen. 

Voortdurend vertrekken Nederlandse jon
ge mannen - ook Boxtelse - om met inzet 
van gezondheid, lijf en leden de zaak van 
het koninkrijk te dienen. Het is niet vol
doende met weemoed in het hart de ver
trekkende na te wuiven. Het is dure plicht 
van ons, die achterblijven een brug te slaan 
van voortdurend contact tussen hen daar
ginds en het vaderland. 

De mogelijkheid daartoe schept het Ne
derlandse Rode Kruis. Vandaar het streven 
om elk gezin tot lid te maken á raison van 
f 1,- contributie per jaar. 

Als straks onze propagandisten zich bij 
U vervoegen, ontvangt hen dan welwillend 
en toont begrip voor de tijd waarin gij leeft 
door de kleine simpele daad van met Uw 
gezin toe te treden tot deze wereldorganisa
tie van goedheid en weldadigheid. 

Het voorlopig Bestuur: 
Mr. W. C. A. Francissen, wnd. Burg., Voorz. 
H. Jos. van Susante, Secretaris.
M. G. M. van Amelsvoort, adj. Secretaris. '
P. Mertens, Notaris, Penningmeester.
G. C. Wentholt, arts, Rode Kr. geneesheer.
C. J. M. van Susante, lid.
H. M. v. d. Laar, lid.
C. Oliemeulen, lid.
P. J. van der Meijden, lid.

ST. NICOLAASFEEST.
Door de buurtvereniging "De kleine Kop

pel" is het initiatief genomen om dit jaar 
het St. Nicolaasfeest voor de kinderen van 
onze behoeftige medebewoners niet onge
merkt te laten voorbijgaan. Hiertoe is Zon
dagmorgen in de Ark een bijeenkomst ge
weest waar vertegenwoord_igers van een 25-
tal . buurtverenigingen aanwezig waren. Het 
navolgende is toen besloten. Iedere buurt
vereniging die aan deze actie wil medewer
ken haalt oud en defect speelgoed (ook pop
pen e.d.) in hun eigen buurt op en wel op 
Zaterdag 10 November a.s. Op denzelfden 
dag, dus Zaterdag 10 November kan dit 
speelgoed worden ingeleverd in het ver
kennershuis in de Prins Bernhardstraat t.o. 
het postkantoor. tussen 5 en 6 uur des nam. 

Het speelgoed wordt daarna door perso
nen die zich hiervoor beschikbaar willen 
stellen, gerepareerd. 

Het gerepareerde speelgoed wordt daarna 
over de diverse buurtverenigingen verdeeld 
die het op haar beurt wederom aan de be
hoeftige kinderen van hun buurt uitdelen. 

Inwoners van Boxtel geeft dus met milde 
hand· wat U aan speelgoed hebt te missen. 
Personen die zich beschikbaar willen stellen 
voor het repareren van het speelgoed kun
nen zich bij het bestuur van hun buurtver
eniging opgeven. 

HALLO I HALLO I HIER I.S DE K.R.O.
Het is reeds lang geleden, dat wij deze 

bij de luisteraars zo bekende slagzin ge
-hoord hebben. Sinds de Kath. Radio Om
roep, op last van de bezettende macht ge
sloten werd, waren wij verstoken van de 
prachtige en genotvolle uitzendingen, die 
door deze unieke Kath. instelling werden ge
geven. Doch zoals alles na deze donkere 
tijd, wederom herrijst, zal ook onze K.R.O. 
wederom herrijzen. 

Het zal in het begin slechts op beschei
den voet zijn, door het uitgeven van de 
KRO omroepgids, echter op kleiner formaat 
vanwege de papierschaarste. 

Het eerste teken van leven van de KRO 
is er en wij hopen dat binnen afzienbare 
tijd de KRO wederom in de aether zal ver
schijnen. Ten einde hiervoor een krachtigen 
stimulance te hebben, dienen reeds nu alle 
katholieke luisteraars zich te abonneren op 
de Kath. Radio Gids, als weekabopné á :20 
cent per week of als postabonné per kwar
taal á f 2,50, per half jaar f 5,- en per 
jaar f 10,-. 

Dezer dage11 zal U de agent voor Boxtel 
en omstreken, de heer van Roosmalen, ko
men bezoeken en wij twijfelen niet of elk 
Kath. luisteraar zal zich spontaan als abonné 
opgeven, zodat wij fen sterk kath. bloc van 
luisteraars krijgen, die als het ware de terug
keer van de KRO i9 de uitzendwereld bij de 
bevoegde instanties afdwingen. 

R.K. SPORTVERENIGING O.D.C. 
Afd. Gymnastiek en Athletiek. 

Daar het wedstrijdseiz9en voor athletiek 
in het Zuiden weer tot het verleden behoort, 
heeft de wintertraining de bijzondere aan
dacht van het bestuur· en leden van de afd. 
Wil men zoals in het vorige seiz;en behoor
lijke prestaties leveren dan dient ernstig te 
worden getraind, en iedere gelegenheid daar
toe te worden aangegrepen. 

Prominente krachten zijn in de vereniging 
zeker aanwezig. Dat bewijzen de laatste ja
ren, nu iedere vereniging in Boxtel's ODC 
een waardig tegenstander vond. 

Om dit uit te buiten, te blijven behouden, 
wordt u de gelegenheid gegeven door win
tertraining, eiken Woensdagavond van 19 
tot 20 uur voor de dames en van 20,30 tot 
21 ,30 uur voor heren en junioren, in de 
Gymnastiekzaal van het St. Petrus patronaat 
Burgakker. 

HINTHAM-O.D.C. 0-11. 
Op een veld dat weinig gemeen had met 

een voe�;i.lterrein, .kraakte ODC Hintham 
met kofbfI cijfers. Schalks genoot de eer 
na twintig minuten spelen met een hard 
schot het e rste competitie doelpunt te score, 
en daarmee de scoringsmachine in werking 
te zetten. Met de rust was de stand 4-0, 
welke in de tweede helft geleidelijk,werd op
gevoerd tot 11-0, door toedoen van Schalks 
1, Peynenburg 1, Hazenberg 4, en v. d. 
Boogaard 5. Bergwerff, had met zijn afge
mete voorzetten hier in het leeuwenaandeel. 
Hintham vermocht niet de eer te redden, 
wat een pluim betekende voor de ODC. ver-
dediging. . 

A.s. Zondag ODC-RK SVA, '.2 uur.
De eerste thuiswedstrijd voor de competi

tie tegen Avanti. Ook thans is het moeilijk 
iets te voorspellen, gezien de kracht van 
Avanti onbekend is. Elke tegenpartij steld 
er echter een eer in, om ODC t'! wihn,:n. 
zodat de ODC-ers er op moeten bedacht 
zijn uiterste tegenstand te zullen ondervin
den. Men neme het dus met te lk�t op. 

De junioren spelen a.s. Zaterdag om 4 uur 
tegen de Taxandria junioren op het ODC 
terrein. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
De wedstrijd j.l. Zondag gespeeld tegen 

OOI uit Rosmalen was er een zoals wij er 
de laatste tijd van noxtel niet veel gezie1, 
hebben. Het was een spanne11cie ka1,1p

1 
e11 

wanneer er een ovenvin11<\�1 had moe:te.! 
zijn, dan was "Boxtel" hiervoor het meest 
in aanmerking gekomen. Het plaatsen er. 
samenspel was stukken beter dan in vorige 
wedstrijden. Vanaf het begin werd er vlot 
gespeeld. Het spel van OOI was in deze 
1wriode iets vlotter en hun aanvallen vol 
gevaar. \Vanneer de Boxtel-doelman de bal 
niet voldoende weg stompt, komt hij voor 
de voeten van de OOI rechtsbinnen, welke 
onhoudbaar inschiet. Dit doelpunt wordt 
door Boxtel beantwoord met een offensie( 
waarin vele goede kansen voorkwamen. 
Wanneer een bal scherp wordt doorgespeeld 
duikt plotseling Kivits op en geeft met een 
zeer listige bal aan "Boxtel" het evenwicht 
terug. Aanvallen golven heen en weer, doch 
daar hebben wij weer het b�oerde handje. 
Door verkeerde opstelling wordt het uitzicht 
voor den doelman belemmerd en hoog vliegt 
de bal in het midden van het doel. OOI 
leidt opnieuw. Na de rust gaat vol energie 
de strijd voort en OOI raakt iets van haar 
zekerheid kwijt. Eindelijk komt de gelijk
maker, bij een heftige aanval van "Boxtel" 
over rechts. Hierna begint een spannende 
strijd om de leiding te nemen. De stand blijft 
gelijk; de einduitslag was dus 2-2. Voldaan 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



' keerde het publiek huiswaarts, beseffende,dat "Boxtel" meer in haar mars heeft dan zede laatste tijd demonstreerde. Het tweede e\ftal won met 11-1 van DenDungen en was dus niet zuinig met de doelpunten. De junioren verloren met 3-2 van OnsVios in Tilburg. De ontvangst was zeer hartelijk en een goede wedstrijd werd gespeeld.Het eerste elftal. gaat a.s. Zondag nàarOSS. Spelen we dan zoals er gespeeld istegen ODI dan hebben wij a.s. Zondag tweekostbare punten binnen. • 

Hierdoor deden wijmede dat de Uitvaart,Mis voor onzen te Bata, via gesneu:velden zoon 

WILLY DERKS 
zal geschieden aanstaan,den Vrijdag 16 Nov. te9.30 uur in de parochie, kerk van het H. Hart. Familie, Sportvrienden, Kameraden en kennissen worden uitgenoo, 

OFFICiëLE BONNENLIJST. digd tot bijwoning van 
Voor de tweede hefft van de 12e periode deze, voor zijne ziele,

1945, tijdvak van 11 tot en met 24 Novem- ruStopte dragen, H.Mis
her 1945 voor, het Zuiden des lands. FR. v. D. STEEN, 

Elk der volgende bonnen geeft recht op v. D. HORST. 
het kopen van: • --, ___ d_ k_b __ h_d__,. Bonkaarten KA KB, KC 512· Met grote an aar ei en 
135 t.m. 141 800 gram brood vreugde geven wij kennis 

· bi van de geboorte van ons 142, 143 200 gram oem eerste dochtert1·e en Zus1·e144 1 rantsoen gebak 145 70 gram· beschuit TOOS JE 
146 400 gram. suiker dat bij het HL Doopsel de147 125 gram boter namen ontving van 148 250 gram margarine MARIA CATHARINA. 149 .125 gram margarine A. J. VERMEIREN150 200 gram kaas M. VERMEIREN-1<51 100 gr. choc. of suikerwer- ,· EIJKEMANS. ken of 2 tab!. Eng. choco!. Onrooisché straat 56. 152 150 gram vlees 

Gevraagd tegen 1 Decemb. 
net meisje, voor hele dagen of voor dag en nacht, liefstniet beneden 18 jaar. Mevr. v. Susante-Spierings, Breukelschestraat 32. • 

Te koop 2 varkens ±50 kgen een zwaar veulen, ookte "ruilen voor licht werkpaard of 1½ jarige. M. v,Kasteren, OirschotscheGrindweg 27, Boxtel. 
Levens• en Volksverzekerings,Mij. vraagt voor Boxtel 
en omstreken een actief pe'rsoon als 

1 

agent�in�asseerd�r. 
Bij gebleken geschiktheid overname van bestaandeportdcuille. Brieven onder No. •36 bureau v. d. blad 

Boekhandel Tielen 
Stationstraat, Boxtel 

Wij verwachten zeer spoedig 
een klein partijtje: Missaals. 

'Zij die in 1944 een ex. bestelden, dattot heden nog niet geleverd kon worden, komen thans het eerst in aanmerking. 
Reeds ontyangen voor St. Nicolaas 

----PTT------. 

Aangifte 
radio-ontvangtoestellen 

. Alle houders van radio-ontvangtoestell,n 
en zij die een aftakking van een 
radiotoestel van een ander hebben, 

moeten 1/d loop van November en Decem
ber a.s. aangifte doen blJ een postlnrichtlng 

(geen postagentschap) 

Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang
toestellen vallen hier buiten. De aangifte formu
lieren zijn kosteloos verkrijgb. b/d postkantoren 

In November zijn aan de beurt: 
12 Nov. D t/m Es 
13 Nov. Et t/m Geij 
14 Nov. Gez - einde G 
15 Nov. H t/mHeus 
16 Nov. Heut t/m �or 
19 Nov.· Hos - einde ;r 
20 Nov. "K t/m Kn 

21 Nov. 
22 Nov. 
23 Nov. 
26 Nov. 
Z1 Nov. 
28 Nov. 

Ko - einde K 
L t/m Loc
:i;,od t/m Met 
Meui- einde M 
N t/m Ot 
Ou t/m, Pop 

enke.le aardige kinderboeken als: Won
derli*e avonturen van Mijnheer Prikkebeen, Peter uit Logeren (Dierenboek) e.a.· 
Meerdere soorten worden nog verwacht. 

Wij zijn weer b.:gonn.:n met 
KLOMPEN ==REPARATIE 

NOTARIS P. MERTENS 152, 154 2 kg aardappelenB 11, B 12 400 gram brood Een partij oude steenen te TE BOXTEL VARKENS U kunt uw versleten klompen . brengen op het vanouds bekende adres 
G. v. d.i'Sloot, Van Hornstraat 10.B 13 1 kg �ardappelen A' 14, B 14 1½ liter melk C 14 3½ liter melk 

Bonkaarten KO, KE 512 235, 236 800 gram. brood 237, 238 200 gram bloem 239 250 gr. rijst, rijstebloem of

'240241242243244245 246 
247248 1 

249 D 11, E 11 D 12 

kindermeel of 225 gr. kinderbiscuits. 1 rantsoen gebak 70 gram beschuit500 gram suiker 250 gram boter 125 gra°l margarine200 gram kaas 100 gr. choc. of suikerwerken of 2 tab!. Eng: chocol.6 liter melk 150 gram vlees ,1 kg aardappelen400 gram brood 250 gr. rijst, rijstebloem ofkindermeel of 225 gr. kinderbiscuits. Inlegvellen . A 13, B 13 1 200 gram kaas 
Tabakskaarten Q 413 05 2 rantsoenen tabaksartike'

06 

len (n keuze) (g�en imp., r t en) 10 i aren of 20 cigarillosof 40 gram tabak. 
Toeslagkaarten M 512 M 47, M 48 brood" 400 gram brood . M 471

11M 48 "boter 125 gram margarineM 47 "vlees 100 gram vlees M 47 "aardappelen" 1½ kg aardappelen 
De bonnen voor vlees, melk en aardappelen zijn geldig tot en met 17 November a.s.Wederom ontvangen personen van 4 jaaren ouder 1 kg aardappelen per week meer.Deze extra hoeveelheid van 1 kg per persoon is bestemd voor wintervoorraad. Het

1 verdient aanbeveling deze extra hoeveelheidniet voor onmiddellijke consumptie te gebruiken. Op de bonnen 150, 245, A 13 en B 13zal in hoofdzaak Argentijnse kaas wordenafgeleverd. Hollandse kaas zal voor zoververkrijgbaar voor de helft in volvette of40 + kaas en voor de helft in magere of

koop. Molenstraat 30. 
Zo goed als nieuwe dames-• schoenen te ruil voor swaggerjas. Molenstraat 19. 
Te koop of te ruil: Kinder
wagen, oude samenstelling, zo goed als nieuw. En ruilen 2 lakens (2 pers.), geverfd en waterdicht gemaakt, tegen gaberdine jasof tweedjas. Tu bevr. • Molenstraat 19. 
Te koop: kinderledikant inprima staat. Mgr. Wilmerstraat 14. 
Te koop: 5 driftvarkens,
een guste zeug en haksel
machine. • Buddenmeyer,Markt 23. 
Grbte behoefte aan Tuinzaad. Actieve en eerlijke
personen gevraagd al� vertegenwoordiger voor . denverkoqp onzer Tuin- en Landbouwzaden, Zaaigranen en Plantaardappelen,door Serrarens,' ZaadteeltZaadhandel, Goes. 

OPROEP. Ondergeteekende door h!!t Ned. Beheersinstituut, Bureau 's Hertogenbosch benoemd tot beheerder overhet vermogen van 
J. De LOUW,

Lennisheuvel 54, Boxtel, 
verzoekt allen die iets vandezen te vorderen hebbenof aan hem verschuldigdzijn .of goederen, gelden ofbescheiden van hem in bezit of bewaring hebben oftot hem in vermogensrech�terlijke • verhouding staan,i)iervan aan ondergeteekende vóór- 20 Nov. a.s. schritteltJK opgave te doen. Het niet voldoen aan dezen oproep is strafbaar. 

P. MERTENS, Notaris te Boxtel.
Gevraagd voor kldn gezin in Voorburg, bij den Haag,prima 

R. K. Dienstbode 

• 20 + kaas worden ·geleverd. Het voor hetZuiden geldende extra rantsoen van 200gram, op· de bonnen A 13,' B 13 van deinlegvellen met opdruk Limburg, Noord-Er.,Zeeland of Gelderland of voorzien van dekringnummers 353, 368 en 370, is bestemdter compensatie van de in het Noorden verstrekt.e grotere hoeveelheid melk voor een tijdvak van vier weken. • voor dag en nacht. GoedeOp de geldige broodbonnen kan men des- behandeling en hoog loon gewenst Engelse biscuits betrekken voor zo- Aanbiedingen H otel vanver de detaillist of bakker deze nog in voor- V lerken, Mar�t, Boxtel. raad heeft. Evenwel geeft een bon van 400 1 ---.--------gram brood voortaan recht op 400 gram Engelse bisçuits. Voor de week van 18 tot en met 24 November a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor de artikelen vlees, melk, aardappelen, ontbijtkoek, grutterswaren, zout,jam, peulvruchten, zuidvruchten en vermi-celli. \ . Op. de in bovenstaande bonaanwijzing voorkomende -l>onnen kan reeds op Vrijdag 9 November a.s. vanaf des middags 12 uur worden verkocht met uitzondering van debonnen • voor vlees, melk en aardappelen, waarop eerst met ingang v,an 12 November mag worden afgeleverd. Bij deelneming aan maaltijden der Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen 152 of 248 voor vlees en bon 153 voor aardappelen worden ingeleverd. Zelfverzorgers voor gr.aan, vlees, melk of aardappelen moeten op door de distributiedienst te bepalen dagen aldaár ·de bonnen voor die artikelen, waarvoor zij onder de zelfverzorgingsregeling vallen, inleveren. 

Gemeentewerken wan Boxtel
maakt bekend: 

dat er een gering kwant�m 
vensterglas 

voor zeer urgente 'gevallen beschikbaar gesteld is. Aanvragen te richten totde schilders 1n Boxtel. 
Algemene Vergadering 

of' v.d. R. K. Boerenbond op
Vrijdag 16 November
om 4 uur in Café van ROOI). • D'aarna

Algemene Vèrgadering
v. d. B�erenleenbank. 

Opkomst dringend ge,wenscht. 

\ -zal op Woensdag 14 Nov.1945 voorm. 10 uur vooren ten huize van den HeerF. J. v. d. Sande te Liempde A 61, 

Hebt U een aankoopver,gunning voor een Ze worden dan als nieuw. 
BOXTELSCHE KLOMPENFABRIEK 

H. J. VERHAGEN _om contant geld, publiek 
Huisslachtvarken. 

kom • dan eens met mijpraten en het komt'in ordenaar uw tevredenheid. verkoopen: .i 
Tafels, stoelen, spiegels, schilderijen, potten, panne11 Toon v. Aarleen hetgeen verder te koop zal worden aangeboden-. Varkenskoopman . 

Met Uw s c h � e n e ri b o n naar 
BOV-=:NDEERT want 

Bovendeert's Schoenen Bezichtiging 1 uur voor het Bosscheweg 203, Boxtel. begin der verkooping. • blijven beter. 

D• t .b t· k . 8 t I 
R. K. Boerinnenbond -�--· -· -------ii 

IS n � 1e ring ox e Bij. voldoende deelna�e Schouwburgzaal 1, D-E ARK"
Het kantoor van het zal er een ' 

Q W d Agentschap BREI-CURSUS P . oens ag 14 en 

B E S T gegeven worden door Mej. Do�derdag 15 Nov. 19.45 
SOMERS. De onkosten zal het Tooneelgezelschap van JOS. S MITS uit is met ingang van M·aan<> 

dag den 12en November 
1945 voor het publiek 
geopend van: 

zijn ± f 1.50 per persoon. Eindhoven opvoeren• 

9.15-12.00 uur 

:i�rSfeadne/��g��e�.e Be, 
,,Het meisJ·e met-de millioenen" Bij de Secretaresse zijn 

zangboekjes verkrijgbaar Blijspel in 3 bedrijven van Jos. Smits 
en van:· voor 50 cent. La. chen. Lachen. Lachen. 

13.30-16.00 uur 
Namens het Bestuur, 
]. v. n. SAN DE, Sec'r. 

LAAT UW TUIN 
door gediplomeerde vakmenschen 

aanleggen en 
onderhouden.Wij werken vlug en  goed, terwijl wij ook nu overschrijving op onze rekening bij Rott. Bank of girograag accepteeren. 

Alois J. H. Barten 
TulnonderhouälngsbedrlJI 

Hoest Capsules

l Cachets 
Siroop 

Kalk 

Poeders· 
·, l Kalzan 

Nour,ical 
Décaltran 
Dagravite 

M. A. C. Oliemeulen
Apoth. Ads. Bosscheweg 203. Het speciale 

bedriJI. 
,
voor Boxtel en o"J'gevlng. DrogistèrlJ "De Molen"

'Voor ST. NICOLAAS. 

f, euk.e nieuwe cadeài:J�. 

é. n bovendien waardevol. 

;l{edelijk in prijs, 

:J<euze uit een verzo�gde collectie. 

é. en genot voör 

1latûurlijk naar : 

het oog, 

À. oan 'VkcAen = P,omt, 
Uurwerken - Goud e� Zilver· 

Firma J. P. Tielen 

1· 

Drukkerij Boekbinderij 
Stationstraat 28, ,Boxtel 

Hand elsdrukwerk 
Reclamedrukwerk 
Familiedrukwerk 
Boekwerken 
Tijdschriften 

e Couranten 
Yanweg de nog steeds heerschende papier�chaarschtekunnen we nog niet alles drukken zooals we hetgaarne zouden willen, doch deze tijd komt ook weer.En dan kunt U bij ons met alles slagen, in de bekendeTielen's uitvoering. 

Plaatsbespreken op beide dagen van 11-1 uur in de zaal 
Prijzen: f 1.50 en f 1.00 

Aanvang 8 uur precies. 

1 hans kunnen, wij weder alle soorten 
Naaimachines repareeren. 

N aaimachineolie voorradig. 

v. Kessel's Naaimachinehandel
Molenstraat 16 BOXTEL 

SlaapÁamu�� 
Reeds 
11.90 

21.90 

vanaf: 7.90 so x 100 

80 X 120 16.90 70 X 140 

B0X140 37.9() 130X170 

Ziet é•alage. 
� J. Wittateen' s Complete�
Rechterstraat 22. Telefoon 4 76 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
.Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

1 

• 1. \ .. \<,heid\ Er is dt wer11.e ,1 '\ d \ 
E .droom wor , Choco a e 

en • G uyter s er echte de_ ---. rb '-
nde Re epen , we d oo e11.e b\' en B�ha\ve e :z , F\ikjes, Ou ,es 

r. de Gruyter ,s , he\ begin van 

0011. . 'Dit is pas t-,lap�\i\a1ns, . k verrassingen-
/ een ·ree s 

Il • 1 Firma J. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Waac is de .J<,. Jt. 0. ?
De vorige week lazen wij in dit blad: 

,, ... zal ook onze KRO wederom herrijzen." 
Maar enige regels verder: ,,elk katholiek 
luisteraar zal zich spontaan als abonné op
geven, zodat wij een sterk katholiek bloc van 
luisteraars krijgen, die als het ware de terug
keer van de KRO in de uitzendwereld bij 
de bevoegde instantie's afdwingen". 

De schrijver wijzigt dus op het slot van 
het artikeltje zijn euphemistische uitdruk
king: ,,zál herrijzen", in een weinig hoop
volle mening: ,,moeten afdwingen". 

Wij geloven dat alleen het laatste een 
juiste kijk op de radiowereld geeft. Onze 
regering (of zijn er andere machten in het 
spel?) wil vooralsnog niet ingaan op de 
wens van het Nederlandse katholieke volk, 
een eigen radio te bezitten. 

Wat het Nederlandse katholieke volk 
wenst, is recht. Wij hebben een eigen studio 
met inventaris, een eigen apparaat om be
hoorlijke uitzendingen voor binnen- en bui
tenland te verzorgen. Tot nu toe worden 
onze eigendommen gebruikt ter verzorging 
van de algemene radio-uitzendingen, terwijl 
wij daarenboven verplicht worden ieder jaar 
f 12,- te betalen om te mogen luisteren!! 

Het is een fraaie zaak! Het wordt tijd 
dat de volksvertegenwoord,iging de verant
woordelijke Excellentie eens op zijn ver
antwoordelijke vingers tikt en zonodig een 
beetje hard. 

Wij willen zoveel mogelijk in alles mee
werken en in het gareel lopen; in deze tijd 
moet ter wille van de snelheid van de op
bouw, een beetje "dictatoriaal" worden op
getreden; maar wij behoeven ons niet alles 
te laten welgevallen. 

Het verwondert ons dan ook niet, dat 
sommige katholieken weigeren de bovenge
noemde f 12,- ter verkrijging van een luist
tervergunning - die ons herinnert aan de 
tijd der bezetting! - te betalen. Eerst willen 
zij volledige erkenning zien van de vroe
gere "radio-rechten", - zij het dan zo 
nodig gewijzigd. - Wij kunnen ons deze 
gedachtengang en handelwijze indenken. 

Op w.eq, KaaC J,ao.a. 
(vervolg) .. 

We zagen daar de Engelse torpedojagers 
de toegang tot de Middellandse zee angst
vallig bewaken. We zagen Afrika liggen, het 
land van de pharao's en der pyramiden. De 
hitte nam met het uur .toe en we trokken 
onze tropische uniformen aan. De zee is 
prachtig blauw; de zon is heerlijk en op de 
reddingsboeien liggen we ons te koesteren, 
en tegen de avond hangen we over de reling 
en kijken naar de bruinvissen, die in grote 
scholen achter het schip zwemmen en telkens 
even boven het water uitspringen. Dan val
len we, onder de melodie der muziek in 
slaap, terwijl wij in de richting van het 
Suezkanaal voeren. 

25 Juni. - Na 's morgens onze hang
matten gevouwen te hebben, zien we op het 
dek gekomen de stad Algiers. Mooi steken 
de witte vierkante huizen af tegen het don
kere Atlas-gebergte. Algiers, de stad van 
oudheid en roem, vooral bekend geworden 
door de woestijnslag en de geallieerde lan
dingen. We zien vissersschuiten, plezierjach
ten van Engelse mariniers en 's avonds heb
ben we een openlucht-revue, waarna we op 
het dek mochten slapen. 

26 Juni. - Tegen den middag passeren 
we Tunis en het eeuwenoude Carthago. We 
zien Bengasi en later het eilandje Pantelaria, 
waar we zo dicht onder de kust voeren dat 
we vage gedaanten op de kust konden onder
scheiden. 

's Avonds werd de klok een half uur ver
zet en steeds verder ging het van ons dier
baar vaderland. 

27 Juni. - gaat het verder langs Rommeis 
slagveld. We passeren eilandjes en steden, 
later wordt de zee heel rustig en de meeu
wen vliegen achter ons schip op zoek naar 
aas. 's Middags is er een film over Ameri
kaanse training, die ons nog te wachten 
stond. 

28 Juni - Het voedsel is slecht op het 
schip. We vullen het àan met fruit en vlees 
in blik uit de cantine. 's Avonds weer een 
prachtige revue, opgevoerd door Holland,e 
jongens en meisjes en als we onder de 
pauze naar het dek gaan, zien we de 
grote stad Alexandrië, met duizende lichtjes. 

29 Juni. - We lopen Port Said binnen, de 
voorhaven van het Suez-kanaal. Het is ont
zettend warm. Links en rechts achter het 
schip zwemmen scholen haaien. Voor <le 

haven zien we het standbeeld van Ferdinand 
de Lesseps en met zijn rechterhand wijst hij 
in de richting van zijn groot werk: het 
Suez-kanaal. Tegen de middag varen we 
langzaam het kanaal bînnen. 

w.g. J. J. M. SMITS,
Staff. C.L.G. No. 550056 H.Q. 

Naschrift: Ondertussen bereikte ons het 
droevig bericht, dat een van onze vrijwilli
gers, die op de Balikpapan waren, toen deze 
brief werd geschreven, op Java gesneuveld 
is. In alle stilte gedenken wij deze held. 

Er is niets zo verkeerd als een plant of 
bloem uit haar natuurlijke omgeving, kli
maat en bodem weg te halen en over te 
poten naar een milieu van een heel ander? 
geaardheid. Niet minder geldt dit voor een 
k!??· �ot voor kort kenden wij alleen voog
d11-mst1tuten en weeshuizen waar de harde 
noodzaak kinderen onderbracht. De bevrij
ding heeft ons nog iets gebracht wat men 
in de volksmond "kamp" heet en voor 
anderen tehuis voor oorlogspleegkinderen 
wordt genoemd. Hier vinden we het kind 
dat de dupe is geworden van de gespleten
heid der politieke· gedachte. Een kind, als 
alle andere kinderen, met nog iets in zich 
van vóór de schepping, leeft hier, gedwon
gen in een milieu, dat niet overeenkomt met 
zijn natuur. Het leeft hier buiten eigen 
schuld, afgezonderd van een warm en veilig 
tehuis, misschien omdat zijn ouders op het 
verkeerde paard gewed hadden, misschien 
ook omdat zij lichtvaardig beschuldigd wer
den. Iedereen zal inzien dat hier iets man
keert. Nog nooit is het in de geschiedenis 
voorgekomen dat een zo groot aantal kin
deren het slachtoffer werden van de dwaas
heid der groten. 

Door een persoonlijk bezoek aan een kin
dertehuis waren wij in de gelegenheid kennis 
te nemen van hetgeen er daar om gaat. Wij 
zijn er van overtuigd dat met de meeste toe
wijding voor deze kinderen gezorgd wordt. 
De leiding is zich haar moeilijke taak be
wust. Zij is er echter tegelijkertijd van over
tuigd, dat aan deze kinderen nooit dat hui
selijk geluk kan gegeven worden, waarop 
zij recht hebben. Het is dan ook om die 
reden dat iedere gelegenheid wordt aange
grepen om een kind het huiselijk milieu te 
geven, waar het thuis hoort. Niets is dan 
ook méér aan te bevelen dan dat familie
leden of kennissen zich over hen ontfermen. 

Het zou de grootste onrechtvaardigheid 
d�zer eeuw zijn wanneer onze samenleving 
met zorgde voor een goede herlevingsmo
gelijkheid van de kinderen die ondanks alles 
geen ander tehuis kunnen ontvangen dan een 
verplegingsinstituut. Tot op heden blijven 
deze kinderen afgezonderd als zwarte, scha
pen. Dit kan zijn uitwerking niet missen 
zelfs al weten de leidende' krachten va� 
deze huizen het vertrouwen der kinderen te 
winnen. Kinderen zijn als bloemen. Slechts 
in een omgeving, waar ze recht op hebben, 
kunnen zij schoon opgroeien. Mochten zij 
spoedig weer opgenomen worden in het 
grote rijk der kleinen. Daar is hun plaats. 

H. v. d. M.

� • is 't moq.etijk? 
dat wij nog steeds genoegen moeten ne

men met één mager velletje voor katholieke 
weekbladen, terwijl de Waarheid me.t 8 pa
gina's verschijnt, Elseviers Weekblad met 16 
pagina's, de Pen-gun met 8 grote pagina's, 
De Groene Amsterdammer met 16 pagina's 
enz. enz. 

dat de boeren nog steeds 1/3 méér moeten 
betalen voor voedertoewijzingen dan zij 
voor hun beste ingeleverde koren ontvangen. 

dat een taxi-bedrijf, dat reeds 5 wagens 
moest afstaan, geen rijvergunning kreeg voor 
een tweede wagen wegens schadelijk ben
zine verbruik, terwijl men wel deze wagen 
wilde vorderen voor een grootbedrijf, dat 
dat vijf jaar lang voor de Duitsers gewerkt 
heeft. 

dat de Christus-speler uit de Passiones 
van Oberammergau een nazi was, terwijl 
de Judas�vertolker dit niet was. 

J'laatsetii' 'llûuws 
SPREEKUUR BURGEMEESTER. 

Maandag 19 November a.s. zal de Burge
meester geen spreekuur houden. 

DANKBAARHEID. 

Twaalf Witte Zusters vertrekken dezer 
dagen naar de Missie. Zij vinden het prach
tig, dat zij eindelijk haar roeping kunnen 
volgen. Zij kennen de offers daaraan ver
bond_en, maar aanvaarde ze met blijdschap, 
ter liefde Gods. 

Zo hebben ze ook in de Boxtelse gemeen
schap haar dienst als gezinshulp ea. gegeven, 
toen de oorlog haar uitzending belemmerde. 
Zij hebben de offers daaraan verbonden 
zolang het ging, gedrage ter liefde Gods'. 
En ook ter ere Gods d.w.z. zonder enige 
v_ergoeding te willen aannemen vanwege par
ticulieren of vanwege het Wit-Gele Kruis. 

Daarom gaat Zondag een schaal in de 
kerken voor de Witte Zusters om haar een 
gave-in-dankbaarheid mee t; geven vóór 
haar vertrek naar de Missie. Daarvoor zal 
eenieder gul offeren, dat weten we zeker. 

Deken BROEKMAN. 
t PATER Dr. A. M. SMOOR.

Dinsdag werd in alle stilte de laatste eer 
bewezen aan het stoffelijk overschot van 
Pater Smoor, Witte Pater. Na de Lauden 
werd de Requiem-mis opgedragen door de 
Hoogeerw. Pater Kersten, Provinciaal der 
Witte Paters, geassisteerd door Pater Teepe, 
Overste van St. Charles en Pater Dirks 
Overste van het college te Sterksel. 

Vele priesters en gelovigen -woonden deze 
plechtigheid bij. Onder de aanwezigen waren 
de Zeereerw. Heer Smoor, past. emeritus, 
familielid van den overledene, de zeereerw� 
heren pastoors van de parochie van St. Pe
trus te Boxtel en de parochie van St. Willi
brordus te Esch, alsmede kapelaan Tychon 
van de H. Hart parochie. 

De Schola Cantorum der studenten 
zong de gregoriaanse gezangen.· Pater Ker
sten verrichtte de absoute. 

Een rijk en gezegend priester-leven was 
het deel van deze 78-jarige Witte Pater. Blij 
was het eveneens zoals hij getuigde in een 
v�:zenbundel "Het Blijde Leven", uitgegeven 
611 het Spectrum in de Bongerd-reeks en in 
verschillende gedichten in Van Onzen 
Tijd". Hij was een voorbeeld11van levendig 
geloof, _kinderlijke piëteit, nederige gehoor
zaamheid en oprechte liefde zoals het bid-
prentje van hem getuigt. ' 

Hij ruste in vrede. 
CONCERT. 

Dinsdagavond werd in de Ark een vocaal 
en intrumentaal concert gegeven. Eer sterk 
variërend programma konden wij beluisteren. 

Het orkest "Pro Arte" is op de goede 
weg, en wanneer straks de strijkinstrumenten 
het overheersend koper wat tegenwicht ge
ven, kunnen wij van een eigen Boxtels 
Orkest gaan spreken. 

De verschillende koren waren in goede 
vorm. De solisten naar afwisseling goed en 
beter. Door zijn verkoudheid kon W. Mo
lier, per vliegtuig uit Amsterdam overge
komen, ons niet in onze verwachting bevre
digen. Een artistieke verrassing was de 
Hongaarse Rhapsodie van List, door Riet 
van Erp en Jacques Driessen. 
. Wanneer een volgende keer een oplos

sing wordt gevonden voor het hinderlijke af
wisselen der programmapunten en de kin
deren van "Lust tot Ontwikkeling" wat kal
mer aan doen, mogen wij ons op een no:s 
schonere avond verheugen. 

De leiding was in uitstekende handen ook 
de directie van het orkest was goed' ver
zorgd. Jacques Driessen kan terugzien op 
een geslaagde avond. 

HERLBVEND BOXTEL. 
. Donderdagavond had in de Ark de 2e 
lezing plaats in de serie kunstavonden van 
Herlevend Boxtel. Voor deze avond was 
Antoon Coolen uitgenodigd, die een boeien
de voordracht hield over zijn eigen werk. 
In de hem zo eigen verteltrant liet hij ons 
zien hoe bij hem de liefde voor het boek 
en later voor het levende boek ontwaakt 
was, hoe hij begonnen was te schrijven en 
al schrijvend iets moois te maken. Hij be
sprak in chronoligische volgorde zijn werken 
om vooral uitvoerig in te gaan op zijn laatste 
roman "De Herberg in het misv!!rstand". 

Na de pauze las hij uit dit boek enige 
fragmenten voor, alsmede uit het "rijk der 
kleinen" en over de kunst van het vertellen. 
Wij hebben allen genoten van hetgeen An
toon Coolen ons deze avond bood. Het 
dankwoord dat de heer P. Dorenbosch aan 
het einde sprak, was dan ook een dank
woord van alle aanwezigen. 

O.D.C.
Afdeling Voetbal. 

Morgenavond, Zaterdag 17 Nov. houdt 
de afdeling Voetbal van ODC hare alg. 

jaarvergadering. Deze is toegankelijk voor 
alle werkende en rustende leden van de af
deling Voetbal vanaf 17 jaar. Ook worden 
hierop uitgenodigd de leden van de verschil
lende commissies en afdelingsbesturen van 
ODC als gast. De vergadering wordt ge
houden in de bovenzaal van de Ark en 
begint om half 8. 

Wij vectrouwen dat alle werkende en rus
tende leden zoveel mogelijk aanwezig zullen 
zijn. Zie de advertentie in dit blad. 

VOOR ONZE SUPPORTERS. 

De supporters die bij uitwedstrijden mee 
willen reizen gelieven zich voortaan vóór 
Zaterdag-middag drie uur op te geven bij 
H. Ophey, Willem v. d. Langenberg of M.
]oosten. Er kan dan voor voldoende en 
goede reisgelegenheid worden gezorgd. Zij 
die zich reeds opgaven bij Adr. Vlaminckx 
en van Meersbergen behoeven zich niet 
meer op te geven. Voor hen blijft de zelfde 
wagen gereserveerd. 

De vertrekplaats is voortaan voor alle wa
gens nabij Pieter v. d. Brand, Nieuwe Kerk
straat, oek voor de voetballers. 

Den N.V.B. heeft verzocht om a.s. Zon
dag te spelen ten bate van de door oorlogs 
omstandigheden getroffen vereenigingen. 

ODC geeft aan deze oproep gaarne ge
volg. Op het ogenblik is nog niet bekend 
wie echter als tegenpartij zal fungeren. On
derhandelingen zijn gaande met Venlose 
Boys, Bata en RKC Waalwijk. Het ODC 
bestuur maakt leden en donateurs er op a:
tent, dat niemand vrije toegang heeft. 

ODC-RKSVA 6-1. 

De weersomstandigheden waren voor 
voetbal nu niet bepaald ideaal. Met den uit
slag kon Avante tevreden zijn. Het samen
spel was weer prima, Christ schitterde door 
drie doelpunten, waarvan het tweede wel
bijzonder fraai was. De middelinie verrichte 
haar tweeledige taak naar behoren. Aan
voerder Meurs blijlét eêiCnog niet te missen 
kracht. Van Summeren was een stuk beter 
als tegen St. Michiels-Gestel. J. Dekkers 
ontpopt zich als een goede half. De beide 
backs Henk en Piet speelden hun gewone 
spelletje en wanneer de tegenpartij maar 
kort wil spelen hebben zij hun zin. D!!n 
Avanti-doelman moest zes maal vissen. 
Avanti is een hardwerkende ploeg zonder 
bepaalde uitblinkers, die op haar kleine ter
rein nog menige tegenstander last zal ver
oorzaken. Avanti liep hard van stapel en 
reeds in de eerste minuut kreeg v. d. Staak 
een hard schot te verwerken. Hierbij bleef 
het echter en ODC nam al gauw een 3-0 
voorsprong, waarna Avanti de eer redde. 
In de tweede helft bracht ODC de stand op 
6-1.

Het 2e elftal stak eveneens goed van wal,
door Wilhelmina III op eigen veld te klor:
pen. Jaske Pennings opende hier de score 
met een prachtige kopbal. Toon Brekelmans 
en Van Wijk zorgde te samen voor vier 
doelpunten, waartegenover er Wilhelmina 
twee wist te maken. 

RKSV "BOXTEL". 

Ook de tweede competitiewedstrijd van 
,,Boxtel" heeft geen doorgang kunnen vin
den daar er in Oss geen scheidsrechter aan
wezig was. Er werd dus in al dat slechte 
weer een vergeefse reis gemaakt, die behalve 
dat, ook nog een financiële strop voor de 
vereniging betekend en eveneens voor de 
talrijke supporters die waren meegegaan een 
teleurstelling is geweest. 

Het grote tekort aan scheidsrechters is 
blijkbaar voor de overgeblevenen een reden 
om het ook maar niet zo nauw te nemen. 
Ze missen blijkbaar alle verantwoordelijk
heidsgevoel en hebben geen begrip voor de 
moeilijkheden waarmede de verenigingen te 
kampen hebben om de reizen te maken die 
aan de indeling verbonden zijn. Slechte 
weersomstandigheden mogen ook hun niet 
weerhouden daar ook door de verenigingen 
wegblijven nooit kan worden verantwoord. 

Laat ons echter hopen dat het hierbij 
blijft en "Boxtel" bij de volgende wedstrij
den meer geluk heeft. Een troost is dat de 
wedstrijden nog gespeeld moeten worden en 
niet gespeeld is ook zeker niet verloren, de 
kans op winnen dus niet verkeken. 

Voor a.s. Zondag is vastgesteld "Boxtel"
Vlijm. Boys, doch mogelijk gaat deze wed
strijd niet door, daar de kans bestaat dat 
alle wedstrijden worden afgelast in verband 
met de wedstrijd om de onafhankelijkheids-

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 

Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



beker: I�dien de wedstrijd doorgang vind zal 
dit door middel· van raambiljetten worden bekend gemaakt. Ook voor het tweede elftal is nog niets bekend geworden. De A-junioren gaan deelnemen aan de Bosse jeugdcompetitie. Onderhandelingen zijn hierover gaande. Jammer dat de competitie zo laat is begonnen, zodat de weersomstandigheden dikwijls in deze period'! zeer slecht zijn. 

RETRAITE VOOR DEN JONGE 
BOERENSTAND. Zondag 18 November kan men zich opgeven voor een retraite in huize Loyola te Vught, welke omstreeks half December zal worden gegeven. Het bestuur van den J. B. houdt Zondag na de Hoogmis zitting in de Landbouwschool. 

AANVULLENDE BONNENLIJST. 
Voor de tweede helft • der 12e periode 1945 (11 tot en met 24 Nov. 1945) voor het Zuiden des lands. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het kopen van: 

Bonkaarten KA, KB, KC 512 155 250 gram grutterswaren 156 200 gram zout 157 250 gram jam 158 250 gram peulvruchten 159 100 gram vermicelli, pud
160 161 

dingpoeder enz. 210 gram ontbijtkoek 100 gram gedroo·gde zuidvruchten 162 150 gram vlees 163, 164 2 kg aardappelen 

Wij delen U mede dat de Plechtige Requiemmis voor de te Borneo N.O.!. omgekomen Heer en Mevrouw 
HUUT VAN DIJK 

RIEN VAN DIJK geb. v. OERLE zal plaats vinden op Maandag 19 Nov. te half elf in de H. Hart kerk te Boxtel. Familié, Vrienden en Kennissen worden tot bijwoning van deze, voor hun zielerust op te dragen H. Mis, uitgenoodigd.Tilburg Fam. P. J. v. DIJK-v. RIEL. Boxtel Fam. J. W. v. OERLE-v. HOORN. 
Te koop: Volband, 2 petro
leumstellen 3 pits, een par -· tij vogelkooien. Jansen, Breukelsche straat 108. 

R. K. BIBLIOTHEEK 
van 

Roomsche Cultuur. 
Ondergeteekende beveeld zich beleefd aan tot het Deze bibliotheek wordtverrichten van Huisslach- Heropend tingen. E. de Jong, Zandvliet 20, Boxtel. 
Biedt zich aan R.K. me1sJe 24 jaar, voor dag en nacht met huiselijk verkeer. Brieven Brabants' Centrum, onder nr. 93. 
Wie ruilt nieuwe hoge damesschoenen mt. 37 tegen schoenen mt. 38. Te bevr. Stationstraat 62, Boxtel. 
Te koop grote Fornuis-

op ZATERDAG 17 NOV. a.s. te 5 uur.Afhalen van boeken iedereZaterdag van 5-6 uur inhet kantoor van de St. Petrusschool op de Burgakker.De Bibliothecaris, J. C. VAN ETTEN.
Voor Wollen vulling 

Meubelhuis PÉCÉ 

AmateurTabaktelers A.s. Zaterdagavond half acht
van Boxtel, Gemonde, Liempde en Esch, die hun tabak wenschen te laten bewerken bij de 

HEROPENING 
van het van ouds bekend Café-Ver
gunning VAN ERP, Kerkstr.18. Boxtel" firma P.J. M. Alberts te Druten 
Beleefd aanbevelend, kunnen hun d r o o g  

A. VAN ERP-DRIESSEN.tabaksblad inleveren 
Dinsdag 20 November 

van 2-4 uur bij 

G. KEUKENS
Parallelweg Zuid No. 1 

Boxtel. 
Naast Hotel Theeljwken■. 

Men ontvangt naar verkiezing 
per kg tabak 150 sigaren of 800 
si11aretten of 78 0/o kerftabak. 
Keuring en indeeling klasse ge• 
schiedt weer door A. J G. 
Tboonen, HalsterscheweR: E 114, 
Bergen•op,Zoom, Con!ul voor 
N oordbrabant en Zeeland van 
de Vereeniging voor Ned. Ama• 
teur, Tabakkers. Nadere inlich• 
tingen bij G. Keukens. 

AANGEBODEN: 
Volledige cursus Eng. con• 

versatie, bestaande uit 30 lessen 
voor de prijs van f S.-. Verder: 
Leerboek der Eng. Hand. Corr. 
deel 1 en 2 van Ymker 6. Keijzer 
(samen voor f 4.-). en Leerboek 
der Eng. Hand. Corr. met hulp, 
boeken (2 delen) van Hameetman 
6. v. d. Kraan f 6 10 totaal 
(4 werken). Zending onder rem, 
bours. Brieven aan Advert. 
bureau All,Round, Elzenstraat 
52, Tilburg. 

Met Uw bonnen naar A VEHA U BETAALT ER MINDER GELD VOOR UW WAAR Vergelijkt de prijzen maar eens: Heerlijke pudding, per pakje van 100 gram 16 et. Huishoudjam, per 100 gram . . . . . . 9½ et. Kunsthoning, per p�kje van 500 gram . . 55 Keukenstroop, per ½ kg . . . . . . 24 et. et. Blauwe rozijnen, per 100 gram . . . . . 14 et. Vermicelli, per 100 gram . . . . . . 6½ et. Vlugkokende gortmout, per ½ kg. . 19½ et. Vlugk. Aveha havermout p. p. van 500 gr. 28 et. Groene erwten, per ½ kg. . . . . . 14½ et. Vergelijkt de prijzen maar eens: W O RD T  V E RW A C H T: THEE OP BON. Begin December zal een t'heebon worden aangewezen. De thee zal direct uit voorraad leverbaar zijn. De Aveha winkels beschikken over volop voorraad, de consumentenprijs is 25 et. per 50 gram. SLAOLIE OP BON. Tevens wordt binnenkort een voorinleveringsbon verwacht voor slaolie. Levert deze bon tijdig in bij de Avehaywinkels. Alle maatregelen zijn reeds genomen voor een snelle en correcte aflevering. KOOPT STEEDS AL UWE LEVENSMIDDELEN BIJ kachel, twee kamerkachel
tjes, vier keukenstoelen en 
lampenkap. L. Schoenma- De ELECTR. HONINGZEEMERIJ "HET ZUI DEN" BOXTEL vraagt ANDRÉ VAN HILST B 15 1 kg aardappelen A 16, B 16 1½ liter melk C 16 3½ liter melk 

Bonkaarten KD, KE 512 
, �:
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::; mannelijke administratieve kracht. 'lJoor ST. NICOLAAS. 250 250 gram grutterswaren 251 200 gram zout 252 250 jam 253 100 gram vermicelli, pud
254 255 

dingpoeder enz. 210 gram ontbijtkoek 100 gram gedroogde zuidvruchten 256 150 gram vlees 257 1 kg. aardappelen 
258 6 liter melk 
Toeslagkaarten M 512 M48 "vlees" 1100 gram vleesch M48 "aard." 1½ kg. aardappelen· Bçivengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 16 November a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vlees, melk en aardappelen: waarop eerst met ingang van 19 NoJ 

vember mag worden afgeleverd. Deze week wordt wederom één kilogram aardappelen per persoon meer verstrekt aan personen van 4 jaar en ouder. Dit kilogram extra is bestemd om een voorraad te vormen. Men beware deze één kilogram aardappelen. De aardappelbonnen met opdruk 11Land" zijn niet geldig in de stadsgebieden. Bij deelneming aan maaltijden der Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen 162 of 256 voor vlees en bon 163 voor aardappelen worden ingeleverd. Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of aardappelen moeten op door den distributiedienst te bepalen dagen aldaar de bonnen voor die artikelen, waarvoor zij onder de zelfverzorgingsregeling vallen, inleveren. 
DISTRIBUTIE VAN MELK. De Directeur van het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt het volgende be

kend. Na 24 November 1945 zal het den melkhandelaren in het Zuiden des lands verboden zijn, melk af te leveren op bonnen, welke vóór dien datum door de verbruikers bij den melkhandel zijn ingeleverd. Voor zover de melkslijters per 24 November 1945 bij de standaardisatiebedrijven nog een tegoed aan melk hebben; mag na 24 November 1945 aflevering van dit tegoed aan melk niet meer plaats hebben. In verband hiermede dienen verbruikers, die beschikken over rantsoenbonnen A 39 
11melk" in de week van 18-24 November 1945 slechts zoveel van deze rantsoenbonnen bij den melkhandelaar in te leveren als overeenkomstig met de hoeveelheid melk, die zij tot en met Zaterdag 24 November 1945 wensen te betrekken. 
EXTRA RANTSOENEN WEGENS HET 

VERRICHTEN VAN GIFTIGEN ARBEID. De Directeur van het Centraal Distributiekantoor te Vught maakt het volgende bekend. Met ingang van de 13e periode 1945 op 25 November a.s. zullen aan hen, die wegens het verrichten van 11giftigen arbeid" aanspraak kunnen maken op extra rantsoenen, geen extra rantsoenen meer worden verstrekt in de vorm van melk, maar in de vorm van 11Toeslag 25%" kaart. De betreffende personen dienen hun aanvragen per periode op de gebruikelijke wijze in, zoals dit tot op heden geschiedde, onder overlegging van het toeslagbewijs, waarna zij door de plaatselijke distributiediensten in het be
zit van deze "Toeslag-25%" kaarten worden 
gesteld. 

ruilen tegen goede overjas. Leeftijd beneden 24 jaar.W. Barten, N. Kerkstr. 59. Vereischte M.U L.O.,diploma, vlot kunnende typen.

Bij Timmermans & Bordat 
Aanmelding schriftelijk aan bovenvermeld adres.
Firma J. P. Tielen Boxtel is plaats voor een 

nette, accurate jongen 
ter opleiding in de drukkerij, Liefst 'M ulo,o�derwijs ge, noten, doch minstens prima eindrapport lagere school1 en zin voor verdere studie. Zonder deze onnoodig zich aan te. melden. 
UW VULPEN DEFECT? Binnenkort beperkt aantal leverbaar. Stuurt alvast Uw bestelling. Met garantie prijs ca. f 12,50. Vulpenverzendhuis JADOLEX, A'dam, Hobbemastraat Sa. 
Grote · behoefte aan Tuinzaad. Actieve en eerlijke personen gevraagd als vertegenwoordiger voor den verkoop onzer Tuin- en Landbouwzaden, Zaaigranen en Plantaardappelen, door Serrarens, ZaadteeltZaadhandel, Goes. 
Dames!!! 

Ontvangen enkele stuks 
nieuwe hoeden Steeds de nieuwste modellen 
voor vervormen. 

Boekhandel 

Kantoor,boekhandel 

De keuze is nog wel niet erg groot 
maar toch hebben wij eenige aardige 

St. Nicolaas-Cadea ux Komt U eens kijken. Voorhanden: 
:l!itt.,cqisdie :Ka1aul.u l945=1946verzorgd door Abdij van Berne Heeswijk Prijs f 1,25. 

Theater "DE ARK" - Boxtel
Zaterdag 17 Nov. te 7 en 9 uur 

Zondag 18 Nov. te 430, 7 en 9 uur 

Maandag 18 Nov. te 7 en 9 uur 

Notre Dame de la Mouise 
(0. L. Vrouw van de Sloppen) 

met François Rozet, René Savril, Yvonne Legean. De film, welke overal met het grootste enthou, sia5me wordt ontvangen. Een werk, dat op uit, nemende wijze de ellende van de Parijsche achter, buurten toont, en tegelijkertijd een oergezonde 
uitbeelding van het christendom is. Toegang 18 jaar. Aanbevelend: Voorziet U tijdig van plaatsen, daar wij, wegens 

Maison Verh eijden verbintenis elders, niet kunnen prolongeeren.
O.D.C. 

AFDEELING VOETBAL 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

f euke nieuwe cadeaux. 
é, n bovendien waardevol. 

.1ledelijk in prijs, 
.J{euze uit een verzorgde collectie. 
é, en genot voor het oog, 
'llatuurlijk naar: 

À. Dalf, 'l}tecfw.t = !BOJUl 
Uurwerken - Goud en Zilver 

Inkoop van oud Gou d  en Zilver. 

B E Z O E K T in de komende dagen onze 
T uinbouw-lnrichting te Lennishevel Wij hebben daar voor U een prachtcollectie vruchtbomen, laan en sierbomen, heesters, coni

feren, vaste- en rotsplanten. Dit alles van prima kwaliteit tegen scherp concurerende prijzen. Vruchtbomen, zware struiken f 5,- per stuk. Sierheersters, deze hebben wij voorradig in 25 soorten á f 0,50 tot f 1 ,-. Rhododendrons (Hybriden) ( 1 .50 per stuk. Coniferen, voor rots, haag of solitairbeplanting f 1 .50 tot f 2,50 per stuk. Vaste- en rotsplanten in soorten f 0,50 per st. 
Tevens ook bloembollen in alle soorten. Daarin hebben wij 

SPECIALE PAKKETTEN die wij gaarne op Uw verzoek toezenden, aan familie, vrienden en kennissen, hetzij in het binnen- of buitenland. Deze pakketten kosten 
5 gulden met verzendkosten inbegrepen. Met de meeste hoogachting 

S.ata' s Tuinbouw-Inrichting - Boxtel. 
In het buitenland plant men Hollandse bloembollen, de trots van onze Natie. 

Algemeens Vergadering 
op Zaterdag 17 Nov. om 
half 8 in de bovenzaal van 
De Ark. Agenda: Opening en Notulen; Jaarverslagen en Begrooting; Verkiezing Bestuur en elftalcommissie; Mededeelingen en wat verder ter tafel komt. Rondvraag en Sluiting. 

� 

1Jouwe 

�- 111111111111111 

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor werkende 
-- THE 

Een en al g�ur 

:�\;ire��à�n v:;:fc�:�i�� ,y oor vakkundig Tuinwerk sies afd. besturen van an- s . 
lb d ""f ALOIS J H BARTEN dere afdeelingen als gast. pec1aa e rlJ • • 

TAFI 
Levensmiddelenbedrijf 
Volop 

Huisslachting Boxtel 

Slachten 
alléén op Maandag, Woensdag 

Donderdag en ZATERDAG 

Beschuit, 
Ontbijtkoek, 
Zuidvrachten, 
Chocolade, 
Suikerwerken. 0-

Dus niet op Dinsdag en Vrijdag, : 
Firma J. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 

d he Chocolade.

h \-\ollan se 
E . weer ec te 

' Reepen, 
r ,s 

d Gruyter s 
De beroemde

�, 1·tains en kleine 
0 bi" r"apo ' 

ja zelts u ,es,
··k als vroeger en er ,s

Flikjes zijn \,eerli1 
. voor alle bonnen. 

voldoende voorraad 
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ca s cum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

1ijdspieq:d. 
In zijn opbenbaar en economisçh leven 

meende de mens zich te kunnen ontworste
len aan God, die de laatste maatstaf aller 
dingen is. En de mens zélf werd de laatste 
maatstaf, hijzelf, zijn begeerte en zijn in
zicht. 

Mensen begeerte en menseninzicht: los 
van God! Welk een dwaze hoogmoed heeft 
het ooit kunnen verzinnen? En welk een 
ruïne moest daar het gevolg van zijn! 
God loslaat, op welke 

Inderdaad, wie de afhankelijkheid van 
God loslaat, op welk gebied ook, laat tege
lijk zijn samenhorigheid met de andere men
sen op dat gebied, verloren gaan; weliswaar 
zal hij natuurlijk steeds weer blijven ont
moeten hen, die met hem door het leven 
gaan, - maar dan zijn het voor hem slechts 
wezens, die hij nodig heeft en méér niet; 
zijn behoefte dreef hem naar hen. En be
hoefte, los van God, is egoïstisch wreed. 

Dit te illustreren is, helaas, niet nodig. 
Wie iets weet over de lange en smartelijke 
lijdensgeschiedenis van onze broeders, die 
arbeiders zijn, zal begrijpen, wat hier be
doeld wordt. Stukje voor stukje moest door 
hen een gebied worden veroverd, dat hun 
rechtens toekwam. De mens was voor de 
mens een vijand geworden: strijders, klas
sestrijders, was de naam, die hun grootste 
levensactiviteit uitdrukte. Doordat de libe
raal aan de werker dikwijls niet zijn recht
matig loon uitkeerde en doordat hij hem 
mensonwaardig slechts als een productie
factor beschouwde, werd hij ook aanleiding 
dat deze zijn geloof in God verloor. Hoc 

, kon hij immers geloven aan een God, die 
door de liberaal soms vroom werd gediend 
met de lippen, doch die geen macht scheen 
te bezitten de uitbuiterij te beletten. Boven
dien noodzaakte de strijd voor zijn bestaan 
den werkman al zijn krachten te gebruiken 
voor de arbeid en de actie om zijn recht. 
In zijn hart was het vaak bitter: God los-
laten doet men slechts uit hoogmoed, of ...... . 
wanhoop. Een geluk werd hem hier op aarde 
niet gegund; aan een eeuwig geluk kan 
hij, die God niet meer duidelijk ziet, niet 
geloven. En in wanhoop greep hij naar het 
geluk, dat hem hier niet werd gegund: hij 
zou er met heel zijn wezen voqr gaan strij
den. 

Het werd de strijd van den socialistischen 
werkman. Tot de uiterste consequentie zijn 

. zij gegaan, die, onder de vaan van Moscou, 
overal zijn opgetrokken en zich een we
reldmacht veroverden, waannaar heel Euro
pa en heel de wereld gedwongen is op te 
zien. Het kruis, dat een roep is naar de 
hemel, wil men omhakken om trouw te 
zweren bij de werktuigen der aarde alleen: 
hamer en sikkel. 

,,Godsdienst is opium voor het volk", 
godsdienst is een bedwelmingsmiddel, dat 
den werker onmachtig maakt voor de 
strijd: zó is hun propaganda-woord openlijk 
uitgeschreeuwd of sluw verborgen, al naar
gelang de strijd de openlijke aanval vordert 
of het gecamoufleerde geschut en de onder
het-zand-verborgen-mijn. 

Als een pest grijpt deze Gods-ontkenning 
rond zich. Wie is er veilig voor de pest? 

Voor de pest, die het vege lijf zou aan
tasten zou ieder staatsbestuur onmiddellijk 
de str�ngste maatregelen nemen om tenmin
ste de ergste uitbreiding te voorkomen. 

Voor déze pest schijnen zelfs de bestuur
ders van z.g. christelijke landen geen maat
regelen te willen (of: durven) treffen. 

Het is onbegrijpelijk hoe er ook in ons • 
land nog velen zijn, die met de blinddoek 
lopen en de werkelijkheid niet zien. Zij ge-
voelen zich erg gerust . . . . .  . 

De godloosheid groeit in Europa, en daar
buiten. Wij zien hele landen en streken zich 
tegen God verzetten. De godloosheid groeit 
ook in Nederland. Niet alleen in de com
munistische gelederen maar, ook in de har� 
ten van zovelen, waar God eigenlijk allang 
onttroond is, en die zich nu langzaam los
maken van de laatste band met Hem. 

Wij moeten biddend strijden en strijdend 
bidden, dat het verderfelijke goddeloze com
munisme moge uitgeroeid worden: niet tot 
een ruïne, maar tot een opbouw. 

Een uciendeti/A. u.uwd. 
Onze grafologisch- en telepatisch des

kundige mederedacteur heeft het de laatste 
tijd erg druk met het analys.eren van �no
nieme brieven. De alleraardigste schmlna
men krijgt hij te ontleden. De meest fraaie 
handschriften moet hij bestuderen. De be-

, 

handelde onderwe<pen variëren van kerkhof 
tot bioscoop, van tribunaal tot schoenenbon. 
Wanneer onze telepatische redacteur zijn 
tere vingers over het schrift of typwerk laat 
gaan, loapt hij in gedachten de kamers bin
nen waar dit schoons gewrocht werd. Zelfs 
bij kantoren en bureaux slaat zijn helder
ziende geest stil en legt de anonieme brief 
voor de auteur neer die verstijfd blijft zitten 
over zoveel geesteskracht. 

De redactie van dit blad wil er echter op 
wijzen dat zij de telepatische redacteur niet 
overspannen wil maken. Het is daarom dat 
zij een beroep doet op alle schrijvers van in
gezonden stukken, hun naam gerust o.i,<ler
hun werk te zetten. Mochten zij bezwaar 
hebben tegen publicatie van hun naam, dan 
verzoeken zij eenvoudig om geheimhouding, 
aan dit verzoek wordt altijd voldaan. Ano
nieme brieven, ook al is hun inhoud nog zo 
goed bedoeld, kunnen wij niet meer be
handelen. 

J'laatselijk 'lüeaws 
DANK. 

,,Gij zijt de Eeuwige Wijsheid Heer!" 
En als ik dát niet wist, dan zou ik U willen 
vragen: ,,Heer hebt Gij U niet vergist?" 

Zo dachten ook veler onzer jonge Zusters, 
die vol vuur en enthouisiasme eenmaal bij 
de Witte Zuster ingetreden, erop rekenden 
zeer spoedig het grote arbeidsveld: Afrika 
te worden ingestuurd. 

De oorlog brak uit, zij moesten wachten 
- één jaar - twéé jaar - drié jaar -
tot vijf jaar toe! Wachten duurt 1ang. Wach
ten duurt zéér lang voor van zielenijver 
blakende jonge mensen. ,,Hebt Gij U niet 
vergist Heer? Hebt Gij U heus niet ver
gist?" - U riep ons toch voor Afrika! Wat 
moeten wij hier? ' 

Doch al heel spoedig tóónde de Heer, 
dat Hij zich niet vergist had; door onze uit
zending stop te zetten: Hij had ons nodig 
hier. Hij had enkel o n s  arbeidsveld ver
legd voor de oorlogsjaren. 

Wij mochten het geluk smaken in onze 
eigen omgeving, in Boxtel, op velerlei wijze 
de helpende hand te bieden. Wij mochten 
het genoegen beleven, de bevolking van Box
tel te benaderen. Er groeide een band tus
sen hun en ons, die duren zal de jaren door! 

Nu wij voor het vertrek gereed zijn, 
mochten wij op velerlei wijzen de steun 
en waardering van Boxtel ondervinden. Wij 
danken U voor de zeer bijzondere hulp, die 
U ons voor de uitzending der 30 vertrek
kende Zusters geboden hebt. Wij die heen
gaan en ook de blijvende \X/itte Zusters 
beloven U allen ons dagelijks gebed. 

Zuster Missionarissen van Onze Lieve 
Vrouw van Afrika. 
Witte Zusters van Kardinaal Lavigeri� 
Huize Lavigerie, Boxtel. 

Bericht van verhuizing. 

Zr. Opdenoordt is verhuisd van Nieuwe 
Kerkstraat 55 naar Rechterstraat 7. 

Boodschappen kunnen aan haar nieuwe 
adres worden afgegeven tussen 1 en 2 uur. 
RESIDENTIEORKEST IN DEN BOSCH. 

Zondag 2 Dec. a.s. wordt in den Bosch 
om half drie een concert gegeven door het 
Residentieorkest, ten bate van de geteister
de gebieden in Noord-Brabant. Muzieklief
hebbers kunnen toegangsbewijzen bestellen 
bij de redactie van Brabants Centrum. De 
prijzen zijn: f 3,- en f 1,-. Het uit te 
voeren programma bestaat uit: 

De 3e symphonie van Leon Orthel; De 
onvoltooide symphonie van Frans Schubert: 
,,De Leerling Toovenaar" van Paul Dukas. 
Gelieve u uiterlijk Maandag 26 Nov. op te 
geven. 

COMITé 
,,ERESCHULD EN DANKBAARHEID". 

Er is een comité opgericht tot steun van 
oorlogsgewonden en weduwen in de jaren 
1941 t.m. 1945. Financiële bijdragen voor 
dit mooie werk kunnen worden gestort op 
postrekening no. 1142 van Fa. Pierson en 
Co., Herengracht 206 te Amsterdam, md 
vermelding van: ten behoeve van het Co
mité "Ereschuld en Dankbaarheid". Gaarne 
bevelen wij dit mooie werk in de aandacht 
van onze lezers aan. 

ARBEIDSBUREAU BOXTEL 
Bij het reparatie-bedrijf der Koninklijke 

Marine in Ned. Oost-Indië worden diverse 
gespecialiseerde vakkrachten gevraagd, te
gen zeer goede arbeidsvoorwaarden. Voor
lopig tewerkstelling in militaire- later bij ge
bleken geschiktheid tewerkstelling in burger
lijk verband. Voor nadere inlichtingen wen
de men zich tot Arbeidsbureau Boxtel. 

Bij de Mijnen in Zuid-Limburg �unnen 
nog steeds ondergrondse werkers geplaatst 
worden, eveneens tegen zeer goede arbeids
voorwaarden. 

Ook bij de N.V. Philips te Eindhoven is 
nog een nijpend tekort aan alle soorten ar
beiders. Zij die voor tewerkstelling in aan
merking wensen te komen, gelieve zich te 
wenden tot meergenoemd bureau. 
R.K. Woningbouwvereeniging St. Joseph. 
Op de gehouden jaarvergadering van de 

R. K. Woningbouwvereeniging St. Joseph, 
werden als bestuursleden .gekozen: 
R. de Laat, Voorzitter; A. C. v. Kessel,
Secretaris; R. v. Weert, Penningmeester; C. 
v. d. Aker en W. Wagenaars, leden.

Commissarissen: M. v. Eyndhoven; J. v. cl.
Pas, A. Verhoeven. Door het gemeente
bestuur werden de heren W. v. cl. Laar en 
A. Hekkers, als commissarissen benoemd.

Op 16 November 1945 werd te Tilburg
een vergadering gehouden, welke zich tot 
taak heeft gesteld het plobleem van de Hulp 
in de Huishouding nader te bestuderen. 

De Provinciale Commissie is uiteengegaan 
in vijf werksecties, die ieder een bepaald 
facet van dit probleem ter bestudering heb
ben toegewezen gekregen. 

Het ligt in de bedoeling, indien zulks 
noodzakelijk mocht blijken, voorstellen aan 
de Re�ering te doen, teneinde maatregelen 
te tretfen, dat in ieder opzicht de dienst
bode of de hulp in de huishouding op hoger 
peil wordt gebracht. 

Als voornaamste richtsnoer zal de Com
missie en haar vijf werksecties nemen: dat 
de te verrichten arbeid in allereerste instan
tie de persoonlijkheid van de betrokkene 
moet ontplooien. 

VONNIS. 
"Bij vonnis van het Kantongerecht te 

's Hertogenbosch, d.d. 30 Juli 1945 werd M. 
H. SLIJTERS, melkventer, wonende te Box
tel, Lennisheµvel nr. 105 veroordeeld. tot 
een geldboete van f 75,- subsidiar 75 da
gen hechtenis, zulks ter zake het verkoopen
van sterk met water vervalsclite melk (75%). 

(verplichte berjchtgeving) 
ST. NICOLAAS BRIDGE WEDSTRIJD. 

De buurtvereniging "De kleine Koppel" 
heeft het initiatief genomen tot het organi
seren van een Bridge-wedstrijd, welke zal 
worden gespeeld in hotel "Theeuwkens", 
Donderdag 29 November 's avonds 8 uur. 

Er wordt in twee klassen gespeeld A. en 
B., d.w.z. voor gevorderden en beginners. 

Deelname is voor iedereen opengesteld, 
zowel voor dames als heren. Men kan zich 
als deelnemer(s) paarsgewijze of alleen op
geven bij den wedstrijdleider, den heer Na
varro, Bosseweg 54, en bij den heer De 
Haas, Mgr. Wilmerstraat 8, tel. 490. 

Inleggeld f 2.50 per persoon. De baten 
van den te spelen wedstrijd worden ter be
schikking gesteld voor een liefdadig doel. 

ST. NICOLAAS TE BOXTEL 

Bij gunstig weer zal a.s. Zondag 25 No-. 
vember St. Nicolaas Boxtel met een bezoek 
vereren. Te ± half twee arriveert de H. 
Man per trein, waarna Hij zijn rondtocht 
door Boxtel zal aanvangen. Naar wij ver
nemen zal St. Nicolaas officieel ten Ge
meente Huize door den Burgemeester wor
den ontvangen. 

Wij menen goed te doen er nog eens met 
nadruk op te wijzen, dat de tijdens de St. 
Nicolaastocht te houden collecte bestemd is 
voor HET ZWAKKE KIND. Ook de collec
te, vermeld in de huis aan huis verspreide 
circulaire, is voor hetzelfde doel. Deze zal 
worden gehouden a.s. Zaterdag. 

SPAARBANKBOEKJES. 

De Directeur van het postkantoor maakt 
bekend, dat nog gelegenheid bestaat de 
voorlopige ontvangbewijzen te wisselen voor 
nieuwe spaarbankboekjes. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

De wedstrijd tegen Vlijm. Boys vond geen 
doorgang daar alle wedstrijden in afdeling 
vier en zes waren afgelast door de bond. 

Het tweede elftal speelde voor de onder
afdeling een thuiswedstrijd tegen Maliskamp 
uit Rosmalen en won met grote cijfers. De 
uitslag werd 7-1 voor "Boxtel". Dit wil ech
ter niet zeggen dat er goed is gespeeld. Er 
werd hard gewerkt, doch het plaatsen en 
samenspel liet veel te wensen over. Enkele 
spelers maakten hierop wel een uitzonde
ring. Ook ditmaal was er echter geen 
scheidsrechter aanwezig, we hopen dat de 
bond, die drastische maatregelen heeft aan
gekondigd tegen. de verenigingen, niet min
der gestreng op zal treden tegen deze heren. 

Het juniorenelftal speelde in 's Bosch te-

gen de junioren van B.V.V. en verloren met 
4-1. Hun anders zo soepele spel was in deze
wedstrijd zeer onbenullig, wellicht waren de 
meesten onder de indruk van de grote naam
B.V.V. Wij zijn beter spel gewend.

ODC II - MALISKAMP 2 - 2.

Het tweede elftal speelde haar tweede 
competitiewedstrijd, welke eindigde in een 
gelijk spel. Het eerste half uur waren de 
ODCers ongetwijfeld in de meerderheid. 
Door onbesuistheid gingen echter verschil
lende goede kansen verloren. In de periode 
van overwicht nam ODC met 2-0 de lei
ding, welke Maliskamp verkleinde met een 
onhoudbaar schot van de linksbuiten tot 2-t. 

Met deze stand werd aan de tweede drie 
kwartier begonnen. Maliskamp speelde toen 
met de vurige wil om te winnen. Het duurde 
echter wel een half uur eer de gelijkmaker 
kwam, dank zij het uitstekende werk van 
de ODC achterhoede met B. v. Ruremonde 
aan het hoofd. Het werd toen spannend. 
Beide elftallen vochten om de overwinning. 
Maliskamp ging meer verdedigen en zo
doende kwam er een klein ODC overwicht. 
Tot doelpunten kwam het echter niet en 
werd de buit eerlijk verdeeld. 

LEZING PATER OTHMARUS. • 
Blijkens de in dit blad voorkomende ad

vertentie komt op Dinsdag 27 November 
a.s. de Weleerw. Pater Othmarus O.Cap.
spreken over zijn belevenissen in het con
centratiekamp Dachau voor de abonnée's 
op de voordrachtenreeks van "Herlevend 
Boxtel". De gewone zalen, waar anders de 
voordrachten plegen te worden gehoude1,, 
waren niet Leschikbalr. G"arne ;� gebrmk 
gemaakt van de gelegenheid om de spreek
beurt in het jeugdhuis "St. Paulus" te doen 
doorgaan. De zaal is verwarmd en is via 
de thans w<.:l!r goed verlichte Nieuwstraat
gemakkelijk te bereiken. 

ADVANCE TAFELTENNIS NIEUWS. 

Eindelijk is ook bij het tafeltennisspel, de 
wintercompetitie begonnen, evenals bij alle 
andere sporten wel een beetje laat in het 
seizoen, maar nu zij eenmaal weer aan het 
draaien is, is al de ellende van ballenschaar
ste en ballenplakkerij vergeten. 

Hoewel het Zondag de datum was dat het 
gehele competitie apparatuur zou gaan 
draaien was alleen voor het eerste team 
een wedstrijd vastgesteld en wel tegen het 
sterke Be Quik uit den Bosch. In deze wed
strijd bleek reeds duidelijk het nut van de 
vele vriendschappelijke wedstrijden welke 
Advance tegen verschillende verenigingen 
gespeeld heeft de laatste tijd, de uitslag was 
dan ook 7-3 voor Advance. De eerste punten 
zijn thans binnen en de Boxtelse spelers zul
len een hartig woordje meespreken in de a.s. 
competitie. De volgende 5 teams zullen deze 
winter in de competitie uitkomen: Het eer
ste, het tweede en het vijfde team in de 
Kring Den Bosch respectivelijk in 1 Klas A; 
1 Klas B en derde Klas C. Het derde en vier
de team komt uit in de Kring Eindhoven in 
de 2e klas A en 3de Klas B. 
ODC GYMNASTIEK EN ATHLETIEK. 

Woensdag j.l. werd door den Heer C. van 
Etten, sportleraar en oud trainer van de 
afd. Gymnastiek en Athletiek der sportver
eniging ODC welke ondertussen weer naar 
de Officiersopleiding in Engeland is vertrok
ken, een zeer interessante spreekavond ge
houden in café H. van Rooy voor leden der 
bovengenoemde afd. en voor de verschillen
de bestuursleden van ODC. Jammer was 
het dat de beloofde Olympiade film niet kon 
worden vertoond. 

De lezing was zeer leerzaam, vooral de 
uiteenzetting over het verschil der gymna
stiek van vroeger en nu. Na een kort over
zicht van de verschillende trainingen en be
vredigende antwoorden op de vragen der 
toehoorders werd deze avond beëindigd 
met een slotwoord van de voorzitter. 

NA-UITREIKING BONKAARTEN 
13e PERIODE. 

De ná-uitreiking van Bonkaarten voor de 
13e periode, waarbij tevens worden uitge
reikt Visch-,groente-, fruit-, tabaks- en ver
snaperingskaart geschiedt te Boxtel, Schijn
del, Best en Oirschot op 26 en 27 November 
aanstaande. 

:re Esch wordt hiervoor eveneens nog één 
dag zitting gehouden en wel op Maandag, 
26 November a.s: 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en

Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



OFFICIEELE BONNENLIJST. 

Voor de eerste helft van de 13e periode 
1945 (25 Nov. t.m. 8 Dece. 1945) voor het 
Zuiden des lands. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen,van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 513 
300 t.m. 306 800· gram brood 
307, 308 200 gram bloem 
309 400 gram suiker 
310 100 gram suiker 
311 125 gram boter 
312 250 gram margarine 
313 100 gram vet 
314 200 gram kaas 
315 150 gram vlees 
316, 317 2 kg. aardappelen 
B 21, B 22 400 gram brood 
A 23, B 23 1½ liter melk 
C 23 3 ½ liter melk 
B 24 1 kg. aardappelen 
Bonkaarten KO, KE 513 
400, 401 800 gram brood 
402, 403 200 gram bloem 
404 250 gr. rijst, rijstebloem 

405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
,D 21, D 22 
E 21 
Inlegvellen 

of kindermeel of 250 gr. 
kinderbiscuits 
500 gram suiker 
100 gram suiker 
250 gram boter 
125 gram margarine 
200 gram kaas 

6 liter melk 
150 gram vlees 
1 kg. aardappelen 
400 gram brood 
250 gram kinderbiscuits 

A 14, B 14 1 100 gram kaas 
Toeslagkaarten M 513 
M01 125 gram margarine 
M02 800 gram brood 
M03 400 gram brood 
M04 100 gram vlees 
M05 1 ½ kg. aardappelen 
Tabakskaarten enz. 
T 0J 1 2 rantsoenen tabaksarti-

kelen (geen cigaretten) 
100 gram choc. of suiker
werken. of . 2 tabl. Eng. 
chocolade á 56 gr. 

V 01 

X 01 2 rantsoenen tabaksarti
kelen (geen importciga-
retten) 

De bonnen voor vlees, melk en aardappe
len zijn geldig tot en met Zaterdag 1 De
cember a.s. 

Ditmaal ontvangen personen van 4 jaar en 
ouder wederom een• kg. aardappelen per 
week meer. Deze extra hoeveelheid van een 
kilogram per persoon, is bestemd om een 
voorraad te vormen. Men beware deze kilo-
gram aardappelen. 

Ter compensatie van het lagere melkrant
soen in het Zuiden wordt wederom kaas 
beschikbaar gesteld op de inlegvellen A 14 en 
B 14, met opdruk "Zeeland", Noord-Bra
bant", ,,Limburg", ,,Gelderland", ,,DK353",
,,DK 368" of "DK 370". 

Voor de week van 2 tot en met 8 Decem
ber a.s. zullen nog bonnen worden aange
wezen voor de artikelen vlees, melk, aard
appelen, bloem, biscuits, zout, peulvruchten, 
tabak en versnaperingen. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 23 November a.s. van des middags 
12 uur af worden gebruikt, met uitzondering 
van de bonnen voor vlees, melk en aardap
pelen, waarop eerst met ingang van 26 No
vember mag worden afgeleverd. 

Bij deelneming aan maaltijden der Cen-
• trale Keukens moeten aldaar de bonnen 315

of 411 voor vlees en bon 316 voor aard
appelen worden ingeleverd. 

Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of 
aardappelen moeten op door den distributie
dienst te bepaJlen dagen aldaar inleveren 
resp. de bonnen voor brood, vlees, melk en 
aardappelen. 

Op de bonnen Tot, X01 mogen in geen 
geval importcigaretten worden verkocht. 
Deze dienen te worden bewaard totdat te 
zijner tijd een nieuwe bon voor importciga
retten wordt aangewezen. 

OFFICIEELE PUBLICATIE. 
Melk voor Ziekenhuizen en andere 

instellingen. 
Na 24 November 1945 zal het den melk

handel in het Zuiden des lands verboden 
zijn, aan ziekenhuizen en andere instellingen 
melk af te leveren op de thans in omloop 
zijnde toewijzingen. 

Van de week van 18 t.m. 24 November 
zullen de instellingen toewijzingen, melk, te 
weten nummercoupures 432 en 433 ont
vangen, geldig in de week van 25 November 
t.m. 1 December.

Deze toewijzingen moeten uiterlijk op 
Zaterdag 24 November aan den melkleve
rancier ter hand worden gesteld.

BEKENDMAKING. 
De Burgemeester Boxtel, maakt het navol

gende bekend: 
Om een juist overzicht te verkrijgen van 

het aantal gezinnen dat woonruimte behoeft, 
is het gewenst dat ieder die DRINGEND 
woonruimte nodig heeft, hiervan aangifte 
doet ten gemeentehuize, afd. sociale zakèn, 

Formulieren voor deze aangifte zijn ver
krijgbaar op het gemeentehuis, afd. sociale 
zaken, op Maandag 25 November a.s. tus
sen to en 12 uur v.m. 

Boxtel, 21 November 1945. 
De wnd. Burgemeester van Boxtel 
Mr. W. C.A. FRANCISSEN. 

Voor de belangstelling bij 
ons Huwelijk ondervonden 
van het Mannenkoor St. 
Petrus het Dames-zangkoor 
St. Cecilia, Familie, Vrien
den en Kennissen betuigen 
wij onzen hartelijken dank. 

A. PEIJNENBURG,
M. PEIJNENBURG-

v. d. HEIJDEN.
Mole�straat 17. 
Te koop of te ruil viool
citer tegen goede kleine 
fornuiskachel of o.s. kin
derwagen, v. Salmstraat to 
Wil ruilen: éénpits gascom
foor, antiek hangklokje, 
zware boekenpers en hand
amaril tegen• middelmaat 
bankschroef. Bevragen: van 
Osch- en v. Leeuwenstr. 37. 
Voor St. Nicqlaas te koop: 
l mooi klein kinderstoeltje
met gebogen leuning en 
dito tafeltje met gedraaide 
ronde pootjes, groot for
maat. Alles keurig geverfd 
en oersterk. Burgakker 9, 
Boxtel. 
Voor 's Hertogenbosch ge
vraagd in gezin zonder kin
deren een beschaafd zelf
standig R.K. meisje voor dè 
huishouding, liefst "± 30 j. 
Brieven lett. H.J. bureau v. 
dit blad. 
Jongens winterjas zoo goed 
als nieuw, ruilen tegen 
jongensschoenen maat 41. 
Brieven onder no. 99, Mo
lenstraat 19. 
Verstelnaaister gevraagd, 
genegen bij eigen thuis ver
stelwerk te maken. Bevra
gen Molenstraat 19. 
Te koop: een nog niet 

gedragen prima regenjas, 
maat 50 Bevragen Molen, 
straat 19. 
Gevraag d: 

R. K. nette dienstbode 
voor dag, of dag en nacht. 
JOH. THIJS,v'. o. BRANDT, 
Stationstr. 38, Boxtel. 

Mevr. M. J. LINSEN 
Verloskundige, Breukelstr. 
3, Boxtel, vraagt zoo spoe, 
dig mogelijk een bekwame 

dienstbode of 
·huishoudster.

Betaald hoog loon, met 
huiselijk verkeer. 
Gezocht: 

étage of kamers 
door jong echtpaar. 

Brieven: A. DE KEMP, 
Marnixlaan 166, Utrecht 
Te koop: 

een toom 
beste biggen 

J. v. WEERT, Lángenberg
Boxtel.
Grote behoefte aan Tuin
zaad. Actieve en eerlijke 
personen gevraagd als ver
tegenwoordiger voor den 
verkoop onzer Tuin- en 
Landbouwzaden, Zaaigra
nen en Plantaardappelen, 
door Serrarens, Zaadteelt
Zaadhandel, Goes. 

HOTEL "THEUWKENS" 

HEROPENT 
op Zaterdag 24 November des avonds om 6 uur. 
Onder .voortdurende aanbeveling, 

A. v. BOXTEL- THEUWKENS

Gevraagd: 

een kantoorbediende 
van 17 à 18 jaar, in bezit van Mulo,diploma. 

Schriftelijke sollicitaties aan N.V. A.T.O. VAN 
GEND &. LOOS te BOXTEL 

HERLEVEND BOXTEL 
VOORDRACHTENREEKS 1945/46 
Mededeeling aan de abonné(es)' 

Op Dinsdag 27 November a.s. des avonds 
om 8 uur, spreekt 

Pater Othmaris, 0. Cap. 
over zijn ervaringen in het Concentratiekamp 
DACHAU. 

De lezing wordt gehouden i� het Jeugdhuis St. Paulus 
in de Nieuwstraat. 
Toegang op vertoon van abonnementskaart. 

LANDBOUWBOEKHOUDCURSUS 
Betaalt niet te veel belastingen volgt daarom onze 
degelijke en practische Landbouwboekhou dcursus 

De cursus is zoowel schriftelijk als mondeling. 
Het geheel staat onder leiding van deskundige 
leerkrachten. Het lesgeld  bedraagt: 

voor mondeling 1 6.- per maand 
voor schriftelijk f 4.- per maand 

Aanvang in December a.s. Zich op te geven bij 
A. J. Robben, Molenwijk 14, Boxtel. 

Lid Ned. Ver. v. Accountants. 

Drukkerij J .P. Tielen 
Stationstraat 28, Boxt el 
Sinds bijna een halve eeuw maken wij 
drukwerk dat steeds aangepast werd aan 
de eischen des tijds. Ook thans nog de 
van ouds bekende firma, echter met 
frissche 'ideeën voor Uw handels- en 
reclame drukw.erk. 

Komt U bij voorkomende gelegenheid eens praten. 

Voor St. Nicolaas 
Parfums 

Crême 
Poeder 

Nagellak 
Brillantine 

Lippenstiften 

M. A. C. Oliemeulen
Drogisterij "De Molen" 

Bij BOVENDEERT 
voor St. Nicolaas 
ruime sorteering 

e Luxe Tassen
e Bonlooze 

S 
Dames-, 
Jongens- en 
Meisjes-
C HO EN EN 

TABAKSAUS! me t rubbe rz ool
Huijbregts Zundert 

spant de kroon in smaak en geur. 
Kostprijs f 1.50 per pakket, goed 

• Ruime sortee ring 

1 A Schoeisel 
voor de bereiding 1van 1 K.G. Uw reparatie op nieuwe 
gedroogde tabaksbladeren ofwel bon 02 binne n een geferml"nteerde tabak. met ge" 
bruiksaanwijzing. Binnen 12 week klaar. 
uur klaar voor gelDrulk. Ver- v _________ C_d_dere fermentatie ove�bodlg. oor Uw St. Nicolaas- a eaux 

he�
t

��
r 

�:;;
tj:it

�e poSt brengt Meubelhuis PÉCÉ
Neemt goeden raad, Engelse Handels
Gebruikt v. Oers zaad, correspondentie. 

Vrij verkrijgbaar: 

Levertraan 

Begin December aan, 
vang nieuwe cursus. 

Spoedige aanmelding ge, 
wenst. 

M. OLIEMEULEN H. H. Geertman,
Apoth. Ads. Leraar Engels M.O. 

Drogisterij "De Molen" Prins Bernhar dstraat 13a 
................................................ , ........................ . 

Speelgoed r= Speelgoed r= Speelgoed .... 

Wat ziet de goede Sint bij Steinmann? 
Treinen in drie soorten - auto's - damborden -
damstenen - schaakborden - schakstukken - mooie 
poppen - wagentjes - telramen - schoolborden -
duikelaars - Metabo-dozen - cubussen - bouwdo
zen - blokkendozen - draaiende eendjes - schapjes 
- harkjes - vliegende propellers - bolderwagens -
leesboekjes - kleur- en tekenboekjes - uitknipplaten 
- zandyormen - clowns -. aardige beestjes - wit
en gekleurd krijt - jeeps - en nog zoveel ander 
speelgoed. 

K OM T  U O O K  E E N S  K IJ K EN! 
In SCHILDERSTUKKEN hebben wij 
juist weer een pracht sortering ontvangen! 
Ook dit jaar slaagt U zeker bij: 

C. STEINMANN::PECHTOLD
BAZAR BOXTEL TEL. 401 

············,··�·························································· 

Firma J. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 

St. 'llia,.laa,s !lodd naat 
,
" 

aardige 
Werktafel 
Courantenbak 
Parapluton 
Sierflesch 
Voetzak .. of nog andere 

Geschenken? 
Hij vindt deze in 'n mooie sor tee ring 
bij 

1 J. Witteueen's 
ûunptde WMÜtqûuicAtinq, 
Rechterstraat 22 Tel. 4 7 6 
Boxtel. 

Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf ALOIS J. H. HARTEN

'Voor ST. NICOLAAS. 
f euke nieuwe cadeaux. 
E n bovendien waardevol. 

1ledelijk in prijs, 
:J<euze uit een verzorgde collectie. 
E en genot voor het oog, 
1latuurlijk .naar: 

À. oan 'Vkdwt = !l!,o.xtd 
Uurwerken - Goud en Zilver 

Inkoop van oud Goud en Zilver. 

Aanmerkelijk hoogere prem1en op 
Levensverzekering-gebied. 
Na t Decemher a.s. 1telden voor alle Maat
schappijen aanmerlrnlijlc Loo1tere tarieven, 

Profiteert door voor dien datum een verzekerinl! 
tegen oude premie te sluiten. 

ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR 

SEB. E. P.R. CLERCX 
BOSSCHEWEG 51 TELEFOON 380 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

'Wij zijn weer begonnen met 

KLOMPEN ==REPARATIE 
U kunt uw versleten klompen brengen op het van 
ouds bekende adres 

G. v d. Sloot, Van Hornstraat 10.
Ze worden dan als ni.:uw. 

BOXTELSCHE KLOMPENFABRIEK 

H. J. VERHAGEN 

Sata' s Tuinbouw-Inrichting;- Boxtel,. 
Voor ons depot Markt 13 hebben wij deze weck 
voor U ontvangen een praehtcollectic 

Bloemen en Planten. 
Prijzen voor iedere beurs. 

Dus vandaag allen naar het adres MARKT 13

Tevens, hebben wij voor U deze week een schit, 
terend BLOEMBOLLEN PAK ET, samengesteld uit 
Tulpen, Narcissen, Snee'uwklok jes, enz. enz., tegen 
den abnormale lage prijs van f 5.- per pakket. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Toen Brabant's Centrum het levenslicht 
zag - 1 December '1944 - was het in alle 
opzichten belangwekkender, dan nu het 
wicht een jaar oud is. Van zes bladzUden, 
kromp het al gauw in tot vier, om gedurende 
dit gehele jaar te verschijnen in het scha
mele kleedje van twee bladzijden. Pogingen 
om meer papier toegewezen te krijgen, mis
lukten. 

Nu is het zeker waar dat dit weekblaadje 
minder belangrijk is dan Elseviers of De 
Waarheid b.v.; het kan met deze kanjers 
zelfs niet vergeleken worden. 

Maar wij hebben dingen te zeggen, die 
men in de grote pers niet lezen kan, waar
voor nochthans onze mensen interesse heb
ben, wellicht meer dan voor de grote krant. 

Een wt·ekblad als het onze kan voor
lichting geven, die nauwer het eigen belang 
van onze mensen raakt en meer invloed 
heett dan het denkbeeld van een buiten
S(aandt•r. Een blad als het onze kan beter 
dan een ander - buiten Boxtel - de proef 
aanleggen aan zovele meningen en uitspra
ken, die ter plaatse in onze geestelijke at
mosfeer her en der ronddwarrelen als vlok
ken sneeuw in de winter. 

Hier hebben wij vooral het oog op een 
terrein wat wij tot nu toe nog niet betraden, 
de politiek. Wij zullen genoodzaakt zijn, 
naar mate de verkiezingen naderen, ook de 
politiek aan het_ woord te laten. 

Men is in Boxtel na de oorlog zeer hui
verig voor politiek, vrezende voor de aldus 
genoemde "vuile kant", die er aan de poli
tiek kleeft. Wij verklaren aldus het feit, 
dat er Boxtel, in tegenstelling met Liempde 
b.v., alsnog geen politek gepleegd is.

Toch is deze huiver, gewekt door het
nabije verleden, niet voldoende gemotiveerd. 
\Vanneer men fouten heeft gemaakt, moet 
men niet vervallen tot een geestloos niets
doen, maar opnieuw beginnen en dan beter! 

Want 'het moet toch. voor een katholiek 
mogelijk zijn om zich met politiek in te la
ten, zonder zich met de "vuile kant" ervan 
te bezoedelen. 

Als wij onze vlerken vrij konden uitslaan, 
zouden wij nog andere actuële terreinen be
treden, zoals die van: godsdienst, kunst en 
letteren, die nu slechts sporadisch aan bod 
komen, om ons weekblad aan actualiteit te 
doen winnen. 

Wij, redactie en administratie hebben veel 
dank te brengen aan onze lezers en leze
ressen die het blad in zijn pover bestaan niet 
in de steek hebben gelaten en ons met blijd
schap en vertrouwen vervullen. 

De band tussen redactie en lezers kan niet 
nauw genoeg worden aangehaald. 

Faxit Deusll Dit geve God!! 

3.ets ouu 9Joden. 
Nu het weer winter gàat worden, de tij<l 

van het haardvuur en het lamplicht, gaan 
we weer eens op zoek naar een goed\! 
vriend: het boek. 

We lopen langs onze boekenkast of we 
rommelen in een kist op zolder en ontdek
ken daar weer een paar oude bekenden: een 
streekroman, waar de held niets doet dan 
zwijgen en naar de regen luisteren, een 
Noorse roman uit de tijd van beren en 
romantiek, een novelle van liefde en poëzie, 
misschien ook een drie-stuiver-romannetje 
met een moord voor iedere stuiver. Heel 
misschien vinden we in het uiterste hoekske 
op de bovenste boekenplank een dichtbun
del of een mooie bloemlezing. 

Bij de meesten van ons reikt de leeslust 
niet verder dan wat spanning, sensatie of 
humor. En dat ie eigenlijk heel jammer, 
want er zijn werkelijk veel mooie en goede 
boeken. 

Er is echter iets dat erg opvallend is. We 
zullen in veel huisgezinnen een grote en 
goed gevulde boekenkast vinden, waar wat 
er meestal ontbreekt is: Het Boek der boe
ken. 

Wat is er nu toch groters denkbaar dan 
het heilige dat in schoonheid ligt uitgedrukt. 
En toch kennen · wij maar heel vaag de 
bijbel. Hierin gaan onze protestëlntse broe
ders ons te boven. Wij lezen maar weinig in 
dit schone boek. Eigenlijk is dat een ernstige 
fout van ons. Misschien is dat te wijten aan 
onze vrees \IOOr kwezelarij. De bijbel te 
lezen en er over na te denken is echter het 
tegendeel van kwezelarij. Ook is het niet 
moeilijk. Mocht het oude testament voor 
sommigen slecht verstaanbaar zijn, de evan

' geliën zijn zelfs voor een kind· begrijpelijk. 

Daar hebt ge het verhaal van de H. Jo
hannes, de arend, starend in de zon - Gods 
alwetendheid; - de stier, die door nie
mand getemd kan worden is St. Lucas, al� 
het symbool van vruchtbaarheid; - de 
leeuw, die de waarheid bewaakt is St. Mat
theus, als het symbool van Gods kracht; -
Marcus, is de jongeling, de mens verlost 
uit de dienstbaarheid. 

Uit deze vier eigenschappen, die aan 
God eigen zijn, is het Boek der boeken ge
boren. Over,eenkomstig deze eigenschappen 
is het verhaal geschreven van de Held, die 
mens wilde worden en als een leeuw in de 
woestijn verbleef, als een stier geslachtofferd 
werd en als een arend verdween in de lucht, 
in de glorie van zijn Hemelvaart. Het is een 
verhaal dat eenvoudig en boeiend is, een 
verhaal van waarheid en liefde, en het ein
digt, waar voor ons het geluk begint. 

Het zou goed zijn, wanneer wij deze 
winter van tijd tot tijd eens lazen in het 
schoonste boek dat ooit op aarde werd 
geschreven. 

J'laatselijlt �s 
(Ingezonden). 

Op 22 November mocht ik het genoegen 
smaken de opvoering bij te wonen van "Het 
Goude Haantje" toneelstuk in 3 bedrijven 
door de Spoorweg-toneelver. ,,de Vrienden
kring". Het was waarlijk een "genoegen", 
het was kostelijk amusant en behoudens en
kele kleinigheden, m.i. uitstekend gespeeld. 

Het was daarom jammer dat er in "Bra
bant's Centrum" geen recensie verscheen 
over deze avond, omdat het een stimulans 
had kunnen zijn voor spelers en speelsters 
om voort te gaan op de weg van ernstige 
studie. Want dat er "ernstig" is gestudeerd 
(zou dat mogelijk zijn bij een stuk van zulk 
een dol-grappige inhoud?) is gebleken uit 
het resultaat na slechts 6 á 7 weken! 

Ook de verzorging van het programma 
tussen de bedrijven was in goede handen bij 
het bandje. 

Is het nu echter nodig, dat het publiek, 
bij het horen van een bekend wijsje of een 
pittig rhytme, van haar instemming blijk 
geeft door het luidruchtig IT)eetrappelen? 
Dat was op deze avond nu wel niet zo hin
derlijk, maar dat dit gebeurde tijdens het 
Vocaal en Instrumentaal concert op 13 No
vember is toch wel zeer misplaatst, daar men 
de mensen die zijn gekomen om te luisteren 
naar het gebodene daarbij zeer hindert. En 
dan het roken tijdens een concert! Dat het 
Boxtelse publiek, dat uit de aard der zaak, 
niet gewend is, om concerten te beluisteren, 
niet begrijpt dat het voor koren en solisten 
zeer moeilijk is, te zingen in een zaal die 
blauw ziet van de rook is min of meer te 
begrijpen, maar dat zij die de leiding van • 
zulk een concert hebben het óók doen, en 
zelfs bij het wegschuiven der gordijnen op 
het podium n.l. een dikke rookwolk uiteen
wuiven is toch onbegrijpelijk en ook niet 
zeer wellevend tegenover de solisten waar
van er één toch al gehandicapt was door een 
verkoudheid. Tot mijn spijt heb ik in Br. C. 
over al deze onhebbelijkheden geen enkel 
woord gelezen, reden waarom ik heb ge
meend dit stukje te moeten schrijven. Niet 
echter met de bedoeling om Br. C. te corri
geren! Willen we "meekomen" in Boxtel, 
ook op cultureel gebied dan dienen we op 
deze "kleinigheden" heus te letten. 

Met dank voor plaatsing, P. v. H. 
Naschrift. 
Dat er geen recensie in Br. C. verscheen 

over "het gouden haantje" vindt zijn oor
zaak in het feit dat de redactie het niet 
gezien heeft, om de doodeenvoudige reden, 
dat zij verhinderd -was. Over het stuk zelf 
kunnen wij niet zo enthousiast zijn als P. 
v. H. Het stuk voldoet niet aan de eisen,
die wij aan goede humor stellen. Met de
verdere opmerkingen zijn wij het groten
deels eens, maar we menen dit te mogen
wijten aan Amerikaanse en Canadese in
vloed van het stamp- en fluitapplaus. Louter
Boxtels is dit zeker niet. Wij hebben daar
over al eens meer geschreven in een onzer
vroegere nummers. Redactie.

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

De nederlaag van "Boxtel" tegen het ster
ke Tongelre was klein; het enige doelpunt in 
deze wedstrijd werd ver in de tweede helft 
gescoord. Bovendien kreeg "Boxtel" nog en
kele goed kansen om gelijk te maken. Een 
prachtig spelend achtertrio, vooral de doel
man blonk uit, verdedigde zich buitenge
woon en dwong bewondering af van vriend 
en vijand. Ook de rest van het elftal werkte 

hard, de middenlinie was goed op dreef, on
danks het gemis van de midhalf. Had deze 
speler echter deze middag zijn plaats inge
nomen, de overwinning zou aan "Boxtel" 
geweest zijn. De voorhoede moet echter 
meer schieten en vooral bij de geboden 
kansen meer beheerst tewerk gaan. Beter 
uitkijken en kalmer blijven. Het elftal begint 
echter bij eiken wedstrijd beter te spelen, e<1 
als het samenspel wat beter wordt verzorgd 
voorzien we binnenkort betere resultaten. 

Het tweede elftal zet ongestoord de over
winningsreeks voort. Ditmaal was Irene uit 
Gemonde aan de beurt. Dertien maal vlogen 
keiharde schoten langs den doelman. Deze 
verstaan het schieten in ieder geval goed. 

De A-junioren speelden dapper tegen de 
dito's van Wilhelmina uit den Bosch, alle
maal flink uit de kluiten gewassen jongens, 
die physiek verre de meerdere waren van 
de Boxtel-jongens. In de eerste 'drie wed
strijden wisten de Bossenaren gemiddeld acht 
goals te fabriceren_. De 3-0 nederlaag van 
Boxtel steekt dus gunstig af bij de andere 
wedstrijden van Wilhelmina. 

De B-junioren verloren Zaterdagmiddag 
van ODC-B met 1-0. ,,Boxtel" was sterker 
doch de ODC-achterhoede gaf geen krimp. 

HOCKEY-NIEUWS. 
Op Zondag 25 November j.l. speelde het 

eerste M.E.P.-Dames-elftal voor de compe
titie tegen .Oranje-Zwart 1. Mede tengevolge 
van het uitvallen van enkele speelsters mocht 
het de dames niet gelukken de overwinning 
te behalen en verloren zij met 5-0. Voor a.s. 
Zondag zijn de volgende wedstrijden vast
gesteld: Dames M.E.P. I -E.M.H.C. ll. He
ren: M.E.P. I-H.T.C.C. III; M.E.P. 11-
Geel-Zwart I. 
KATHOLIEKE JONGE MIDDENSTAND. 

Op Woensdag 21 November j.l. vond de 
heroprichting plaats van de Kath. Jonge 
Middenstandsvereniging, afd. Boxtel. Hier
toe uitgenodigd, gaf de landelijke Voorzitter 
de Heer B. Spr;tngers een uiteenzetting over 
het doel en de werkzaamheden van de Kath. 
Jonge Middenst. Vereniging. Na afloop de
zer uiteenzetting gaven alle aanwezigen zich 
op als voorlopig lid der nieuwe afdeling. De 
bestuurs-functies worden tijdelijk als volgt 
waargenomen: M. v. Amelsvoort, Voorzit
ter; Adr. Nistelrooij, Penningmeester, W. v. 
d. Laar, Secretaris.

PATER OTMARUS.
In het eenvoudige zaaltje van het St.

Paulus-jeugdhuis sprak Dinsdagavond Pater 
Otmarus over het concentratiekamp "Da
chau" waar hij ongeveer vier jaar lang had 
moeten doorbrengen. Het is onbegrijpelijk 
hoe vitaal, hoe humoristisch en hoe boeiend 
pater Otmarus wist te vertellen van zo'n 
smartelijke periode uit zijn leven. Vanaf zijn 
gevangeneming tot zijn bevrijding was zijn 
leven een moeilijke weg geweest van honger, 
pijn en vernedering. Alleen met de hoogst 
mogelijke inspanning van alle wilskracht en 
met een bovennatuurlijke hulp kon een ge
vangene, geestelijk en lichamelijk deze bo
venmenselijke inspanning te boven komen. 

Klaar en duidelijk, aan de hand van ver
schillende voorbeelden bewees de spreker 
ons tot welk een bestialiteit een systeem het 
kan brengen, dat God verwaarloost of loo
chent. Rechtvaardige vergelding voor de 
tienduizenden, die er vermoord werden door 
de nazi-terreur, is geen toegeven aan wraak
gevoelens maar een plicht der rechtvaardig
heid. Dat deze rechtvaardigheid mocht ze
gevieren, was de wens van pater Otmarus, 
eindigend met een gedicht uit Vrij Neder
land voor hen die vielen. 

SINTERKLAAS IN BOXTEL. 

Zondag werd voor het eerst sinds lang 
Sinterklaas weer met grote plechtigheid in 
Boxtel ontvangen. Zelfs op het stadhuis 
werd de goede Sint verwelkomd. Boxtel's 
harmonie speelde dat het een lust was. 
Wanneer de inwoners volgend jaar hun vlag
gen uitsteken en de harmonie nog enkele 
straten meer doortrekt, zijn we allemaal best 
tevreden. 

P.T.T. 
Àantekening is slechts mogelijk voor brie

ven, die niet zwaarder wegen dan 500 gram. 
Alleen brieven, welke geld, bank en munt

papier, edele metalen of kostbaarheden be
vatten en die welke uitsluitend bescheiden 
inhouden mogen aangetekend worden ver
zonden tot een gewicht van 2 kg. 

2e ABONNEMENTSCONCERT T.S.O. 
Het tweede Abonnementsconcert door het 

Tilburgs Stedelijk Orkest zal worden gege
ven op Donderdag 6 Dec. a.s., in de zaal 
van de Ark. 

Het programma der uit te voeren werken 

Er waren eeuwen reeds verschrompeld 
en bergen weggewaaid, 
de zee had rotsen uitgebeten 
maar schuimbevlogen 
een blij verlangen uitgezaaid; 
er waren steden reeds vergeten 
en mensen afgeslacht, 
de wind had bomen neergesmeten 
maar lichtbestoven 
een blij verlangen meegebracht. 

Zo zongen wind en zee 
en eeuwen vol gezangen 
totdat dit stil adventsverlangen 
in paarsen herfst gehuld 
in Kerstmis werd vervuld. 

is nog niet bekend. Medegedeeld kan echter 
worden dat waarschijnlijk o.a. ,,Eine kleine 
Nachtmusik" van Mozart zal worden ten 
gehore gebracht. 

Ook voor niet-abonné's zijn nog plaatsen 
beschikbaar, waarvoor moge worden verwe
zen naar de in dit blad voorkomende ad
vertentie. 

N.C.B. en R.K.J.B.
De Sociale Cursus die gegeven wordt 

door Kap. Van Heiningen, begint Donder
dag 6 December in de Landbouwschool, aan
vang 's avonds 8 uur. 

ADVANCE. 
Tafeltennis. 

Zondag j.l. startte ook het 2e en 4e ,team 
voor de wintercompetitie. Zoals te verwach
ten was kon het 2e team het niet bolwerken 
tegen Never Down uit Zalt-Bommel. De 
uitslag was dan ook 1-9. Toch menen wij 
de uitslag iets geflatteerd; het spelpeil van 
Advance had een betere uitslag verdiend. 
Het;. vierde team wist door uitstekend spel 
ondanks de aanwezigheid van slechts 2 spe
lers 5-5 te bereiken. 

ODC- UDI 1-2. 
Zondag l.i. speelde ODC tegen UD! een 

pechwedstrijd. Paal en lat waren even goede 
verdedigers als de beste leden der UDI
achterhoede. Drie maal vloog de bal van 
de voet van v. Sumeren tegen de" lat aan 
e·n weer terug het veld in. Met de rust had 
UD! met 2-0 de leiding. Het enigste doel
punt van ODC was een kopbal van v. d. 
Boogaard. 

Het 2e en 3e elftal van ODC wonnen bei
den in Helvoirt met 8-1. Het programma 
voor a.s. Zondag is: Schijndel 11-ODC. 
ODC 11-St. Michielsgestel 11; ODC lil
St. Michielsgestel 111. 

ODC KORFBAL.
ODC speelde tegen Deto en moest een 

zware nederlaag lijden. Met 8-1 keerde zij 
naar huis. Ver beneden de gewoonte speel
de ODC slecht. Vooral het uitvallen van 
Russen werd gemist. Wij hopen echter op 
a.s. Zondag, wanneer er tegen SVD II in
den Bosch gespeeld wordt. Bij hard werken
en aanwezigheid van Russen kunnen wij op
een succes rekenen.

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. 
In het tijdvak van 3 tot en met 22 Dec. 

1945 worden de nieuwe bonkaarten KA
tot en met KE 601 in alle tot den Kring 
Boxtel behorende gemeenten uitgereikt. 

Houders van een inlegvel GA 508 ont
vangen- een bonkaart KA 601 ; GB 508 ont
vangen KB 601; CC 508 ontvangen KC 601; 
CD 508 ontvangen KD 601 ; GE 508 ont
vangen KE 601. 

De bonkaarten worden uitgereikt tegen 
inlevering van de bonnen A tot en met 
E 512 van de inlegvellen. 

In verband met de stad- en landregeling 
voor aardappelen kan men de bonkaarten 
slechts verkrijgen op inlegvellen welke voor
zien zijn van het kringnummer 235. ·Een 
uitiondering hierop wordt gemaakt voor 
schippers, woonwagenbewoners en perso
nen die tijdelijk in den Kring verblijven en 
niet naar hun woonplaats kunnen terug
keren. 

Bij de uitreiking wordt het vakje 401 b van 
de Tweede Distributiestamkaart gewaar
merkt met de letters A, B, C, D of E, naar 
gelang een kaart KA, KB, KC, KO of KE 
wordt uitgereikt. 

Ditmaal geschiedt de uitreiking aan zelf
verzorgers en niet zelfverzorgers wederom 
afzonderlijk. 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



In Boxtel heeft deze plaats van 9..15-12 26 Nov. bereikte ons een 
uur en van 14-16.30 uur in het lokaal verheugend bericht dat on-
11Riche". In de overige gemeenten op het ze zoon en broer 
plaatselijk Distributiekantoor van 9.15 tot FRANS 12 uur en van 13,30 tot 16 uur. De uit- •zich in de beste welstand 
reiking zal in de verschillende gemeenten aan boord van een vlieg-
geschieden op de volgende dagen: dekschip op de terugweg 
A. Niet-Zelfverzorgers: van Japan naar Borneo be-

Boxtel, .Schijndel, Best, Oirschot: vindt. 
3 December de letters\ A tot en mèt E. Fam. C. VERHEIJDEN-
4 December de letters F tot en met H. v. HEESCH 
5 December de letters I tot en met M. Stationstraat 15, Boxtel 
6 December de letters N tot en met R. Te koop, complete winkel-7 December de letters S tot en1 met U. opstand, ·g· oed onderhouden 8 December de letters V tot en met Z en 
Kloosters. • Bevr. bij A. Coppens, Mo-

Liempde 6, Gemonde 7 en Esch 8 Dec. lenaar, Boxtel. 
voor alle letters. Voor direct gevraagd: leer-

B. Zelfverzorgers. jongen ± 15 jaar, bakkerij 
Boxtel, Schijndel, Best en Oirschot: W. vd. Laar, Rechterstr. 15 
to December de letters A, C en D. 
11 December de letter B. Wie helpt jong echtpaar z. 
12 December de letters E, F en G. kinderen, R.K. aan 2 onge-
13 December de letter H. meubileerde kamers met of 
14 December de letters I, J en K. zonder gebruik van keuken, 
15 December de letter N. voor enkele maanden, ka-
17 December de letters L en M. mers eventueel ook gemeu-
18 December de letters O, P, Q en U. bileerd. Liefst in Boxtel. 
19 December de letters R, T, X, y en z. Br. nr. 30 Molenstraat 19. 
20 December de letter S. 

, 21 December de letter V. Gevraagd een net dagmeis-
22 December de letter W. je, 17 jaar of ouder. H. v. 

Esch: 10 December alle letters. Elten, Bosschew. 32 Boxtel. 
1 Liempde: V�or St. Nicolaas te koop 11 December de letters A tot en met E. twee stoommachientjes. F. 12 December de letters F. tot en met J. Schoenmakers, Molenstr. 51 13 December de letters K tot en met 0. 

14 December de letter P tot en met S. Ruilen: Heb prima water-
15 December de• letters T tot en met U. dichte werkschoenen maat 
17 December de letters V tot en met Z. 41, wil ruil.en tegen dito, 
·Gemonde: maat 42-43, moeten ook 
18 December de letters A tot en met G. goed zijn. Stationstraat 15, 
19 December de letters H tot en met K. Boxtel. 
20 December de letters L tot en met Q. Net R.K. meisje ± 16 jaar 
21 December de letters R tot en met U. zag zich gaarne geplaatst in 
22 December de letters V tot en met Z. winkel. Br. onder no. 27. 

AANVULLENDE BONNENLIJST. Voor St. Nicolaas te koop: Voor de eerste helft van de 13e periode 
1945 (25 Nov. t.m. 8 Dec. 1945) voor het 
Zuiden des lands. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 513. 
318 125 gram biscuits 
319 250 gram bloem 
320 200 gram zout 
321 250 gram jam 
322 250 gram peulvruchten 
323 100 gram chocolade of 'sui
324 
325, 326 
327 
A 25 
B 25 
A 26, B 26 
C 26 
Bonkaarten 
413 
414 
415 
416 
417 

kerwerken 
150 gram vlees 
2 kg. aardappelen 
225 gra1J1 huishoudzeep 
2 doosjes lucifers 
1 kg aardappelen 
1 ½ liter melk 
3½ liter melk 

K , KE 513 
125 gram biscuits 
250 gram bloem 
200 gram zout 
250 gram jam 
100 gram chocolade of sui
kerwerken 

418 150 gram vlees 
419 1 kg aardappelen 
420 6 liter melk 
421 225 gram huishoudzeep 
Toeslagkaarten M 513 
M06 1 ½ kg aardappelen 
Tabakskaarten enz. 
T 02 2 rantsoenen tabaksartike

len (geen import-cigaretten) 
V 02 100 gram choc. of suikerw. X 02 100 gram choc. of suikerw. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 30 November a.s. van des middags 
12 uur af worden gebruikt, met uitzondering
van de bonnen voor vlees, melk en aardap
pelen, waarop eerst met ingang van 3 Dec. 
mag worden afgeleverd. 

Deze week wordt wederom een kilogram 
aardappelen per persoon meer verstrekt aan 
personen van 4 jaar en ouder. Deze· extra 
hoeveelheid is bestemd om een voorraad 
te vormen. Men beware deze kilogram aard
appelen. 

Bij deelneming aan maaltijden der Cen
trale Keukens moeten aldaar de bonnen 
324 of 418 voor vlees en 325 voor aardap
pelen worden ingeleverd. 

Zelfverzorgers voor graan, vlees, melk of 
aardappelen moeten op door den distributie
dienst te bepalen dagen aldaar inleveren 
resp. de bonnen voor brood, vlees, melk en 
aardappelen. 

Houten spoortrein, tamelijk, 
groot (7 wagens); 1 bouw
doos, 2 tafelspelen. Alles 
keurig in orde. Bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop: Fornuis en twee 
paar schaatsen, bij W. Bar
ten, Nieuwe Kerkstraat 59 
Te koop: Een 2 jarige gekr. 
Groenendaler-Bouvier; een 
3 maanden Mech. Herder, 
te bevragen Korte Osch èn 
Leeuwestraat 8. 
Prachtige groote pop met 
echt haar te ruil tegen 
brandstof, bevragen Brug
straat 16. 
Te ruil: een prima wind
buks, voor een koppel dui
ven, te bevr. bij Alb. Ghi_i
sens, Stationstr. 102 Boxtel. 
Te ruil: 12 prima vooroor
logsche Theedoeken tegen 
i.g.st.z. Philips plaatspan
ningsapparaat, te bevragen 
Molenstraat 19. 
Te ruil aangeboden: pop
penwagen met pop, z.g.a.n 
en poppenledikantje met 
toebehooren tegen brand-
stof, bevr. Bosscheweg 21 
Voor direct gevraagd: 1 of 
2 werksters voor de St. 
Franciscusschool. Aanmel
den bij het hoofd der Sch. 
Ons Doelstraat 17. 
SINAASAPPELEN l 

BANANEN• 
Denk om Uw bon F 02 der 
Fruitkaart Tot eo met Zater
daa kunt U ze inleveren bij 

H.v.KUIJK-KUIJS
'B011chewes 3, Boxtel 

BOEKEN 
een altijd welkom 
g e • c h e n k met 

ST. NICOLAAS 
een g roote sor
tecring heeft altijd 

ALS. SPOORBOEKHANDEL 
STATION BOXTEL 

OPROEP. Notaris P. Mertens, te Boxtel 1 
zal aldaar aan de Stationstraat 36 
op Maandag 3 December 1945 
voorm. 10 uur ten verzoeke van 
den Weled. Gestr. Heer A. C. v. 
d. W eyst, om contant geld

PUBLIEK VERKOOPEN:
tafels, stoelen, waschtafels m. spie
gels, pendule, waschstel, ledikant 
met spiraalmatras, vliegenkasten, 
schilderijen, aquarium, vogel
kooien, beelden, 15 rieten leuning
stoelen, kraan, emmers, lampe
k�ppen, spiegel en hetgeen verder 
te koop zal worden aangeboden. 
Bezi.::htiging 1 uur voor het be
gin der verkooping. 

Ondergeteekende doór het Ned. 
Beheersinstituut, Bureau 's Herto
genbosch benoemd tot beheerder 
over het \'ermogen van Wilh. v. 
Rooy te Boxtel, Bossche weg 96 
verzoekt allen die iets van dezen 
te vorderen hebben of aan hem 
verschuldigd zijn, of goederen, 
gelden of bescheiden van hem in 
bezit of bewaring hebben of tot 
hem in vermogensrechtelijke ver
houding staan, hiervan aan onder
geteekende voor 15 December a.s. 
schriftelijk opgave te doen. 
Het niet voldoen aan dezen op
roep is st1 af baar. 
P. MER1 ENS; Notaris te Boxtel. 

Ook zonder Bon 
droge voeten 
met onze sorteerlng 

• Bonloos
Schoeisel 

St. Nicolaas weet het wel : 

Voor Speelgoed 
naar Steinmann 

Daar vindt U de grootste sorteering voor jong 
en oud. Iedere dag komen er nog nieuwe 
zendingen bij. 

voorzien van Rubberzool 
Zie onze· étalages 
Vlugge bediening 
met Uw reparatie. - C. STEINMANN-PECHTOLD

Bovendeert's 
Schoenen 

blijven beter. 
; . 

Voor St. Nicolaas 
Parfums 

Crême 
Poeder 

Nagellak 
Brillantine 

Lippenstiften 
M. A. C. Oliemeulen
Drogisterij "De Molen" 

lE KOOP: 
4 beste drifvarkens 

bij G. VOGELS, Kleinder, 
liempde 20. 

LINNENFABRIEK 
W. J.-,an Hoogerwou & Zonen
te Boxtel, vraagt voor hare 
afdeeling confectie nog 
enkele aankomende 

naaisters en 
borduursters. 

Aanmelding a/d fabrit:k. 
Bekende oude Levens, en V.iri.1, Verzekering,Ma.1t, 
schappij vraagt voor l:!oxtel en omgeving 

eenige degelijke personen 
voor acquisitie tegen hooge provisie. Hulp aanwezig. 
Hij gebleken geschiktheid -is aanstelling op vast salaris
mogelijk. 

l:!rieven onder No. 21 Bureau Brab�nt's Centrum. 

Abonnementsconcerten T. S. 0. 

Mededeelingen aan de abonné(e)s. 
Op DONDERDAG 6 DECEMBER a.s.des avonds 
0111 8 uur pre,ies zal in "De Ark" 

het tweede abonnementsconcert 

plaats hebben, te geven door het TILBURGSCH 
SJEDELIJI\. ORKEST. 
Toegang op vertoon van abonnementskaart. 
Plaatsbespreken à 10 cent op den dag der uit, 
voering van 12 tot I uur aan de zaal, waar tevens 
nog een beperkt aantal toegangskaarten verkrijg, 
baar zal zijn à f 2 50 p p. 
Tijdens het concerteeren blijven de zaaldeuren 
gesloten 

Koopt nu uw Pootaardappelen. 
Uit voorraad leverbaar: 

Eerstelin�en - Bintjes - Witte en Rlauwe 
E,genheimers - Wilpo - Ronde Star -

. Noordelingen en IJsselster - alle in klasse 
AA, A, AB, meest kleine maten. 

Firma Gebr. VAN OERS 
Rreukelschestraat 112 Boxtel 

Voor een cadeau in: 

Gouden en zilveren Trouwringen, Arm
banden, Steenrinf?en. Cacl1etringen. 
Kruisjes, zilveren Blad wijzers, Mancliet
lrnoopen. Hanaers, Kïnderrinaen, enz. 

slaal!t men bij: 
F. P. v. Langt-n. Stationstraat 62 
Horlo11er 
Reparatie-Inriclit1n11 

Juwelier Üpticien 
ErLcend ZteLcenfondsieverancler 

Boekhandel Fa. J. P. Tielen 
Stationstraat 28, Boxtel. 

Inteekening , opengestelll op het boékwerk 
Onderdrukking en Verzet 
Nederland in Oorlogstijd 

dat verschijnen zal in 44 afleveringen (zooveel moge
lijk 1 aflevering per maand) ad f 2.50 per aflevering. 
Totaal omvang zal bedragen ongeveer 2800 á 2900 
pagina's met circa 1000 reproducties. 
Een standaardwerk van groote waarde. Vraag nadere 
inlichtingen in onzen boekhandel. 

Nieuwe Bioscoop - Boxtel. 
- Vrijdag en Zaterdag 8 uur.

Zondag half vier, zes uur en half negen.

DE ROMAN VAN EEN DANSERES 

Bazar. Rechterstraat 6, Boxtel. Tel. 401 

Inkoop van oud grud en zilver

'Voor ST. NICOLAAS. 
:f euke nieuwe cadeaux. 
é n b�vendien waardevol. 

.1tedelijk in prijs, 
:J{euze uit een verzorgde collectie. 
é en genot voor het oog, 
'llatuurlijk naar : 

À. uan Vfedun = P,oxtd 
Uurwerken - Goud en Zilver 

----PTT---

Aangifte 
radio-ontvangtoestellen 
Alle houders van radio-ontvangtoestellen 

en zü die een aftakking van een 
radiotoestel van een ander hebben, 

moeten In den loop van December 
aangifte doen bij een postinrichting 

(geen postagentschap) 
Tot vervoer o! In opslag aanwezige radio-ontvang
toes·el!en vallen hier bulten. De aangl!te-formu
lieren zün kosteloos verkrügb. b/d postkantoren. 

In December zijn aan de beurt: 
6 Dec. Poq t/m Rob 
7 Dec. Roe- einde R 

JO Dec. S t/m Se 
11 Dec. Sd t/m Stok 
12 Dec. Stol t/m Toom 

13 Dec. Toon t/m Ver 
14 Dec. Ves - einde V 
17 Dec. W t/m Wil 
18 Dec. Wim-einde W 
19 Dec. X, IJ en Z 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• •

! Magazijn "De Bijenkorf" !
• •

• A. VA� KOL • BOXTEL •

: Stationstraat 55 Telefoon 406 : 
. ----------·------- . 

: St. Nicolaas"Cadeaux 111 : 
• •• '♦ Plateel pullen en vazen - bloempotten, ♦ 
: aschbakken - wijwaterbakjes - fotolijstjes :♦ - schilderijtjes - boorden - dassen en ♦ ♦ handschoendozen. ♦ 
. ------------------- •

: VERZILVERDE 1 HEEL.EPELTJES : 
: Koninklijke Paleizen - St. Nicolaas : 
. ------------------ . 

: TAFELGEREI: lepels en vorken - soep , : ♦ groenten-, aardappelen-, sauslepels en thee- ♦ 
: lepeltjes, door en door vlekvrij. Alles in : ♦ hetzelfde patroon. ♦ 
• • 

: Speelgoederen l l l : ♦ De Sint kan U nog brengen: kindertafel ♦ 
: met bijpassende stoeltjes - houten auto•� : • - jeeps - kegelwagens - sleperswa- ♦ • gens - roulettes - kubussen - bouw en ♦
: blokkendozen - lopende ratels - mooi-! : ♦ poppen in verschillende soorten - !nek� ♦ 
: popvertinde soldaatjes - cavaleristen - : Indianen op paard - kanonnen en nog ♦ : diverse andere soorten. Verder leesboeken, '♦ ♦ prent-, kleur- en tekenboeken - uitknip- ♦ 
: platen - scliriften - krijt - kwartetspelen : ♦ - prenten domino's - puzzels. ♦ 
: U SLAAGT BESLIST IN : 
• • 

: ,,DE BIJENKORF'': 
• •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
St. Nicolaas bestelt natuurlijk 

met Conrad Veidt en Loretta Young. zijn Taai• Taai 
Een der nieuwste Amerikaansche films I Taai poppen 

Toegang alle leeftijden. Speculaas 
Maandag, Dinsdag, Woendag, '=='�,.==TI,11' - Suikerharten
Donderdag 8 uur, De SERIEFILM Borstplaat 

S O S K U S T W A C H T 
· en Appelbollen bij:

• • De;e week Seriè I en de helft van Serie II� JAC .. 'MELIS •V ■' R Û Q IJ
Toegang 14 jaar. • v/h CH. v. ROOIJ•SARIS . - TELEFOON 2J1J

Firma J. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

!Bcwet. .en de �olitid. 
Wij schreven ere vorige week, dat men in 

Boxtel na de oorlog zeer huiverig is voor 
politiek vrezende voor de aldus genoemde 
,,vuile kant", die er aan de politiek kleeft. 
Bij ons weten is er in Boxtel tot op heden 
in het openbaar geen politieke kunst ver
toond. 

Wij waren toen ook van mening, dat in 
het folitieke verleden van Boxtel in ieder
geva geen aanleiding mocht worden gezocht 
om in de toekomst van politiek af te zien, 
bang, opnieuw zijn vingers te branden, of 
een modder-figuur te slaan. 

Wij, in Boxtel, zijn ook Nederlanders en 
wij zullen over enige maanden zo goed als 
wie ook ter stembus moeten trekken, om een 
behoorlijke volksvertegenwoordiging te kie
zen. Daarvoor diende toch een hele tijJ 
van te voren voldoende voorlichting gegeven 
te worden. Men kan kwalijk veronderstellen 
dat alle Boxtelaren politiek zo goed ge
schoo.ld zijn; dat enige aanwijzing overbodig 
kan worden geacht, temeer daar. de dege
lijkheid der politieke stromingen voor een 
ieder niet klaar en duidelijk voor ogen �an 
staan. 

Zeker, de ware belangen der kerk kunnen 
van kerkelijke gezagdragers en be�ienaren 
der kerk eisen, dat zij zich zoveel mogelijk 

• van het politiek terrein afhouden. Het poli
tiek terrein is nu eenmaal een gebied, waar 
de hartstochten in beweging kunnen komen; 
en de hartstocht is blind. 

Maar deze afzijdigheid geld niet voor de 
katholieke leek. Juist hij heeft het recht 
en de plicht zich met politiek te bemoeien, 
temeer daar de priester zich om practische 
redenen zoveel mogelijk van politiek moet 
onthouden. Maar op dit terrein moeten, zo 
goed als waar ook, de ware beginselen wor
den gepropageerd en het is de taak, de 
strikte plicht der leken dit werk ter hand te 
nemen. 

Het ware te wensen, omdat het o.i. hoog 
tijd is, dat in Boxtel enige energieke, vol
doende ontwikkelde mannen de koppen bij
een staken, om in ieder geval te voorko
men dat hier het politieke leven in het wilde 
opgroeit, met alle funeste gevolgen vandien. 
Men begrave zijn talenten en ambitie niet 
onder de grond en tone geen vrees. Wie 
de stoute schoenen zullen aantrekken zullen 
ongetwijfeld fouten maken, maar zij doen 
tenminste iets. Laat hun tactische fouten 
maken, laat er domheden en verkeerde din
gen gebeuren, - zij zijn aan het werk ge
gaan voor het volk, het vaderland. 

De handen uit de mouwen en werken! 
Niet met 'de handen in de zakken blijven 
toekijken. Het eerste is eervol, het tweede' 

• politieke lafheid.

In de tijdperken der duisternis, toen men 
zo min als het buskruit en de aardappel, tri
bunalen en gerechtshoven kende, stond het 
algemeen en als vanzelfsprekend vast dat 
een idioot volslagen onbekwaam was voor 
een regeeringstaak en dat een boef uit de 
maatschappij moest verdwijnen. Er waren 
weliswaar enige duistere gevallen, waarbij 
een boef of een idioot het regeringsbeleid 
in handen had, maar dit was dan meer een 
gevolg van afkomst dan van vrije keuze. 

Nooit zou het toen kunnen voorkomen 
dat deze heren door vrije keuze in staat 
werden gesteld tot het uitoefenen van hun 
onguur bedrijf. 

Maar: In deze tijd van democratie, van 
volksvrijheid en alles waarop onze tijd groot 
gaat, bestaat er klaarblijkelijk een grote 
voorkeur voor mensen met geheugen af
wijkingen en boeven van het grootste ka
liber. 

In de donkere Middeleeuwen werd met 
het gespuis korte metten gemaakt, en een 
gek werd achter tralies gezet of op z'n minst 
met rust gelaten. In onze moderne tijd kun
nen we het aardige schouwspel bezien, dat 
pers, radio en film niet genoeg tijd en ma
teriaal kunnen vinden om toch maar de in
teressante figuren en gestalten van de af
schuwelijkste bende, die ooit bestaan heeft, 
aan de grote wereld te vertonen. 

Het is van groot belang te weten wat de 
beschuldigden van N�urenberg zo al voor 
gezichten trekken bij de striemend� woorden 
der rechters. Het schijnt erg voornaam te 
zijn te horen wat een landverrader in drie 
uur tijd zo al1 weet te liegen. Als Hess weer 
eens even niet gek is, moet de hele wereld 
dat wetep, en voor diverse gelaatstudies 
van de luchtmaarschalk, wordt altijd nog 

wat rolfilm en papier gevonden. Dat onder
tussen honderde moeders nog steeds tever
geefs wachten op de thuiskomst van hun 
soldatenjongen is van minder belang. • 

Dat kleine collaborateurs in kampen wor
den gekastijd, dat kinderen de dupe worden 
van een onrechtvaardig zuiveringssysteem, 
is geen papier meer waard. 

Het schijnt dat de moderne tijd niets meer 
afweet van een hoedanigheid. Alles wordt 
afgemeten naar de hoeveelheid.

De hoeveelheid (ook van misdaden) maakt 
uit of iets belangrijk is. 'n Doodgewone 
moord is van geen belang. 'n Massamoord 
kan iets meer belangstelling wekken; -
maar eigenlij� kom je pas in aanmerking 
voor een wereldbelangstelling, als je zo tus
sen de 60 en 80 millioen mensen de eeuwig
heid in hebt geholpen. Pas als ge de hele 
wereldorde hebt aangerand, moogt ge reke
,nen op een spoedige behandeling van uw 
zaak. En welk een hoffelijke en democrati
sche behandeling!! Dat is de grote comedie, 
die wij nu mogen beleven. 

Iedere dag opnieuw draait men ons de 
klucht voor ogen, die zich in de grote we
reld afspeelt. Geen rechtvaardigheidsgevoel, 
enkel een sensatielust is hiervoor het motief. 
Men schijnt vergeten te zijn dat wij al lang 
het comediespel moe,.;z;ijn. Het interesseert 
ons niets of Dr. Schacht met de rug naar 
een film toe zit, of andere lieden onder de 
indruk zijn. Onze belangstelling vraagt niets 
anders dan een simpele uitslag van het al of 
niet rechtvaardig oordeel over begane mis
stappen. De ziekelijke belangstelling voor 
·flauwe bijkomstigheden moge van druk en
verfilming verschoond blijven. Mocht de 
verhouding der oorspronkelijke waarden in 
het bewust zijn dezer eeuw terugkeren, -
dan zouden wij verlost zijn van deze zinne
loze comedie. H. v. d. M. 

!Bcdant en de %uuloee=feoecütq
Enige tijd geleden werd in de pers een 

bericht gelanceerd over een vermoedelijke 
rundveelevering 1945. Daarbij werd Brabant 
gerustgesteld met de belofte dat het geplun
derde boerenland der Brabanders er met een 
geringe levering vanaf zou komen. 

Nu dè aanslagen voor rundveelevering 
stuk voor stuk de boerderij bereiken, blijkt 
deze belofte wel wat overdreven. De aan
slag valt de meeste boeren erg tegen. 

Eigenlijk had onze provincie niet eens in • 
aanmerking moeten komen voor vleesleve
ring, daar onze veestapel erg gehavend is. 
Het is nog niet zo heel lang geleden dat in 
Groningen, Friesland en andere provincies 
melkgevende koeien moesten worden 
,,drooggelegd", vanwege de stakende boe
renknechten en de grote veestapels. Als er 
ergens vee geleverd moet worden dan is 
het dáár, en niet vanuit ons geteisterde Bra
bant. Wij vrezen dat men op de verkeerde 
weg is. Het is niet voor niets dat het Zui
den wel eens ontevreden wordt. Onze plaats 
in Nederland is nog steeds niet volledig 
erkend. Misschien zal een meer markante 
houding van het Zuiden, nodig zijn om de 
plaats te veroveren, waarop het recht heeft. 

JlaatselijA 'lüeaws 
R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING 
De middenstanders van Boxtel schijnen 

nog niet te begrijpen waar het voor hun 
stand om gaat. Zij zijn er zich nog niet van 
doordrongen, dat de naaste toekomst voor 
de hele middenstand er somberder uitziet 
dan ooit te voren. De opbloei van de mid
denstand tijdens de oorlogsjaren wordt te
veel gezien als welvaart en als straks de 
toestand weer tot zijn normale verhoudingen 
is teruggekeerd, dan zullen we pas zien 
hoe berooid en verarmd we uit de oorlog 
zijn te voorschijn gekomen. 9aarom is het 
zo dringend nodig dat de middenstanders 
zich aanéénsluiten om zo haar belangen (bij 
de regering enz.) behartigd te krijgen. Nog 
onlangs verklaarde een spreker op een bij
eenkomst van grootbedrijven te Amsterdam 
"Als de middenstand zich aaneensloot en 
gezamelijk haar belangen behartigde, zou dit 
voo� ons f�neste gevolgen hebben". Dit zijn 
geluiden uit het kamP, waar voor de mid
denstand de grootste gevaren van-te duch
ten zijn. 't Is daarom van zo'n groot be
lang, dat ook de middenstanders van Boxtel 
meer met hun vereniging meeleven. Het 
bestuur van de R.K. Middenstandsvereniging 
is dan ook niet tevreden voordat alle geor
ganiseerde middenstanders geregeld de ver
gaderingen bezoeken, en is het zover dan 
rust zij niet voordat de ongeorganiseerde 

collega's zich bij haar hebben aangesloten. 
Op Donderdag 28 October 1945 opende 

de R.K. Middenstandsvereniging haar winter 
programma. Voor deze eerste bijeenkomst 
van het winterprogramma was een zeer ver
zorgd /rogramma samengesteld. De waar
nemen geestelijk adviseur, de HoogEerw. 
Heer Deken Broekman sprak over het on
derwerp: ,,Priesterroepingen in de Midden
stand", terwijl de heer P. Raaymakers uit 
Tilburg een uiteenzetting gaf over "Wat is 
reclame". De woorden van de Geest. Adv. 
kwamen recht uit een priesterhart en htt 
is zeker dat het gesprokene bij elke bezoe
ker een diepe indruk heeft achter gelaten. 
Uit de rede van den Heer P. Raaymakers 
heeft iedere zakenman kunnen leren wat 
reclame is, welk doel de teclame nastreeft 
en hoe reclame gevoerd moet worden. Na 
afloop van de rede van den heer Raay
makers besloot dan ook de vergadering en 
bloc geen advertenties meer te plaatsen in 
gelegenheidsgeschriften, daar deze wijze van 
reclame maken absoluut geen resultaat af
werpt. 

Het pro�ramma en het gesprokene bleken 
een succes te zijn. Helaas, de bijeenkomst 
was geen succes. De R.K. Middenstandsver
eniging had voor deze avond de beschik
king over het gehele hotel van Boxtel, en 
het bleek dat er voor de weinige bezoekers 
plaats genoeg was in het kleine zijzaaltje. 

ARBEIDSNIEUWS. 
Bij het "Censorshipstation" te Peine. in 

Duitsland kunnen nog mannelijke Neder
landers van 21 jaar en ouder geplaatst wor
den. Voor nadere inlichtingen wende men 
zich tot het Arbeidsbureau Boxtel. 

Op een accountantskantoor kunnen ge
plaatst worden: 
a. actieve mensen, met verkoopkracht, die
op aangename wijze relaties kunnen aan
winnen. 
b. personen met prima boekhoudkundige

. kennis, om hun vrije tijd rendabel te maken 
met het bijwerken van boekhoudingen. 

Heren w�erkgevers worden er nog eens 
met nadrul< op gewezen, dat zij, om per
sonen van een andere dan Nederlandse na
tionaliteit, in dienst te mogen nemen of heb
ben, van het Arbeidsbureau hiervoor een 
speciale vergunning moeten .hebben. 

GESLAAGD. 

Door A. G. M. Jurriëns werd met goed 
gevolg deelgenomen aan het examen voor 
Nederlandse Handelscorrespondentie bij de 
Stichting Associatie voor Praktijk-examen 
te 's Bosch. 

KANARIE-LEVEN. 
De Kanariefokverenigii,g "Het Zuiden" 

Boxtel welke vereniging is aangesloten bij 
de Alg. Ned. Bond voor Kanarieteelt en 
Vogelbescherming houdt op Zaterdag 8 en 
Zondag 9 December een onderlingen kana
riezangwedstrijd met tentoonstelling in de 
achterzaal van het café van den heer H. 
van Rooij, Nieuwe Kerkstraat 75, Boxtel. 

Wij twijfelen er niet aan of vele vogel
liefhebbers zullen aan deze tentoonstelling, 
waarvan de toegang vrij is, een bezoek bren
gen op Zondag a.s. tussen 11 en 6 uur. 

COLLECTE SINT NICOLAAS. 
De collecte ten bate van het Zwakke Kind 

gehouden op 25 November l.i. ter gelegen
heid van het bezoek van Sint Nicolaas aan 
onze Gemeente bracht de kapitale som op 
van f 626,35½. 

Namens het Zwakke Kind een woord van 
dank aan alle die mede werkte om deze col
lecte zo goed mogelijk te doen slagen, in het 
bijzonder echter Boxtels Harmonie en de 
R.K. Verkenners der beide parochies, die 
zich hiervoor weer belangloos beschikbaar 
gesteld hadden. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
In een voor de rust goed gespeelde wed

strijd wist Boxtel Zondag j.l. op VSV uit 
Valkenswaard te winnen met 3-2. 

De A-junioren troffen ditmaal een ploeg 
in den Bosch welke haars gelijke was. Maar 
toch kreeg Wilhelmina klop met 6-0. 

Zondag moest ODC-C. de vlag strijken 
voor de B.-junioren van Boxtel: 5-0. 

A.s. Zondag: Boxtel 11-ODC III; Boxtel
1-,,Woensel". 

SCHIJNDEL Il - O.D.C. 1 - 5. 
In een felle, maar geen mooie wedstrijd 

won ODC van Schijndel II met 1-5. Schijn
del speelde erg ruw, maar door 't koele spel 
van ODC liep alles erg vlot af, al was de 
wedstrijd niet belangrijk om te zien. 

Het 2e elftal won van St. Michielsgestel 

met 3-1, in een krachtige wedstrijd. 
Het juniorenelftal behaalde in den Bosch 

een overwinning. 
O.D.C. Gymnastiek en Athletiek.

Heden Vrijdag 7 December 1945 houdt de 
afdeling Athletiek en Gymnastiek der sport
vereniging ODC haar Jaarvergadering in Je 
Ark om 7,30 uur. Alle leden van deze afde
ling worden dringend verzocht deze belang
rijke vergadering bij te wonen. 

Alle besturen en functionarissen van ODC 
worden uitgenodigd de vergadering bij te • 
wonen. 

Zondag is het programma: 
ODC-BVV IV 2 uur; 
ODC 111-Boxtel II 12 uur. 
Onze beste speler, Broer Schalks zal voor

lopig het bed moeten houden. 
ODCers en suporters worden verzocht het 

formulier voor het clubblad bij de Cassa 
in te leveren. 

HOCKEY NIEUWS. 
Zondag 2 December werden alle wedstrij

den door M.E.P. gewonnen. De dames won
nen in een goede wedstrijd met 5-0. Het 
eerste elftal van de heren wist HTCC III te 
kloppen met 5-0. Het tweede der heren 
won, niet minder verdiend, van Veghel met 
2-0.

A.s. Zondag: MEP !-Helmond II; MEP
II-DES I; eventueel Dames MEP I tegen
dames I van DES. 

ODC KORFBAL. 
ODC Korfbal won van SVD in den Bosch 

met 1-3. Het spel was goed. 
Zondag eerste ontmoeting van Boxtel

ODC korfbal op het MEP terrein. 
ADVANCE TAFELTENNIS. 

Advance !-Breda I is geëindigd met een 
gelijk spel 5-5. Er was een hoog spelpeil. 

Drie andere gecombineerde teams speel• 
den tegen OTIC uit Oss met als uitslag: 
7-2, 5-4 en 3-6.

OFFICIEELE BONNENLIJST.
Voor de tweede helft van de 13e periode 

1945 (9 t.m. 22 December 1945) voor het 
Zuiden des lands. 

Elk der volgend� bonnen geeft recht op 
hte kopen van 
Bonkaarten KA, KB, KC 513 
335 t.m. 341 800 gram brood 
342, 343 200 gram bloem 
344 1 rantsoen gebak 
345 70 gram beschuit 
346 400 gram suiker 
347 50 gram thee 
348, 349 250 gram margarine 
350 200 gram kaas 
351 150 gram vlees 
352, 353 2 kg. aardappelen 
B 31, B 32 400 gram brood 
B 33 1 kg. aardappelen 
A 34 1½ liter melk 
B 34, C 34 3 liter melk 
Bonkaarten KO, KE 513 
435, 436 800 gram brood 
437, 438 200 gram bloem 
439 250 gr. rijst, kindermeel of 

kinderbiscui ts 
440 1 rantsoen gebak 
441 70 gram beschuit 
442 500 gram suiker 
443 250 gram boter 
444 125 gram margarine 
445 200 gram kaas 
446 5 liter melk 
447 150 gram vlees 
448 1 kg aardappelen 
D 31, D 32 400 gram brood 
E 31 250 gram kinderbiscuits 
Toeslagkaarten M 513 
M09 125 gram margarine 
M 10 800 gram brood 
M 1 1 400 gram brood 
M12 100 gram vlees 
M 13 . 2 kg aardappelen 
Tabakskaarten enz. 
T 03 2 rantsoenen tabaksartikelen 
V 03 
X 03 

(geen import-cigaretten) 
100 gram choc. of suikerw. 
2 rantsoenen tabaksartikel. 
(geen import-cigaretten) 

G 02 periode 23 December 1945 
(groentekaart) 19 Januari 1946 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 

j 

•



De bonnen voor vlees, melk en aardap- Wij danken Familie,·Vrien
pelen (met uitzondering van die der toeslag- den, Kennissen, Bestuur v. 
kaarten) zijn geldig tot en met Zaterdag 15 O.D.C. en Sportvrienden 
December a.s. voor de deelneming in onze 

De kaas zal voor de helft in buitenlandse, droefheid wegens het sneu
volvette of 40 + kaas en voor de helft in velen van onzen Zoon 
magere of 20 + kaas worden geleverd. WILL y DERKS

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 7 December a.s. van des middags 
12 uur af worden gebruikt, met uitzondering 
van de bonnen voor melk en aardappelen, 
waarop eerst met ingang van Maandag 10 
December mag worden afgeleverd. 

Voor de week van 16 tot en met 22 De
cember a.s. zullen nog bonnen worden aan
gewezen voor vlees, melk, aardappelen, grut
terswaren, ontbijtkoek, zout, jam, peulvruch
ten, vermicelli, zuidvruchten, waspoecjer, ver
snaperingen en tabak. 

Bij deelneming aan maaltijden van de Cen
trale Keukens moeten aldaar de bonnen 352 
voor aardappelen worden ingeleverd. 

De bon G 02 der groentekaart moet uiter
lijk op Zaterdag 15 December bij een han
delaar in groente worden ingeleverd. Deze 
bon dient voor het betrekken van groente 
gedurende het tijdvak 23 December tot en 
met 19 Januari a.s. 

BOVEN- EN ONDERKLEEDING 
ZONDER BEREIDVERKLARING, 

KOUSEN EN SOKKEN. 

. en voor de belangstelling 
bij de voor zijne zielerust 
opgedragen H. Uitvaartmis. 

FR. VAN DER STEEN
V AN DER HORST. 

Voor uwe blijken van be
langstelling betoond bij on:; 
zilveren Huwelijksfeest be
tuigen wij U allen onze 
hartelijken dank. Ook de 
buurtgenooten dank voor 
hun aardige attentie en de 
bloemen. 

H. v. KASTEREN.
E. v. KASTEREN

v. EMPEL 
Aan oud-patiënten en allen, 
die mij met bloemen en ca
deaux vereerden, of bijdra
gen in natura hebben ge
schonken om ons feest te 
doen slagen, mijn hartelij
ken dank, in het bijzonder 
aan Dr. Hoek en mej. Lin
sen verloskundige. 

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

Op Zondag 16 December zal het 15 jaar geleden r zijn dat in Boxtel een hockey-dub werd opgericht. i Meenende dat dit feit niet ongemerkt voorbij mag 
gaan, heeft het Bestuur van M.E.P. enkele feeste- ! 
lijkheden georganiseerd. t 
Hiertoe behoort o.a. een RECEPTIE. Tot het tf 
in ontvangst nemen van Uw gelukwenschen wordt 
gelegenheid geboden van 12 - 1 uur in Hotel i 
Theuwkens. • •

A. J. M. v. ELK, Voorzitter. 1 H. G. W. v. d. LAAR, Secretaris i .,.. • ..,.._. ........... ,.....,_ • ..,..., ...................... ..,e._. • ...,. 
LINNENFABRIEK 

W. J. m Hoogerwou & Zonen Het Boeken-Paradijs 
te Boxtel, vraagt voor hare Boxtel, Rechterstraat 54. 
afdeeling confectie nog Bibliotheek weer heropend:enkele aankomende 

naaisters en 
borduursters. 

Aanmelding a/d fabriek. 

Gevraagd: 

een Leerjongen 
. voor de Afd. Reparatie. 
Flink loon. 

BOV EN DEERT, Boxtel. 

Woensdag van 10-12 
Zaterdag ,, 130- 5 

S.v.p. de oude boeken terug
bezorgen.

Schriftelijke Cursus. 
Engels voor Beginners; 
Engels voor Gevorderden: 

De Directeur van het Centraal Distributie
kantoor te Vught deelt mede, dat met in
gang van 10 December a.s. boven- en on
derkleding verkrifgbaar zal zijn, zonder dat 
voor het kopen daarvan een bereidverklaring 
vereist is. 

E. v. KASTEREN- Te 

v. EMPEL
Gedipl. Kraamverzorgster. 

koop gevraagd : 

Slachtkonijnen 
en Hazen, enz. 

Middenstandsdiploma 1 
Practijkdiploma Boekhou
den; Engelse Handelscor
respondentie; Belasting- en 
Sociale Wetgeving voor 
den Middenstander 1 Akte 
L.O. Handelskennis, Akte
L.O. Engels.
Vraagt inlichtingen aan: 

Instituut MEIJER 
Postbus 77 - Utrecht 

Wanneer een aanvraag om boven- of on
derkleding toegestaan wordt, zal de distri
butiedienst de benodigde punten afgeven, 
waarop de aangevraagde artikelen recht
streeks bij de handel kunnen worden ge
kocht. Een bereidverklaring is thans nog 
slechts nodig bij aanvrage om huishoud- en 
woninginrichtingsartikelen, truien e.d. be
drijfs- en vakkleding. 

Met ingang van 10 December is op de 
letter bon A der textielkaart VA 510 bene
vens vier der reeds aangewezen bonnen 1 
tot en met 15 dezer kaart een paar kousen 
of sokken verkrijgbaar. (de z.g. standaard 
kousen zijn verkrijgbaar op de letterbon A 
zonder inlevering van genummerde bonnen). 

R APP O R T 

INZAKE STRAATNAMEN BOXTEL. 

Vervolg. 
Gemonde. 

Een van de lastigste problemen is thans, 
wanneer iemand een adres in Gemonde 
krijgt opgegeven, b.v. Gemonde 89, uit te 
vinden in welk gedeelte van Gemonde hij 
moet zijn. 

. De weg, die van de Schijndelse Dijk naar 
Gemonde voert wordt in de wandeling Ge
mondse weg genoemd, op topografische 
kaarten heet hij Heistraat. Een Heistraat 
wordt echter ook gevonden op Lennisheuvel, 
terwijl de weg welke van St. Charles naar 
St. Michiels-Gestel voert mede met de naam 
Heistraat wordt aangeduid. 

Gemondseweg en Boomstraat. 
Het zou een grote verbetering zijn de 

Gemondseweg en de Boomstraat uit de alge
mene benaming Gemonde te lichten. 

De Gemondse weg loopt dan vanaf de 
Schijndelse Dijk in Noordelijke richting tot 
aan de pastorie en de kerk. Tot de Boom
straat is voor de huisnummering ook te re
kenen de Schoonberg, waar slechts een huis 
is gelegen. 

Het gedeelte van Gemonde dat gelegen is 
binnen de begrenzing Gemondseweg, Schijn
delsedijk en de grens der gemeente blijfr 
met de naam Gemonde aangeduid. In de 
aldaar gelegen gebieden Diepenbroek, de 
Doolhof en Gasthuiskamp liggen te weinig 
hoeven, welke e.en afzonderlijke benaming 
als straat- of buurtschapsnaam zouden recht
vaardigen. 

Langen berg. 
Onder de naam Langenberg is dan te 

begrijpen het gehele gebied dat ligt ten 
Zuiden van de Schijndelse dijk en dat voorts 
begrensd wordt door het Omleiclingskanaal 
en de gemeentegrens. Onder deze benaming 
zullen dan vallen de Vennekens, de Leems
kuiJen, Savendonk en de Geelders. 

Weg achter "Moorwijk". 

Het wordt wenselijk geacht de weg ach
ter Moorwijk, waar o.a. Eikelboom en Zim
merman wonen, een eigen naam te geven. 
Deze weg hoort thans onder Molenwijk. 

Dit gedeelte hoorde voorheen tot de Hal
se hei, of zoals de oude na_am luidt, de Hal
der heide. 

De Halder hei was eertijds communaal 
bezit; in het gemeentelijk archief berust nog 
een bunclel oude papieren van de "gezwo
renen van de Halderheide. 

De "caart figuratief" van Noord-Brabant, 
door Hendrik Verhees getekend in 1794, 
wijst uit dat de Halderheide zich over een 
grote uitgestrektheid, rond Hal, uitstrekte 
en d<\_t de onderhavige weg inderdaad tot dit 
complex behoorde. 

Breukelschestraat 31. 

Hiermede betuigen wij on
ze oprechte dank aan Dr. 
Cooymans, Heeren Gees
telijken, Eerw. Zusters en 
alle fam., vrienden en be
kenden voor hun medeleven 
bij de ziekte en overlijden 
van onze dierbare dochter 
Marietje ondervonJen. 
Fam. A. VUGTS-

v. HAAREN 
A. 9 Liempde.

Gevraagd, zoo spoedig mo
gelijk een R. K. bakkers
knecht of leerling bij Jac. 
Ghysens, Stationstraat 102. 

Gevraagd een R.K. meisje 
± 16 á 17 jaar, als hulp 
in klein gezin, huiselijk ver
keer, bij H. van Engeland, 
Beverstraat 30 Helmond. 

JÓngedame vraagt net pen
sion -voor de drie eerste 
dagen der week. Aanbie
ding: Molenstraat 19. 

Te ruil of te koop een paar 
lederen laarzen, Molenstr. 
28. 

Nu kunt u 
Uw kinderen weer 

Levertraan 
geven. 
(Vrij verkrijgbaar) 

M. Oliemeulen
Drogisterij ,,De Molen". 

BEKENDMAKl:\G 

Koks, Molenstr. 37. Boxtel. 

Te koop gevraagd: 

Boerenz:ad�I rret 
ligt en achterbroek 
Henket "Den Eikenhorst" 
Boxtel. 

Boekhandel 

TIELEN 
Stationstraat 

Bovendeert's 
Schoenen 

hlijven beter! 

• 
Reparatie 
• 

Wij hebben voorradig de Voetverzorging 
volgende pas uitgekomen • 1 

BOEKEN: 
De Koningin sprak f 2.25, 
Pruisen voor den Rechter• 
stoel der Geschiedenis 
f 5.90, Commando Bies• 
bosch f 2.70, Frankrijks 
nederlaag f 2.90, Trouw 
moest blijken (De geschie
denis in foto's van de vrije 
Nederlanders) f 8.50 en 
meerdere andere. 
Wij zorgen gaarne voor 
Uw abonnementen op alle 
tijdschriften, als : Kath. 
Cultureel Tijdschrift. De 
Nieuwe Eeuw, Ons Vrije 
Nederland, enz. 

-

- Rookt

Wij staan met onze 
service g e h e e I ter 
uwer beschikking. 

Neemt goeden raad, 
Gebruikt v. Oers zaad. 

Uw adres 
voor 

Bunzings, Mollen, 
Eekhoorns, Wezels, is 

KOKS' Ruwe PelteriJenhandel 
Molenstraat 37, Boxlel 

kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
bil Bert van den Braak ■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 T·elefoon 450 

Verkooping Brandhout. Zuivel en Kruidenierswaren
De Burgemeester van Box
tel maakt bekend dat per 
gezinshoofd 100 kg brand
hout (mastenstobben) be
schikbaar zal worden ge• 
steld á f 3, - per 100 kg. 
Op Maandag 10 en Dins
dag 11 December a.s. zal 
tusschen 2 en 4.30 uur n.m. 
gelegenheid zijn om volg
nummers af te halen op 
het gemeentehuis afd. So
ciale Zaken. 
De bonnen, die recht geven 
op het kopen van hout, 
kunnen als volgt worden af
gehaald: 
Op Vrijdag 14 December 

tusschen 2.00 en 4.30 uur 
voor de volgnummers: 
30112tot en met 30412. 

Op Maandag 17 December 
voor de volgnummers: 
30413 tot en met 30712. 

Op Donderd. 20 December 
voor de volgnummers: 
30713 tot en met 310,12. 

Op Donderd. 27 December. 

JE ADRES voor 
fijne Kaas, Melk, Boter, Vetten, 
Margarine en Kruidenierswaren 
en steeds versche Eieren, 

, 
is altijd nog ZUIVELHANDEL 

C. DE JONG-v. KEMPEN
Van Hornstraat 12, Boxtel.

Boekhandel TIELEN 

■ 

Stationstraat 

Groote sorteering Kalenders 
ook schitterende Kunstkalenders 

Kerst- en Nieuwjaarslrnarten, Nieuwjaarsbrieven, 
Zakagenda's, rollen Kerstloopt>r. prima kwaliteit, 
7 1 h meter lang en 50 cm. breed. 

Als het gaat over Z'aden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

voor de volgnummers: Wij zijn weer begonnen met31013 tot en met 31312. 
Op Woensdag 2 Januari 

voor de volgnummers: 
31313 tot en met 31612. 

Op . Vrijdag 4 Januari 
voor de volgnummers: 
31613 tot en met 31912. 

Boxtel 5 December 1945. 

KLOMPEN ==REP ARA TIE 
. U kunt uw versleten klompen brengen op het van 
ouds bekende adres 

G. v d. Sloot, Van Hornstraat 10.
Ze worden dan als ni.: ·w. 

KERSTBOOM EN 
in alle maten verkrijgbaar. 

Kweekerij Pennings 
BOSSCHEWEG 141 BOXTEL 

-------- -----------

Rat'a 
ZONDER BON regelmatig verkrïh:haar: 

Heerenpantoffels; damespantoffels; kinderpan
toffels; gesloten damesschoenen met rubber
zool, heerenoverschoenen. 

OP BON IA. Alle maten: werkschoenen á f 9.75 1 

Heerenschoenen I damesschoenen I kinderschoe
nen (hooge en lage). 

OP TEXTIELPUNTEN : Alle maten skisokjes en 
stopgaren. 

KOUSENREPARATIE: Ladders ophalen vanaf 5 ct.1 
nieuwe voeten aan heerensokken . . 90 et. 
nieuwe voeten aan dameskousen . . 70 et. 
nieuwe voeten aan kinderkousen . . 80 et. 

SCHOENREPARATIE: Wij repareeren schoenen voor 
iedereen, binnen één week klaar. 

Filiaal !Eata Dorpstraat, Best 
(tegenover het Gemeentehuis). 

Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN 

Safa' S T uinbouw-lnrichtinl? - Boxtel.

Koopt nu uw bloembollen 
op ons depot Markt 1 '.J 

• Tulpen . . . . . . 
Hyacinthen voor glas . 
Hyacin:hen voor tuin . 
Crocussen 
Narcissen 
Irissen 

. 5 cent per stuk

. 25 cent per stuk
15 cent per stuk
3 cent per stuk

. 8 cent per stuk

. 3 cent per stuk
En dan onze speciale 
5.ala.' s T uinpakketten 

met tulpen - hyacinthen - narcissen -
annemonen enz. enz. Deze kosten slechts 4 
gulden per pakket, (120 stuks inhoudende). 

Het Jubileum-pakket. 
50 der mooiste tulpen á 3 gulden per pakket. 1 

rn11111••••····· 

]" 
i •Jlfüi!bifü-1

• DE KOFFIE- EN THEEZAAK 

De Commissie acht het uit historisch en 
, topografisch oogpunt verantwoord deze weg 

te benamen met Halder Heiweg.
De wnd. Burg. van Boxtel. 

W. C. A. FRANCISSEN.
BOXTELSCHE KLOMPENFABRIEK 

H. J. VERHAGEN ■ ■ ■■ 11 il Il il i rffl 
Firma J .. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

On� Jtieuwe 93ucqemeestu. 
Met ingang van 16 December werd Drs. 

M. A. M. van Helvoort benoemd tot burge
meester. Daarmee heeft Boxtel een nieuwe
burgemeester, die het vertrouwen der burge
rij zeer zeker. zal bezitten. Na enige jaren
op verschillende secretarie's in Brabant te
hebben doorgebracht, werd hij op zes en
twintig jarige leeftijd gemeente-secretaris
van Oirschot. Verscheidene jaren was de
heer van Helvoort voorzitter van de Staten
kieskring Eindhoven, en vice-voorzitter van
de Rijkskieskring Den Bosch. Als merk
waardigheid zouden wij nog kunnen vermei-'
den, dat de nieuwe burgemeester de eerste
leerling was van Professor Romme, en dat
hij in diens ministerkamer het doctoraal
tentamen aflegde. Wij menen te mogen
veronderstellen dat de keuze van Burge
meester van Helvoirt, gezien zijn opleidin�
en jarenlange ervaring, voor Boxtel een goe
de zal blijken. Wij mogen van hem ver
wachten een krachtig bestuur en een grote
activiteit op cultureel en sociaal gebied. Een
hartelijke medewerking van alle zijden is dan 
ook iets waarop hij mag rekenen.

Moge Boxtel lange en gelukkige jaren me: 
zijn nieuwe burgemeester beleven. 

:Vat áo.mme, 93ca&utt. 
In het bonte 'Zaterdagavond-programma 

van Radio Herrijzend Nederland op j.l. Za
terdag kon men oorgetuige zijn van hyper 
beschaving uit de landen boven de grote ri
vieren. Deze noordelijke beschaving bleek 
uit de would-be-grappige historie die een 
of andere conferencier meende te moeten 
vertellen voor een zaal goed-dommige men
sen en voor een microfoon, die het geval 
divergeerde over geheel Nederland. Met het 
nodige dedain vertelde hij ergens in dat 
Brabant met zijn vriend de dokter op een 
boerderij het zestiende kind in de wereld 
te hebben geholpen, te weten het 16e kind 
in een boerengezin. Daarbij gebruikte hij 
de letterlijke woorden "het was bij de ko
nijntjes af". Bovendien ontmoette deze con
ferencier, die de avond bont moest maken, 
op het erf een Canadese ooievaar die moe 
was van het drukke werk. Voilà! 

We willen eventjes afzien van de vraag of 
er enige motieven te vinden zijn om derge
lijke vuile praatjes door de microfoon we
reldbekend te maken. Allereerst willen we 
echter opmerken dat wij hier in Brabant 
een andere en meer beschaafde opvatting 
hebben van het huwelijk en het huisgezin. 
Het zal bij geen Brabander in het hoofd op
komen enige vergelijking te trekken tussen 
een konijnenhok en een kinderrijk gezin. 
Vervolgens zijn wij Brabanders van mening 
dat er meer dan genoeg gekletst en gezon
gen is over Canadese en andere geschiede
nissen, die zich in het Noorden op een ge
raffineerdere manier in minstens even grote 
frequentie hebben afgespeeld. Voorwaar! 
Men behoeft geen Noordelijke vermaningen 
in deze scabreuse aangelegenheid. 

Een geheel andere kwestie is echter: ,,hoe 
komt zo'n pomoloog (hoe zou men het 
anders noemen) in de gelegenheid zich voor 
de microphoon uit te vieren?" 

Is er geen censuur meer? Of is de censor 
al even beschaafd als de z.g. conferencier? 

Nog niet zo heel lang geleden, toen Her-

rijzend Nederland nog in Eindhoven was, 
werd door een censor een passage over 
"kribbe en kruis" geschrapt uit een lezing 
van een oud illegaal werker. Dat was te 
katholiek. Nu schijnt er in eens geen cen
suur meer nodig te zijn, zelfs niet bij bonte 
avonden. 

Over het algemeen staat het peil van ca
baret-programma's toch al niet erg hoog, 
maar wanneer we een avond beluisteren zo
als j.l. Zaterdag de week werd besloten, 
dan moge we ons met recht afvragen of de 
werkelijke beschaving nu wel van boven de 
rivieren moet komen. 

Wij kennen gezelschappen uit Limburg en 
Brabant die stukken beter en beschaafder 
voor den dag komen clan deze heren van 
boven de Moerdijk. 

Het wordt hoog tijd dat we een radio
orgaan krijgen dat dit alles voorkomen kan. 
Het is niet zo maar om wat losse motieven 
dat wij een Katholieke Omroep terug willen 
kriigen. Steeds wordt het duidelijker dat 
men bezig is onze volksi,,eest te bederven 
met allerlei hyperbeschaving en wancultuur. 
Hiertegen moeten wij ons met kracht en 
met spoed verzetten. Het "domme" maar 
dicht bevolkte Brabant zal hierbij een grote 
taak te vervullen hebben. H. v. d. M. 

�olitielt 
q,ekid dooc de cltci.stelijAe. q,eest. 

Wat is het anders dan de miskenning van 
de christelijke geest, die de regeerders der 
volken op een dwaalspoor heeft gevoerd, 
waarop zij hun volgelingen voorgingen? 
En wat anders is qe oorzaak van de ellende, 
waarin de volken zijn gekomen? De regeer
ders willen allen hun volken uit de ellende 
brerwen tot voorspoed, doch velen vergeten, 
dat de eerste voorwaarde om daarin te sla
gen is, dat zij bi; het stellen van hun wet
ten de algemene Grondwet van Christus 
moeten volgen: geen regeerder vermag her· 
werk van Christus te verbeteren; ongrond
wettigheid straft hier altijd zichzelf. 

Onder de gevolgen van deze ongrond
wettigheid zuchten de volken. Als wij allen 
hier op aarde leefden naar Gods Woord, zo
als Hij het On5 in Christus heeft voorge
houden, zou het er heel anders uitzien: deze 
aarde ware een paradijs; nu is zij vaak 
een hel. En als deze les niet wordt ver
staan, clan worden wij tot beter inzicht ge
drongen doordat ons duidelijk wordt ge
maakt, waar het op uit-loopt, wanneer de 
geboden van Christus in de wind worden 
geslagen. 

De communist zegt. gij moet maar einde
lijk wijs worden; erkent het met mij: door 
het geloof ontstaat alle ellende; als dit door 
allen wordt erkend, kunnen wij zaken doen; 
dat het niet gaat, ligt aan U en niet aan mij. 

De oorzaak is, dat men "vrij" wil zijn. 
Men wil zich niet onderwerpen aan het ge
zag van een ander, ook niet aan het gezag 
van God. 

Toch is het onze overtuiging dat boven 
het gezag van elke regeerder het gezag van 
God staat. En om het gezag van God te 
erkennen, moet de regeerder zich onderwer
pen aan de geboden, die Christus heeft ge
geven. 

Als de regeerder dit niet begrijpt, moet 
het volk zorgen, dat het andere regeerders 
krijgt, die het wél begrijpen. Als de regeer
der het wél begrijpt, moet het volk hem 
steunen. 

In beide gevallen is er een politieke or
ganisatie nodig, die de regeerder op zijn 
verantwoordelijkheid wijst of hem daarbij 
morele steun verleent. 

Daarom zijn de vaderlanders verplicht 
zich politiek te verenigen, en een . politieke 
organisatie in het leven te roepen, die bij 
machte is de doorsnee-burger politieke voor
lichting te geven en juist-ingestelde-propa
gande te voeren. 

Boxtel wacht daarop nog steeds. 
Laten de daadkrachtige mannen uit Je 

hoek komen! 

Jlaatsetijk 'llieuws 
KAPELAAN F. BLESS. 

Verleden Dinsdag herdacht de Weleerw. 
Heer Prs. Frederik Jan Maria Bless, kape
laan in de St. Petrus-parochie, alhier, de dag, 
dat hij met Gods genade 12½ jaar lang 
priesterlijk werk mocht verrichten. Over
eenkomstig zijn bescheidenheid wilde hij aan 
deze heugelijke dag geen uiterlijk vertoon 
verbinden en in stelte hebben de geestelij
ken van Boxtel hun collegialen vriend geluk-

gewenst. Edoch, vele parochianen hadden 
de St. Jansklokken gelezen en waren aldus 
op de hoogte van dit jubileum; trouwens de 
grote jongens-vriend kon niet aan de be
langstelling van velen ontkomen. Vele en 
hartelijke gelukwensen moest de jubilaris in 
ontvangst nemen. Kapelaan Bless is reeds 
zes jaren in Boxtel werkzaam, nadat hij 
vanaf 1933 de zielzorg heeft waargenomen 
te Weurt en Tilburg. Wij hopen dat hij over 
enige jaren met blijdschap in het hart Boxtel 
verlaten kan, om het pastoraat te bekleden 
in een bloeiende parochie. 

CONTACT. 
,,Contact!" Dat is· het korte bevel waar

mede Zaterc.l. 10 Nov. j.l. een der KLM-ge
zagvoerders op Schiphol zijn motoren in be
weging commandeerde, dat is ook het laatste 
sein, waarop de machine in Batavia de ra
zende aanloop neemt naar het Moederland. 

"Contact!" Dit zoeken wij ook met U 
Katholieken van Boxtel, n.l. voor de MIVA 
(Missie Verkeersmiddelen Actie). Dit zeer 
mooie missiewerk heeft ten doel de Ne
derlandse missies van moderne verkeers
middelen te voorzien. Het gaat erom de c.a. 
18000 missionarissen bij te staan, die aan 
het missie-front vechten om de leer van 
Christus te verbreiden. Wij katholieken heb
ben de plicht onze dapperen missionarissen 
verkeersmiddelen ter beschikking te stellen, 
waarmede wij hun krachten sparen, hun le
ven verlengen en het succes hunner beke
ringen vermeerderen. 

Weet gij, dat er alleen al aan de Goudkust 
in de laatste 50 jaren meer dan 300 missio
narissen stiervei1 beneden de 28 jaar? Hoe
veel missionarissen hebben zich tè vroeg
tijdig afgemat, omdat dagenlange, soms we
kenlange voetreizen moesten ondernomen 
worden? Wat kan een missionaris doen zon
der modern verkeersmiddel als er een epide
mie dreigt? Laten wij die helden, die ginds 
ver van ons hun beste krachten, zelfs hun 
leven geven voor het heil der ontelbaren, 
toch niet alléén staan, alléén, zonder modern 
verkeersmiddel. 

Wilt gij over dit mooie en nuttige missie
werk iets meer vernemen, reserveer dan 
Dinsdag 18 December a.s. Op dien dag zal 
Pater E. Zilkens O.E.S.A., U tijdens een 
MIV A-avond over het werk der MIV A na
der inlichten. Zie aankondiging in dit blad. 

CONCERT T.S.O. 
Ander maal in korte tijd kwam Boxtel in 

contact met de grote wereld, doordat het Til
burg's stedelijk orkest, dank zij het te prij
zen initiatief van de scheidende wrn. Bur
gemeester, in onze schouwburg "De Ark" 
een concert ten beste gaf, dat, naar wij 
dachten, alleen • maar te genieten was door 
de mensen uit de grote stad. Het blijkt ech
ter wederom, dat ook Boxtel groter en groot
ser gaat leven; dat er voor een concert in 
groter stijl dan wij gewend waren, belang
stelling en waardering bestaat. Dit moet ons 
ten zeerste verheugen. 

Boxtel kan in eens niet grijpen naar de 
gróte orkesten; daarvoor heeft het ge_en zaal 
en waarschijnlijk ook geen publiek, dat wel 
genieten wil, maar niet betalen kan. De aan
gewezen weg is clan orkesten te engageren, 
die én niet te groot, én niet te duur zijn en 
toch behoorlijk musiceren. Gelukkig heeft 
men in Tilburg een orkest, dat aan deze 
voorwaarden voldoet. 

Het TSO is, als wij goed hebben gezien, 
een orkest, samengesteld uit muziekliefheb
bers, met een enkele kracht, die meer dan 
een amateur gehonoreerd moet worden. Het 
is daarenboven nog jong en nog niet bij 
machte feilloze reproductie's te geven van 
wat de grootmeesters der muze in klank 
willen doen horen. De dirigent moet soms 
nog teveel de stukken vóórtekenen en de 
muziek, die er gemaakt wordt, ligt voor een 
groot deel nog in de windselen, en deze 
inbakering belet de vrije ontplooiïng, die 
de charme van de spontaniëteit heeft. Veel 
repeteren en studeren zullen het TSO echter 
een bestaansmogelijkheid verzekeren. Over 
de begin-resultaten zijn wij alvast zeer te
vreden. 

Het programma kondigde aan de ontmoe
ting met 2 classici, een barok-componist, een 
romantieker en een die vanuit Je romantiek 
naar de modernen werkte. Het eerste num
mer was een beroemd geworden ouverture 
van een schepper van de opera, Gluck. Het 
tweede nr. was van Händel, een reuzen
gestalte uit de barok-muziek. ZijnConcerto 
Grosso in C, is een vap de beste werken 
die hij voor instrumenten schreef. De uit
bundige overdadigheid, grillig en buitenspo
rig, als uiting van het gevoelsleven, is in 
bonte drukte door de 3 solisten met vol
doende afwisseling van tinten en rythmen 

'11k. �-UUtdssen. 
Als een donderslag bij heldere hemel is 

er een nieuwe Burgemeester van Boxtel 
benoemd. Mr. Francissen, die op Boxtel's be
vrijdingsdag het burgemeesterschap aan
vaardde, ziet eenklaps zijn met ere gedragen 
ambt aan een ander overgedragen. 

Deze plotselinge machtsoverdracht heeft 
verwondering gewekt. Waarschijnlijk heeft 
"the man off the street'' eerder het ontslag 
in de krant gelezen dan de Burgemeester 
zelf. 

Achter deze vrij onverwachte mutatie 
steekt natuurlijk niets. Zeker kan men daarin 
geen blamage vinden voor Burgemeester 
Francissen, die zijn niet gemakkelijke, vaak 
zeer moeilijke bestuurstaak, naar ieders te
vredenheid heeft vervuld in een tijd die vol 
was van prikkelbare ontevredenheid. Tijdens 
zijn kortstondig bestuur van een jaar en 2 • 
maanden is het te Boxtel merkwaardig rustig 
geweest en hebben deszelfs inwoners nooit 
met reden te klagen gehad over ergerlijke 
toestanden of gebrek aan ondernemingsgeest 
bij het hoofd der gemeente. 

Boxtel is verplicht tot grote dank aan 
dezen advoçaat, die meteen bij de bevrijding 
een burgenieesterstaak aanvaardde en ver
vulde alsof hij zijn gehele leven in het "vak" 
was opgegroeid. Wij zien hem node ver
trekken; hij had nog vele grote plannen. 
En zijn werklust en doorzettingsvermogen 
wettigden de hoop dat zij zouden slagen. 

Veel dank, een vriendelijke groet en har
telijke wensen voor de toekom;t, mag de 
waarnemend Burgemeester bij zijn afscheid 
van alle Boxtelaren in ontvangst nemen. 

ten gehore gebracht. Niet de mooiste sym
phonie van Mozart, de opvolger van Gluck 
als kamercomponist van Joseph II, kreeg 
een tamme vertolking. De twee liederen 
die na de pauze volgden werden gezongen 
door de bariton H. van Loon, die zijn beste 
jaren gehad heeft. Toch zingt hij nog een 
goede partij en het publiek liet dan ook zijn 
waardering horen. 

Het slot was natuurlijk weer een werk dat 
grote aantrekkelijkheid op het publiek be
houden heeft, n.l. balletmuziek uit "Faust" 
van Gounod. Dit in Franse geest en stijl 
geschreven werk heeft het kunnen houden, 
dank zij zijn welluidendheid behalve de 
scheurende trombone en sentimentaliteit. 
Het werk staat niet in verhouding tot de 
titel. Met Goethe heeft het niet veel te 
maken. 

Alles bijeen dus een goede muziekavond 
en een evenement in Boxtel dat goede ver
wachtingen wettigt voor de toekomst. 

"VEEL GELUK EN ZEGEN IN HET 
NIEUWE JAAR". 

U gunt alle mensen geluk, zegen en voor
spoed en bij de aanvang van het nieuwe 
jaar wilt gij het vooral uw klanten, vrienden . 
en kennissen kenbaar maken. 

De een kan het vlotter dan de ander, 
maar toch ...... het valt niet mee op Nieuw
jaarsdag die traditioneel geworden wensen 
dikwijls te herhalen met royaal handgebaar. 

Laat daarom Brabants' Centrum uw goede 
wensen vertolken en plaatst een nieuwjaars-
advertentie. 

1 

Iedereen neemt er kennis van, want ons 
blad komt in Boxtel en omgeving huis aan 
huis. Geef ze zo mogelijk vóór Kerstmis op. 
Ze wordt dan geplaatst in ons nummer van 
29 December. DE ADMINISTRATIE. 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en

Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



OP HOOP VAN ZEGEN. 
St. Bureaucratius heeft ook ons gebed 

om meer papier toe te wijzen nog niet wil
len verhoren en wij hebben nog niet kunnen 
achterhalen ·waarom hij voor onze smeking 
doof is gebleven. 

Wel mogen we het vermoeden uiten dat 
die brave 'n onverwacht ongelukje is over
komen op zijn hogen troon. 

Lezers, nu nog een beetje geduld. Bij de 
gu:1st van abonnè en adverteerders blijvc·1 
wij nog in ons kleine hemdeke verschijnen 
en zodra St. Bureaucratius weer zal herst�ld 
zijn, bidden wij wéér tot hem opdat hij zich 
zal gewaardigen ons van zijn "heel hoge 
troon" allerwaardigste gedenken met 'n pa;ir 
kilotjes papier meer, waarmede ons figuur 
iets beter zou kunnen uitkomen. 

"St. Bureaucratius, zie tenminste in 1946 
vanaf uw troon genadig op ons in Boxtel 
neer". 

LEONTIENTJE GING NIET DOOR 
Wegens ziekte van een der spelers kon 

Leontientje niet doorgaan. 
Waarschijnlijk wordt het uitgesteld to: 

Januari. De plaatsbewijzen blijven geldig. 
SPREEKUUR VAN DEN BURGEMEESTER 

's Maandags en Donderdags van 10-12 u. 
Van Wethouder Valks 's Maandagsavonds 

van 8-9 uur op afd. Sociale Zaken. 
ADVANCE TAFELTENNIS. 

Zondag werd voor Advance III te Boxtel 
de competitie in de 2de klasse Eindhoven 
ingezet met een 7-3 overwinning op Smash 
II uit Eindhoven. 

Hoewel het spelpeil van enkele partijen 
minder goed was, won Advance III toch ver
diend, waarbij de Heer W. v. Roosmalen 
zich van zijn beste zijde liet zien. 

Advance IV kwam uit tegen Smash V uit 
Eindhoven en wist daarvan met 10-0 te win
nen. Een mooi succes. 

a.s. Zondag wordt de competitie voort
gezet met Advance IV-BTTC III uit Best, 
tevens zal Advance V spelen tegen een team 
van Cor du Buy uit Den Bosch. 

HOCKEY-NIEUWS. 
In verband met de ingetreden vorst wer

den alle wedstrijden afgelast. Mochten de 
weersomstandigheden zich voor a.s. Zondag 
dusdanig wijzigen dat het wel mogelijk is 
hockey-wedstrijden te spelen dan zal MEI' 
uitkomen tegen Bully '36 uit Hillegersberg, 
welke club ter gelegenheid van ons vijftien
jarig bestaan op bezoek komt. Als zowel het 
eerste dames- als herenelftal hun best doen 
zal zeer zeker een gunstig resultaat behaald 
kunnen worden. Het tweede elftal van MEP 
is vrij van competitie-wedstrijd. 

ETALAGEVERLICHTING_ 
Het.Rijkskolenbureau deelt mede, dat on

der geen enkel beding verlichting van eta
lages met gas of electriciteit kan worden 
toegestaan. Voor de komende feestdagen 
wordt hierop geen uitzondering gemaakt. 
Men ziet 's avonds herhaaldelijk de binnen
verlichting van winkels ontstoken zonder dat 
de winkel is geopend of daarin wordt ge
werkt. Ook dit kan niet worden toegestaan. 

AANVULLENDE BONNENLIJST. 
Voor de tweede helft van de 13e periode 

1945 (9 t.m. 22 December 1945) voor het 
Zuiden des lands. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 

_ Bonkaarten KA, KB, KC 513. 
354 210 gram ontbijtkoek 
355 250 gram grutterswaren 
356 250 gram peulvruchten 
357 250 gram jam, stroop, e.d. 
358 200 gram zout. 
359 100 gram vermicelli, pud-

dingpoeder enz. 
360 100 gram gedr. zuidvrucht. 
361 150 gram vlees 
362 2 kg aardappelen 
363 1 kg aardappelen 
364 250 gram waspoeder 
A 35 1½ liter melk 
B 35, C 35 1 3 liter melk 
B 36 1 1 kg. aardappelen. 
Bonkaarten KD, KE 513. 
449 1 210 gram ontbijtkoek. 
450 250 gram grutterswaren. 
451 250 gram jam, stroop e.d. 
452 200 gram zout 
453 100 gram vermicelli, pud-

dingspoeder enz. 
454 100 gram gedr. zuidvrucht. 
455 5 liter melk 
456 150 gram vlees 
45Z 1 kg. aardappelen 
458 250 gram waspoeder. 
Tabaksartikelen enz. 
T 04 2 rantsoenen tabaksartike

len (geen import-cigaretten) 
V 04 100 gram choc. of suiker·.• 
X 04 100 gram choc. of suikern. 

Bovengenoemde bonnen kunnen n ed:; op 
Vrijdag 14 December a.s. van des midda�5 
12 uur af worden gebruikt, met uitzonderin:l 
van de bonnen voor vlees, melk en aardap
pelen, waarop eerst met ingang van Maan
dag 17 December mag worden afgelevenl 

Bij deelneming aan maaltijden van de 
Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen 
361 en 456 voor vlees en 362 voor aardappe
len wordrn ingeleverd. 

Zelfverzorgers voor vlees, melk en aarci
appelen moeten op door de distributiediemt 
te bepalen dagen aldaar inleveren resp. de 
bonnen voor vlees, melk en aardappelen. 

Met groote vreugde geven 
wij kennis van de geboorte 
van ons Dochtertje 

HENRICA, 
die bij het H. Doopsel de 
namen ontving van 

HENRICA, ANTONIA 
JOHANNA. 

F. P. STANS. 
H. P. M. STANS

HOBBELEN 
Boxtel 11 December 1945 

Molenstraat 35: 

Te koop aangeboden dou
blé dames armband-horloge 
en twee rijbroeken. Nieuwe 
Kerkstraat 23. 

Te koop gasbakoventje en 
leuningstoel met veeren, 
tevens een Mandoline m. 
bijbehoorende tasch. Be
vragen A. Snellaars, Raap
hof 9. 

Te koop of te ruil een nog 
nieuwe smeedijzeren kroon
lamp en 1 paar bruine lin
nen schoenen met rubber 
zooien, m. 38. Bevragen 
Raaphof 7. 

Verloren tusschen Boxtc:I 
en Liempde, portefeuille, 
inhoudende persoonsbewijs, 
puntenlijst, Middenstands
diploma en foto's. Teru? 
bezorgen Molenstraat 19. 

Dagmeisje. Gevraagd net 
dagmeisje in klein gezin. 
Proper kunnende werken 
Te bevragen bur. Br. Centr 

Mevrouw Van den Hout, 
Breukelschestraat 79 vraagt 
terstond een werkster voor 
twee dagen per week. 

Te koop 2 zware driftvar
kens gemerkt voor stam
boek, bij H. v. d. Pasch, 
Onrooy 6 Boxtel. 

KOE TE KOOP. 
1 Maart aan telling; 7½ 1.

melk; 37 vetgehalte; goed 
van model, op aankoop 
vergunning en contant. 
A. Barten, Bosscheweg 203.

Heb meisjes wintermantel 1.
12 à 13 jaar, ruilen meisjes
sportschoenen maat 38 of 
schoenbon, br. ond. no. 50. 

Te koop aangeboden twe-:
dehandsch slaapkamermeu
blement met toebehooren 
Brieven onder nr. 188, Mc
lenstraat 19. 

Gevraagd mooie complete 
Kerststal en een in goede 
staat zijnde heerenfiets z.b 
ook in ruil voor brandhout. 
H. Traa, Onrooyschestr. 60

Gevraagd: 

R. K. nette dienstbode 
voor dag of dag en nacht 
JOH. THIJS,v. o. BRANDT, 
Stationstr. 38, Boxtel. 

Binnenkort beperkt aantal 
leverbaar. Stuurt alvast Uw 
bestelling. Met garantie 

Prijs ± f 12.50 
Vulpenverzendhuis 
J A D-O L EX 

A'dam - Hobbemastr. Sa 

Uw adres 
voor 

Bunzings, Mollen, 
Wezels, Eekhoorns, 

Te koop gevraagd: Weet Uhetal? 
Slachtk.onijnen w·· h bh U tJ e en op wen Hazen, enz. Gebakbon

Molenstraat 37. 

BOEKHANDEL 

TIELEN 

Heerlijke 
Gebakjes 

Stationstraat, Boxtel Jac. Melis•v. Rooij 

• 

1 Januari nadert itnel. 
Voorziet U dus tijdig van 

een Kalender 
en Zakagenda 

Wif hebben hierin thans 
nog diverse modellen en 
uitvoeringen. 
Voor de Kersttafel-schit

Eindhovenscbeweg 11. Tel 238 

ESSENCE 
voor P u d d i n g, 
Gebak, Cake, enz. 

in diversl! smaken ver, 
krijgbHr. 
S.v p. flesje meebrengen

M, OLIEMEULEN
terende Kerstlooper aan Drogisterij "De Molen''rollen. Kerst- en Nieuw- '-----------= 
jaarskaarten in vele ---------
nienwe soorten. Herplaatst wegens misstelling 

M.l. V.A.;-avond ten bate der Missie.

Dinsdag 18 December 1945, m 
Schouwburg "DE ARK"

Aanvang 7.30. Opgevoerd wordt: 

;,En waar de ster bleef 
stille staan .... " 
van Felix Timmermans 

Spreker: Pater Em. Zilkens O.E.S.A. Eindhoven 
Prijzen der plaatsen f 1 50 en f 1.

Plaatsbesprrken 18 Dec. van 12-13 uur aan de zaal. 

Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN 

fa. A.P. van den Boomen-Resink 
Stati onstraat 43 

Het Boeken-Paradijs 
Onze afdeeling

Neemt goeden raad, Rechterstraat 54, Boxtel. w ON IN GIN RICHTING Gebruikt v, Oers zaad. Bibliotheek heropend 
Woensdag en Zaterdag 

Betaaal 1 gulden vóormidd. van 10-12 uur 
voor goede Konijnen• 's namidd. ., 130- 5 " 
vellen. S.v.p. de oude boeken terug

KOKS, Molenstraat 37. bezorgen. 

• Bouwvakarbeiders, Attentie I
In verband met de a.s. feestdagen deelen ondergetee
kende U mede, dat de

vacantieLonoen verzilvering 
zal plaats hebben op ZATERDAG 22 DECEMBER. 
EN WEL van 9 tot 12 uur voor de georganiseerden en 
van 2 tot 4 uur voor de ongeorganiseerden. 
De verzilvering zal plaats hebl,en In het Vereenigings
gebouw. Onopgeplakte of verkeerd opgeplakte bonnen 
worden NIET aangenomen en na bovenvermelde da
tum worden ook GEEN bonnen meer aangenomen. 

Namens het Bestuur van den 
R.K. Bouwvakarbeidersbond afd. Boxtel, 
R. DE LAAT, Voorzitter.
C. v. d. AKER, Secretaris.

Boerenleenbank Boxtel. 

heeft thans zijn vooroorlogs peil weer
bereikt. Wij zijn geslaagd om een 
uitgebreide collectie samen te stellen 
in complete: 

. .... Huiskamers 

..... Salons 

..... Slaapkamers 
En ....... kwaliteit en afwerking 

zijn weer 100 0/o 

In alle prijsklassen kunt U bij ons 

slagen. Komt geheel vrijblijvend eens 

een kijkje nemen. 

Vroeger en 
Wij staan 

Nu ........ f 
voor U • klaar ■ 

't Zijn toch Boffers 
die Sparklanten. 

Met de a.s. Kerstdagen profiteeren zij weer 
De Bank is gesloten van van een , heerlijke flesch Vruchtenwijn. 

16 December t/m 1 Januari. Sparklant, vraag hiervoor een strooibiljet. 
Alle boekjes moeten zo spoedig mogelijk worden Voor Boxtel: 
ingelev1;rd. DE KASSIER. 

F Wed p SPIERINGS a. . . . 

ZONDER BON 
met flinke rubberzool en hak 

6.95 

6.30 

5.-

2.75 Il 
Damesschoenen
Meisjes " 
Jongens 
Pantoffels 

" 

:J3ooendeect' s Sd'ioenen 
Gfii,oen Sdu. 

Wat een sorteering bij AVEHA ! 
Op de nieuwe Jambon: 

Chocolade Hagelslag (vooroorl. kwaliteit) 
Gekl. Hagelslag. - Jam. 
Appelst'roop. - Huishoudstroop. 
Kunsthoning ( vloeibaar). 

Vanaf heden op de Vleeschbon: 
Prima gerookt Paardenvleesch 

per 100 gram 18 et. 

Bovendien deze week voor alle klanten : 
1 doos Zwarte of Bruine SCHOENPOETS' 

per doos 20 et. 

UITSLUITEND Dinsdags en Vrijdags 
aanname van kousenreparatie in ons depot 

Fa. P. VAN DER VELDEN 
�tationstraat 11, alhier. 

-
- Rookt

kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , bil Bert van den Braak■ 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

3(,_3(,_ fanclloUWlls ! 
Geef bijtijds Uwe benoodigde landbouwzaden, 
zaaigranen, pootaardappels bij mij of een mijner 
agenten op. Er is beslist dit jaar nog geen over
vloed, van 'vele soorten geringe voorraad. Zoo
dra alle prijzen zijn vastgesteld, ontvangt U een 
prijscourant. 

P. P. van Zogchel - Boxtel 
erkend handelaar in Zaden, zaaigranen en pootgoed. 

de hoogste prijs i s  
d h b t d h dk l KOKS' Ruwe Pelterijenhandel Stee s et este • Stee s et goe oopste.

Molenstraat 37, Boxtel ANDRÉ VAN HILST. 

Wij zijn weer begonnen met 

KLOMPEN ::REP ARA TIE 

AmateurTabaktelers 
Laatste inlevering 

van den N.A.T. voor de 
firma P. J. M. Albers te 
Druten 
op Maandag 11 Dec�mber 

van 2-3 uur bij 

G. Keukens
naast Hotel Theuwkens 

Drukkerij Fa. J. P. Tielen 
Stationstraat - Boxtel 

Hebt U -

een of ander noodig in Drukwerk f 
of hebt U boeken te binden • 

Wtl !runnen niet alles leveren zooals wlf dat voorbeen 
11ewoon waren ...... en tocl. zullen wij U 0011 wel tevreden 
!runnen stellen. Laat U bij voorkomen eens iets hoorep ? 

Firma J. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 

U kunt uw versleten klompen brengen op het van 
ouds bekende adres 

G. v d. Sloot, Van Hornstraat 10.
Ze worden dan als ni.:uw. 

BOXTELSCHE KLOMPENF AB RIEK

H. J. VERHAGEN 

A. J. Robben, Molenwijk 14, Boxtel 
Telefoon 302 
Gediplomeerd Belastingconsulent 

Belastingadviezen • Bijhouden, Inrichten 
en controleeren van elke boekhouding. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVl,NG 

:l<eutsütte. 
Het verlangen naar stilte ligt in den Ad

vent. Kerstmis is het feest van de stilte zelf. 
Rondom de kerstkribbe wordt het ruwste 
hart stil, legt iedere soldaat zijn geweer aan 
de voeten van de kleine Jezus. Niet de ar
moede, de koude en vocht van de kerststal 
ontroert ons. Neen, enkel de stilte. 

Wij zijn blij als we in alle ellende van 
dit ·teven een ogenblik stilte kunnen vinden. 
We zijn blij als we van de moderne chaos 
weg kunnen vluchten naar de rust van een 
simpele stal. Geen grotere straf kan God ons 
geven dan wanneer Hij ons de stilte zou 
ontnemen. Geen groter geschenk kunnen wij 
ontvangen, dan na een lange en wrede oor
log de stilte als een goede vriend te ont-
• moeten.

Men zou verwachten dat na de oorlog
de stilte als een milde genoot in ons midden
zou gekomen zijn. Maar nergens heeft de
stilte een woning kunnen vinden dan bij de
stille godslamp in een grote kerk, of tussen
de laatste rustplaatsen op onze dodenakkers.
De stilte is teruggedrongen naar het domein
van de dood. Anton van Duinkerken schreef
een klein liedje
,,Aan de Stilte".
Stilte der eeuwigheid milde genoot
Die waart voordat natuur begon te zijn
En 't al omvingt in uwen schoot
Gedachte Gods, kind van een grootsch en

rein
Verlangen naar 't samenvattend Woord
En Liefde's eeuwig veilige domein,
Hoe grondloos leed heeft u zoo diep

gestoord,
Dat gij uw hemel gingt zoeken bij den dood,
Den dag versomberend van wie u hoort?

Wanneer de dag eindigt in het late stra
len van de zon, een ver geblaf van een
boerderijhond en enkele tere accoorden van
een accordeon, dan is dat het begin van

:Jluuuuuten �. 

Zij hadden bittere woorden gehad, Eugène 
en Ria. En het is niet zo eenvoudig een bit
ter verwijt en een harde twist te vergeten. 
Reeds dagen lang had zij hem niet bezocht 
op zijn ziekbed. Om een kleinigheid was 
het begonnen. 

Angstvallig vermeed zij de deur van zijn 
kamer en de verwijtende ogen van haar 
moeder. Uren lang liep zij buiten in de 
wind, de broederlijke wind, die de stormen 
van een hart koelt en luwt. 

Toen was het Kerstfeest gekomen. Het 
was alsof zij het niet had zien aankomen, 
zoals andere jaren. Adventskrans noch het 
plaatsen van de kerststal hadden iets voor 
haar betekend, en 's avonds was zij enkd 
ingeslapen met een donkere onverschillig
heid. 

Dien Kerstnacht waren zij allen in een 
vreugde-stemming thuisgekomen. De huis
kamer was feestelijk verlicht en de kerststal 
stond romantisch in het kaarslicht. De kin
deren zongen enige kerstliedjes en daarna 
werd er gebeden voor het ontbijt. Maar mid
den onder het eten was Ria opgestaan en 
aan de vleugel gaan zitten. Even later klon
ken de eerste accoorden uit een fuga van 
Bach. Haar blanke handen zweefden over 
de toetsen; haar hoofd extatisch geheven 
en de schaduw van haar gestalte speelde fee
eriek tegen de muur. Toen werd alles stil 
rondom tafel. Zelfs de kinderen hieven hun 
kleine hoofdjes en hielden even hun adem 
in. Niemand wist waarom nu opeens zo'n 
stilte hun bezit was geworden. Zelfs het glo
ria van een kinderstem in de nachtmis had 

iedere avond ...... dan is dat het begin van 
de grote stilte. Maar de mens werd bang 
voor de stilte. Zo gauw als het avond wordt 
dan komt er opeens beweging bij de mensen
massa. 

De Amerikanen razen met hun limosine 
naar het theater, de Zweden stappen voor
zichtig door de sneeuw, de Spanjaarden hol
len en schelden, de Jappen houden de wijde 
plooien van hun mantels bijeen, een Russisch 
meisje kijkt enthousiast naar een affiche met 
grote rode letters, de Parijzenaars lachen en 
flirten langs de boulevards, de Amsterdam
mer gooit zijn sigaret weg en loopt onver
schillig verder...... maar allen stuwen zij 
vooruit naar de cinema, naar een theater, 
naar een dancing ...... weg van de stilte. De 
mens is bang geworden voor de stilte, omdat 
hij bang is voor zichzelf. De stilte is de 
spiegel van het eigen hart, van het eigen 
leven en de moderne mens wil in geen geval 
de bezinning op het leven. Misschien zou 
hij dan tot de ontstellende ontdekking ko
men dat zijn leven niets is dan een grote 
leegte. 

Geen enkel leven kan echter bevredigen 
wanneer het de vreugde der stilte mist. 

De jachtende wereld zal moeten terug
keren tot de stilte van de eerste kerstnacht. 

Aan de vrienden van de stilte, de herders 
van velden, die droomvlakten der stilte, 
werd het eerst de blijde boodschap verkon
digd. 0 mocht het Kerstfeest de stilte bren
gen aan de wereld, de stilte waarin door de 
Engelen het eerste gloria werd gezongen. 

hen niet kunnen ontroeren zoals dit lied in 
deze nacht. Was het de nachtegaal Bach 
die deze kunst verstond of was het Ria die 
hem nazong op deze vleugel? Het was of de 
sterrenhemel hen overkoepelde en hen heel 
even het geluk en de stilte mededeelde als 
een kostbare gave. Dan eindigde het in een 
snik, want ieder lied, het schoonste lied in 
de schoonste nacht eindigt in een ontroering 
om de onvolkomenheid van het geluk, om de 
eenzaamheid van een leven en om het ver
langen naar eeuwigheid. Een lied in de kerst
nacht is een heimwee naar het verre geluk. 
Geen leven kan de vreugde dragen van dit 
lied in deze nacht. Dit zingen is een eeuwig 
vragen, is een klacht naar dieper proeven 
van een diepe oneindigheid. Dit luisteren is 
een stil bedroeven om zijn onvolkomenheid. 

Toen de blanke handen van Ria stil lagen 
in haar schoot, was er niemand die zich 
verroerde. Een verré klok zong door de 
koude gang. Buiten kraakte een voetstap 
over de sneeuw. Maar boven op de kamer, 
waar Eugéne ziek lag begon een viool te 
zingen "gloria in excelsis Deo". 

Vreemd dat alles zo stil was. Vreemd dat 
een heel gezin te luisteren zat naar de kris
tallen stem van dit lied, nog niet ontkomen 
aan de herinnering van Ria's spelen. Hoeveel 
stilte, liefde en verlangen kan er zijn in 
een nachtlied van een zieke. 

Opeens stond Ria _op en rende naar boven 
waar Eugène zijn Kerstmis vierde met een 
lied zo hel, zo klaar, dat alleen iets godde
lijks hem hiervoor kon inspireren. 

Geen omhelzing, geen stilte heeft zoveel 
vrede gebracht in twee hunkerende harten, 
als toen op de kamer van Eugène. Het geluk 
van het Kerstfeest brak in tranen uit en 
werd in het milde· schreien herwonnen. 

Ziin laatste .J<,ustmis. 
Paul was een jonge marinier, niet knap, 

maar lang en sterk. Hij was een Brabander 
van geboorte, maar na zijn verloving met 
een schone Limburgse probeerde hij steeds 
meer Limburger te worden, wat hem gran
dioos mislukte. Toen de oorlog uitbrak 
vloekte hij tegen de Prüsen en vocht met 
zijn vrienden in Rotterdam tegen landver
raders en verscholen Duitsers. Op het laatste 
nippertje zag hij de kans naar Engeland te 
ontkomen, na eerst zijn lief een kaartje ge
schreven te hebben, dat hij haar kuste, 
trouw zou blijven en zo van alles wat een 
jongen inderhaast aan zijn meisje schrijven 
kan. 

In Engeland was hij spoedig thuis, sprak 
vloeiend Engels en in het kleine stadje waar 
hij ingekwartierd lag noemde men hem al 
gauw "big John". Na vier jaar gevaren te 
hebben op een Engelse torpedojager, gaf hij 
zich op voor de prinses-Irene-brigade. 

Nooit kan iemand zo blij geweest zijn als 
Paul, toen hij met zijn brigade-vrienden uit
voer naar het vasteland. Nooit echter kan 
iemand zo teleurgesteld geweest zijn als 
Paul, toen de felle aanval stokte voor de 
grote rivieren, voor dat deel van Limburg, 
dat voor Paul het schoonste was. Met een 
lichtkogel zou hij haar zijn komst hebben 
kunnen melden. 

Toen kwamen de lange weken van wacht
kloppen, patrouilleren, verkennen; de bange 
uren van granaten, mitrailleurvuur, de hel 
van de Maaskant. Regen, wind, sneeuw en 
ijs en alles wat de winter brengt, waren hun 
gezellen. En met de lange nachten kwamen 
ook het Kerstfeest. Maar dit moest wel een 
Kerstmis worden van vuur en verdriet, van 
dood en vernieling, van puin en as, een 
Kerstmis aan het front, zoals dat heet. 
Paul dacht. aan de nachtmis, vijf jaar terug, 
toen hij geknield zat naast haar. Hoe blij 
had ze hem aangezien. Die ogen en dat 
geluk. Stilte en liefde was het geluk van dien 
Kerstnacht. 

Dien middag wi;rd Paul ingedeeld bij een 
kleine verkennerspatrouille. De opdracht 
was de Maas over te steken en een dorp te 
gaan verkennen. Het dorp waar Elise woon
de. 

,,Ben je bang?" vroeg Wilbert, zijn slaapje. 
, ,,Ik geloof het wel", zei Paul. 
Wilbert trok ev ende schouders op. Waar

om zou je eigenlijk bang moeten zijn? 
Geluk of pech, dat is alles wat je in het 
leven kunt hebben. 

.J<ustmis 1945. 

Het was erg helder, toen Paul met vijf 
brigadevrienden in het bootje stapte. De 
sterren spiegelden in het water van de 
Maas. Niets dan de roeislag van de riemen 
en het kabbelen van het water onder de 
boot was te horen. Het landen ging vlot en 
de commandant loodste hen allen veilig 
door het mijnenveld. Hij deed dat met een 
onverschilligheid, die eerbied afdwong. Na 
een lange sluiptocht begon Paul de omge
ving te herkennen. Hij herinnerde zich de 
namen der boerderijen en der mensen die er 

' op moesten wonen. Het was angstwekkend 
stil. Zelfs het gewone geluid der kanonnen 
zweeg deze nacht. Misschien was dat omdat 
het Kerstmis was. Paul was bang, heel bang. 
Hij wist niet waarom, maar de angst kneep 
hem bijna de keel dicht. En toen de ser
geant hen bij het begin van het dorp instruc
ties gaf en ieders taak en richting bepaalde, 
had hij neiging om hardop te gaan schreien. 

Paul wist hier de weg als in zijn eigen 
dorp. Hij sloop langs de huizen in de rich
ting van de kerk. Nergens was er leven. Het 
leek of er geen mens of dier nog in de hui
zen vertoefde. Plots ratelde een mitrailleur. 
Was dat voor hem bedoeld? Hij bleef even 
liggen, languit en roerloos. Neen niet terug 
vuren, dan was ie verloren. Daar voorbij de 
kerk. ..... daar was het huis van Elise. Hij 
wilde even gaan zien of er nog iemand 
thuis was. Misschien ...... misschien zou deze 
Kerstnacht hem het geluk brengen. 

Hij stond weer op, liep snel, ging weer 
liggen. Tot driemaal toe. Tot driemaal toe 
ratelde een mitrailleur. Dan was het stil. 
Twee handen lieten een stengun los. De 
eerste sneeuwvlokken dwarrelden uit de 
hemel. 

's Morgens heeft iemand het lichaam van 
Paul gevonden, toen hij bang langs de mu
ren der ,huizen naar de kerk wilde gaan. 
Hij herkende hem direct aan zijn lange ge
stalte. 

In alle stilte werd Paul vlak bij het huis 
van Elise begraven. Zij was reeds twee jaar 
moeder. Haar man ·maakte· een houten kruis 
voor zijn graf. 

Elise sprenkelde wat wijwater en dacht 
aan de stilte, de liefde en het geluk van het 
laatste Kerstfeest, dat zij met Paul gevierd 
had, nu vijf jaar geleden. Toen knielde zij 
neer en fluisterde "Zalig Kerstfeest Paul". 

Niemand heeft zo vurig God gedankt 
voor een leven dat eindigde waar anders 
het verdriet zou begonnen zijn. 

Zijn laatste Kerstmis was wit van geluk. 
Want het geluk ligt bij God, die Kerstfeest 
en dood weet te verenigen. H. v. d. M. 

Nu mensen, wars van Gods genade, 
ze lachen: wat zou genade zijn, 

Mijn woorden zijn als blije voeten vergaan in hun olympiade 
nu ik het Kind bezingen ga, en het lichaam hoeden als een kostbaar 
en ik het straks zal gaan begroeten schrijn. 
met Kyriëleis en Gloria. Nu tussen puin en roestend ijzer 
Ver zou het nu niet moeten zoeken geen plaats meer vrij is voor een kind ... 
naar 'n tochtig hok en guren wind i Dan waren de Wijzen heel wat wijzer en waar haalt Mirjam wel de doeken 
benodigd voor haar Godd'lijR Kind? met hun ster en hun goud in de 

avond wind. 
Een tochtig hok: een stuk ruïne 
doorschoten met rauw kogelgruis. Maar als wij eens tot inkeer kwamen 
Een landschap als na een lawine, 'en zongen het zilveren Kyriëleis, 
stenen en slijk en 'n nachtzwart kruis. zou 't Kind ons dan noemen met Zijnen 

Naam eu Een kruis, want als voor twintig eeuwen: 
G I h I Il • omarmen als na een lange reis? Op o got a oopt a es mt ..... .

al spelen lammetjes met de leeuwen • Dan zouden er klokken in ons zingen, 
' en jodelt een engel op een herdersfluit. dan werd ons leven weer licht en ruim,

Al lijkt Gods komst op een idylle als wij zó naar dit Kindje gingen, 
bij veel rood licht en kaarsenschijn. gewassen van roet en schuim! 
Ach, waarom zou dit Kind niet rillen 
nu mensen wreed als vampiers zijn. 



1.� 'lliemos,
AFSCHEID WRND. BURGEMEESTER 

FRANCISSEN. 

Vrijdagavond heeft ten raadhuize in de 
raadszaal onze waarnemend Burgemeester 
Mr. Francissen afscheid genomen van de 
gemeente Boxtel. De eerste wethouder W. 
v. d. Laar, voerde namens het college van
wethouders het woord. Hij verheelde zijn
spijt over dit heengaan niet en prees den
burgemeester om zijn wijs beleid. Veel lof
werd den scheidenden burgemeester oog
toegezwaaid van de zijde van de tijdelijke
Raad, di� bij monde van B. Sprangers even
eens zijn spijt betuigde. De, Raad had tot
De Kroon een schrijven gerichb waarin hij
zijn teleurstelling bekende over dit ontslag.
De Hoogeerw. Heer Deken was verhinderd
deze afscheidbijeenkomst bij te wonen; hij
had den eersten wethouder echter een brief
doen ·toekomen waarin hij het werk, de toe
wijding en het beleid van den· wrnd. Burge
meester prees. Deze brief werd door wet
houder W. v. d. Laar voorgelezen. Daarna
werd nog door den Voorzitter der Werk
gevers-vereniging, Jac. v. Susante en den
Voorzitter der Middenstandsvereniging A.
Spierings het woord gericht tot den burge
meester. Beiden spraken met grote waar
dering over zijn ambtsperiode, die weliswaar
kort, maar goed was. Na de pauze, waarin
een kop koffie werd geserveerd, sprak wet
houder Valks voor de arbeidersstand. Hij
prees speciaal het werk dat de burgemeester
verrichtte voor de arbeiders van Boxtel, die
hem daarvoor grote dank verschuldigd zijn.
Hij hoopte in den nieuwen Burgemeester
een even sociaal voelend mens te ontmoeten.
Tot slot van deze bijeenkomst sprak de
heengaande burgervader een ontroerend af
scheidswoord. Partir, c'est mourit un peu" _
zei hij : heengaan is een beetje sterven!
Door zijn werk voor de Boxtelse gemeen
schap in moeilijke tijden, was hij aan Boxtel
gehecht en had het gaarne zijn krachten ter
beschikking gesteld in de verre toekomst.
Hij hoopte dat de Raad den nieuwen Bur
gemeester tegemoet zou treden met de
zelfde goede gezindheid als hij dat hem
gedaan had.

De avond werd besloten met een diner, 
dat de gemeenteraad den scheidenden Bur
gemeester en zijn vrouw in hotel van Vler
ken aangeboden had. 

Wij wensen Mr. Francissen en zijn gezin 
een gelukkige toekomst in vrij Nederland. 

Bij het heengaan van Mr. Francissen als 
wn. Burgemeester van Boxtel. 

Nu gij plots zult gaan scheiden uit't 
Boxtelse leven 

Als bestuurder v;m 't dorp in 'n •moeilijke • tijd. 
' Nu we U moeten missen in gezaamlijken 

strijd 
Om aan't Brabantse Ceotrum weer toekomst 

te geven. 
0 gedenk dat het brandend bericht heeft 

doen beven 
De getrouwen, die trachtten, om, met Uw • beleid
En Uw arbeid, vermengd met 

vriendschappelijkheid, 
Voor het enig subliemschone einddoel te 

streven. 
Wees verzekerd Francissen, dat dank U 

verg'zelt. 
Ja, dat Boxtel's geschied'nis met eer U 

vermeldt 
In de tijd dat ons angst deed benauwen. 
Na gevaren van oorlog, van honger en leed 
Toen voor deugd'lijken opbouw van Boxtel 

Qj streedt, 
Boxtel zal altijd Uw dagen onthouen. 

INSTALLATIE BURGEMEESTER. 

In verband met zijn installatie op 29 De
cember a.s. zal de Burgemeester van Boxtel 
er geen bezwaar tegen hebben dat op Za
terdag 29 December en Zondag 30 Dec. 
a.s. wordt gedanst.

De daartoe strekkende aanvragen moeten,
zo spoedig mogelijk worden ingediend bij de 
administratie van de politie te Boxtel. . 

INHALEN VAN DEN NIEUWEN 
BURGEMEESTER. 

De Edelachtbare Heer Ds. A. M. v. Helvoort 

op Zaterdag 29 December a.s. 

De vereniging Boxtel Vooruit heeft met 
goedvinden vari de betreffende autoriteiten 
voor het inhalen van den Burgemeester de 
volgende regeling getroffen: 

's Morgens 9,30 uur Plechtige H. Mis in 
de St. Petruskerk; 's Middags 2 uur Ont
vangst van den Burgemeester door de Wet
houders en het bestuur van Boxtel Vooruit 
op den Oirschotsen weg nabij de grens �er 
gem�ente. Toespraak van een jonge dlfue 
en aanbieding van bouquette. 

Daarna wordt gereden naar het Raadhuis 
alwaar de plechtige installatie zal plaat vin
den. 
• Te 3 uur worden alle Boxtelse vereni

gingen op de markt verwacht, die zich in
volgorde van aankomst en volgens te geven
aanwijzingen opstellen om te defileren voor
den Burgemeester, die op het bordes van
he,_t raadhuis zal plaats nemen. Hier zal de
voorzitter van Boxtel Vooruit den nieuwen
Burgemeester namens de ingezetenen van
Boxtel toespreken en zal door een jonge
dame met een korte toespraak, een hou-

quette worden aangeboden. Daarna défilé 
van de verschillende verenigingen waarbij 
de Voorzitter van elke vereniging een ogen
blik gelegenheid krijgt den Burgemeester 
namens zijn vereniging geluk te wensen, 

Tijdens défilé zullen de Harmoniën en de 
zangverenigingen een nummer ten gehore 
brengen. 

Na afloop défilé zal de Burgemeester voor 
de verdere Boxtelse ingezetenen recipiëren 
op het Raadhuis. 

Men wordt vriendelijk verzocht dien na
middag de vlaggen uit te steken. 

Het ligt in de bedoeling voor de school
gaande kinderen nog een afzonderlijke hulde 
te doen plaats hebben. 

BOXTEL RODDEL T1 

We lezen in Oost-Brabant in een verslag 
van een tribunaalzitting letterlijk: ,,Er werd 
zeker over geroddeld, zoals er in Boxtel zo
veel geroddeld wordt". Nu mogen dit voor 
mijn part de woorden zijn van een President 
van het Bosse Tribunaal. Maar van derge
lijke volzinnen zijn wij in het geheel rriet 
gediend. 

Het moet zelfs voor een President van het 
tribunaal duidelijk zijn dat er in Boxtel ge
sproken wordt over voorvallen di_e het volk 
ergeren. Wij veronderstellen dat dit in den 
·Bosch precies hetzelfde zal zijn. Het is ons
nooit gebleken dat Boxtel expert is in het
roddelen. Misschien mogen we wel zeggen
dat we in het geheel geen prijs stellen op
een dergelijke overdreven belangstelling
voor zaken die bij een tribunaalzitting van
twijfelachtig belang zijn en als een veral
gemening gebruikt worden om zich beledi
gend uit te laten over een dorp dat gedu
rende de oorlog zich op zo'n voortreffelijke
wijze heeft gedragen: Daarvan kunnen de
honderd drie en vijftig geallieerde R.A.F.
mannen getuigen, die gedurende zes weken
door onze Boxtelse jongens zijn verborgen
en gevoed. Daarvan kunnen honderd an
dere gebeurtenissen getuigen, die noch aan
Thomaes, noch aan Van Domburg, noch aan
de President bekend waren.

NIEUWE KLOK. 

Dinsdagavond werd door de Hoogeerw. • 
Heer Deken 1. Broekman, als gedelegeerde 
van Mgr. W. Mutsaerts, de nieuwe klok der 
H. Hart-parochie geconsacreerd. De Deken
werd bij deze uitzonderlijke plechtigheid
geassisteerd door Kapelaan J. Tychon als
Diaken en Assistent A. van Heyningen en
de Minoratus J. v. d: Laar terwijl Kapelaan
J. v. d. Rijdt vanaf de kansel tijdens de
plechtigheid van de klokken-consecratie
uitleg gaf aan de talrijke gelovigen,
die de parochiekerk vulden. Zij stelden
er prijs op van hun belangstelling blijk te
geven, temeer daar reeds zo spoedig hun
parochiekerk met een prachtige klok kon
worden uitgerust, terwijl zij vroeger tevre
den moesten zijn met het vrij armzalig ge
klepel van een grote bel. Deze nieuwe klok,
gegoten in de beroemde Brabantse Klokken
gieterij van Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel,
geeft als toonhoogte cis. Haar is de naam
van Willibrord gegeven en zij draagt het
opschrift: ,,Willibrordus Amori voco amo
rem. Par Ss. Cordis Boxtel 1945", hetgeen
betekent: ,,Ik Willibrord roep om liefde
voor de Liefde == (!-1. Hart). Parochie van
het H. Hart, Boxtel, 1945".

Voor de eerste keer zal deze klok haar 
sonore klanken doen weergalmen over Box
tel's landouwen in de vredige kerstnacht en 
de parochianen ter nachtmis wekken en in 
hµn harten vredige ingetogenheid, om God 
lof te zingen om Zijn grootheid en goedheid. 

Deze klok is een kostbaar bezit en zal 
niet weinig bijdragen tot verhoging van de 
luister der kerkdiensten en godsvrucht der 
gelovigen. 

De plechtigheid werd besloten met een 
korte toespraak van den Hoogeerw. Heer 
Deken, die zijn grote vreugde over het bezit 
van deze klok uitte. Een paar slltgen op de 
klok kondigde het einde aan, waarna vele 
gelovigen zich rond de klok verdrongen, om 
haar van nabij te zien en te betastert. 

KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING. 

Op Zondag 9 December organiseerde de 
plaatselijke afdeling van de Katholieke Ar
beidersbeweging haar traditioneel kinder
feest. Zoals de voorzitter de heer Valks, op
merkte was het het bestuur een genoegen 
om thans, na vijf jaar, weer eens alle kinde
ren der leden een genoeglijke middag te 
bezorg ent 

De zaal van het Kasteel van Stapelen, 
voor dit doel door de E.E. Paters Assumptio
nisten beschikbalar gesteld, herbergde dien 
middag niet minder dan 800 kinderen. Vol 
enthousiasme genoten zij van êle zeer mooie 
levende poppenkast, die een groep jeugdige 
personen onder leiding van den Heer Prince 
ten tonele bracht. Na afloop werden alle 
kinderen nog getracteerd op een verse eier
koek, die, dank zij de spontane medewerking 
vari den heer A. Spierings, de "Sparwinkel" 
uit de Breukelsestraat en den heer A. Jansen 
uit de Mijlstraat, konden worden aange
boden. 

Alles bijeen hebben de kinderen een heer
lijke middag gehad en het bestuur zegt van-

af deze plaats hartelijk dank aan allen die 
tot het slagen van dit kinderfeest hebben 
medegewerkt. 

VERLOREN EN GEVONDEN. 

Bij de Gemeente-Politie Boxtel gedane 
aangiften van gevonden en verloren voor
werpen gedurende het tijdvak 1 t.m. 18 Dec. 
1945. 

Verloren: 1 bonkaart KA. 13; 1 rook
kaart; 1 dubbeltjes-armband; 1 blauwe ro
zenkrans; 1 stamkaart no. C 99111 ; 1 por
tefeuille, inhoudende persoonsbewijs en uit
spraken van het Tribunaal; 1 boodschappen
tas met ritsluiting, (donkerrood); 1 witte 
slipover en 1 sjaal (nieuw). 

Gevonden: 1 bonkaart K 513; 1 blauwe 
handschoen; 2 bossen klompen; 1 beige le
deren dameshandschoen met witte biesjes; 
1 wapenarmbandje. 

M.I.V.A.-AVOND.

Dinsdagavond hadden we een avond voor 
de Missieverkeersactie. Een toneelgroep uit 
Eindhoven bracht ons "En waar de ster bleef 
stille staan" van Felix Timmermans. Van het 
spel kunnen wij zeggen dat het niet overal 
de fijne afwerking heeft gekregen die het 
verlangt. Uiterlijke factoren als decor en 
het juiste verband met de muziek waren 
oorzaak van 'n onafgewerkt · geheel. De 
hoofdrolspelers deden uiterst hun best. Een 
speler als Schrobbebeek zagen wij zelden. 
Hij had de juiste toon te pakken. Zijn spel 
was verrassend sterk, en het contact met het 
publiek dat bij de anderen wel eens ver
loren ging wist hij reeds door zijn "op
komen" te behouden. Ook Suskewiet was 
zijn rol meester, terwijl het spel van Pitje 
Vogel wat aan een patronaat deed denken. 
Wanneer de spelers wat meer op elkaar zijn 
in_gespeeld, een betere oplossing voor decor
w1ssel1ng gevonden wordt en de verlichting 
minder storend werkt, kan dit gezelschap 
met een gerust hart het tournee voor de 
M.I.V.A. voortzetten.

Tussen de taferelen sprak pater Zilkens
een enthousiast woord, waarin hij "sympa
thie" en "baten" wist los te roepen bij de 
bezoekers. 

HEILIGE BANDEN. 

Zaterdag en Zondag vóór Kerstmis zal in 
De Ark, Boxtel vertoond worden de docu
mantaire film "Heilige Banden". 

Wij vinden het door de leiding van het 
theater zeer goed gezien, dat zij, ter voor
bereiding van het Kerstfeest, haar keus heeft 
laten vallen op deze buitengewoon mooie 
film, welke in alle kringen de grootste be
wondering heeft gewekt, en het enthousias
me van de filmrecensenten heeft losgeslagen. 
't Is volkomen begrijpelijk. Robert Alexan
dre, die verantwoordelijk is voor de regie 
zowel als voor het camera-werk, verdient 
allen log voor de zeldzame schoonheid, wel
ke hij in een lijnenspel van licht en scha
duw heeft weten te verwerken. 

Het terrein waarop hij werkte, was het 
Generalaat van de Zusters van De Goede 
Herder te Angers, een klooster van zeer 
grote omvang, waarin hij alles vond, wat be
langrijk genoeg was opgenomen te worden. 

Doch niet alleen met het beeld wist hij 
resultaten te bereiken: muziek en zang zo
wel als de liturgische gebeden zijn ver• 
weven met het visuële en zo opgenomen, 
dat zij, waar het nodig mocht zijn, ver
schillende plechtigheden verduidelijken. 

"Heilige Banden" is een film van grote 
culturële betekenis, welke voor allen een 
openbaring zal zijn. 
DE KATHOLIEKE FILMACTIE (K.F.A.) 

Van vele kanten is de vraag gesteld of de 
tijdens de oorlog door de bezetter opge
heven Kath. Film Actie niet evenals zovele 
andere Kath. organisaties terugkeert. Het 
hoofdbestuur der K.F.A. verzoekt ')ns mee 
te delen, dat in het zuiden des lands de 
actie kort na de bevrijding aldaar weer met 
succes is ingezet en dat thans ook aan de 
heropbouw van de beweging in het noorden 
is begonnen. 

Na de jongste vergadering van het Hoog
waardig Ned. Episcopaat mocht het hoofdbe
stuur de volgende verklaring ontvangen: 

"Het is het uitdrukkelijk verlangen van 
het Nederlands Episcopaat, dat de Katho
lieke Film Actie haar arbeid hervat en aller 
medewerking inr_o.::pt voor het "Werk voor 
de goede film·,. Voor Katholieken blijft op 
dit gebied de K.F.A. de aangewezen orga-

• nisatie".
Het Centraal Bureau <ler K.F.A., Nieuw

straat 24, 's Hertogenbosch verstrekt verder
alle gewenste inlichtingen.

,,BRABANTS' TONEEL". 

Op de 2e Kerstdag zal Brabants' Toneel 
in de Ark een toneeluitvoering geven onder 
de titel "De geleende vrouw". Gezien de 
activiteit van dit amateursgezelschap mogen 
wij hoge verwachtingen koesteren. 

HOCKEY-NIEUWS. 

Zondag 16 December j.l. herdacht de 
Hockey-club MEP zijn 15-jarig bestaan. 
Daar deze gebeurtenis niet ongemerkt voor
bij mocht gaan, organiseerde het Bestuur 
enkele feestelijkheden. Dank zij het initiatief 
van een onzer dames-leden kwamen wij in 
contact met de Hillegersbergse Hockey-club 
,,Bully '36", welke club bovendien een to- , 
neelvereniging bezit. Hierdoor konden wij 
onze feestelijkheden 's Zaterdags openen 

met onze leden een toneelavond aan te bie
den. Het op te voeren stuk was een blijspel 
genaamd: ,,En Jacob diende". Voor de aan
vang van de uitvoering gaf de voorzitter van 
Bully een uiteenzetting over het toneelstuk 
en wenste ons allen een prettige avond. Te
vens maakte hij van de gelegenheid gebruik 
ons te feliciteren met het 15-jarig bestaan 
onzer vereniging en hij deed zijn wensen 
vergezeld gaan van een mooi bloemstuk, dat 
in dankbaarheid door onzen Voorzitter werd 
aanvaard. Door de keurige vertolking van 
de rollen van elk der speelsters en spelers 
hebben wij allen een buitengewoon gezelli
gen en geslaagden avond gehad. Een bij
zonder woord van dank past het ons dan 
ook te brengen aan al degenen, die hun me
dewerking verleend hebben om ons deze 
mooie avond te doen genieten. Nadat 
's Zondags allen de speciale H. Mis voor 
onze leden hadden bijgewoond, volgde van 
12-1 uur de receptie, welke druk bezocht
was. Ook diverse verenigingen zonden 
schriftelijk hun felicitaties. Om twee uur 
vingen de wedstrijden aan. Eerst speelden 
onze dames en zij slaagden er in de over
winning te behalen. Onze heren moesten 
echter in hun tegenstanders hun meerderen 
erkennen en verloren met 1-0. Na afloop 
der wedstrijden heeft de commissaris van 
materiaal de vlaggen veilig weggeborgen. 
Nadat de feestelijkheden eerst in het Pavil
joen waren voortgezet, werd de eigenlijken 
feestavond gehouden in Hotel van Boxtel, 
waar allen zich, naar wij hopen, best geamu
seerd hebben. Wij menen te mogen aan
nemen, dat MEP op een goed geslaagd feest 
kan terug zien. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Met "Boxtel" gaat het in stijgende lijn. 
Tegen Bata uit Best werd dan ook een 
prachtig resultaat behaald. Bata kon slechts 
in de laatste minuten gelijk maken. Onze 
achterhoede was subliem. De standenlijst 
wijst uit dat onze achterhoede weinig kansen 
van doorbraak geeft. De doelman heeft hier
in geen gering aandeel. De halflinie was dit
maal een zeer goede steun. De beide kant
halfs speelden met waar enthousiasme. 

Wanneer de voorhoede iets sneller gaat 
worden kunnen wij voor een groter resul
taat instaan. 

"Boxtel" Il kreeg in den Dungen een 
hard lesje. 

De A. Junioren doen het uitstekend. In 
een goede wedstrijd tegen een sterkere te
genstander wisten zij met 2-0 de puntjes in 
Boxtel te houden. 

a.s. Zondag komt Boxtel uit tegen Bladel.
Degene die de reis wil meemaken, gelieve 
zich op te g�ven voor a.s. Vrijdag bij H. 
Voets in de Rechterstraat of Joh. v. d. Steen 
in de Nieuwstraat. ,,Boxtel" Il speelt Zondag 
in Liempde tegen D.V.G. ll.

Gesp. gew. gel. verf. doelp. pnt. 
Bladella 6 4 0 2 20-15 8
Tongelre 4 3 0 1 11- 5 6
S.C.B. Bata 4 2 2 0 8- 6 6
Eind. Boys 4 1 2 1 1 1 - 8 • 4 
Boxtel 3 1 1 1 5- 4 3
Best V 5 0 2 3 8-16 2
V.S.V. '34 4 0 1 3 5-14 1

ODC-DOTB II 3-0.
De door beide partijen slecht gespeelde

wedstrijd werd gewonnen door ODC. 
Voor de rust was de stand 2-0 in het 

voordeel van ODC, na de rust wist ODC 
nog eenmaal te doelpunten en werd de 
stand 3-0 voor ODC. 

SOLISTENCONCERT. 

Op Tweede Kerstdag, des namiddags om 
4 uur, zal in de Ark een solistenconcert 
plaats hebben, waarin zullen optreden de 
heren Jan van der Peet, klarinettist en Hans 
van Homburgh, pianist. Dit concert heeft 
plaats onmiddellijk voor de tournée door 
Engeland, waarvoor deze kunstenaars zijn 
aangezocht. 

De abonnées op de voordrachtenreeks van 
,,Herlevend Boxtel" ontvangen een afzon
derlijke convocatie. Niet-leden, die het con
cert willen bijwonen, mogen wij verwijzen 
naar de in dit blad voorkomende advertentie. 

R.K.V. O.D.C. 

Afdeling Voetbal 
Na een gedwonge rustperiode van twee 

weken, zet ODC de strijd om de hoogste 
titel voort, met een wedstrijd tegen Nooit 
Gedacht in Geffen, waarvan met alle 
krachtsinspanning gewonnen kan worden. 
De wedstrijd begint om 1 uur . 

Het 2e elftal krijgt bezoek van Concordia 
SVD III uit den Bosch. Concordia speelde de 
laatste wedstrijd in Gestel gelijk, dus reser
ve's opgepast. 

Dit geld eveneens voor het 3de elftal dat 
het 4de elftal van Concordia om twaalf uur 
ontvangt. 

Tweede Kerstdag speelt ODC reeds de 
retour wedstrijd tegen Hintham, dat gezien 
de laatste uitslag 12-3 tegen Avanti, danig 
versterkt schijnt te zijn. De ODCers nemen 
derhalve, de grote overwinning in Hintham 
behaald niet als maatstaf. 

Deze wedstrijd begint om 2 uur. 
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ADVANCE TAFELTENNIS .. 
In het Jeugdhuis van de Nieuwstraat 

speelde Zondag j.l. het eerste team van 
Advance een prachtige partij tafeltennis te
gen het sterke Smash I uit Eindhoven, en 
won daarvan overtuigend met 9-1. De heren 
J. Moerdijk en R. Steinmann waren zeer
goed in vorm. De spanning .zat er geweldig
in, vooral in de eerste set van J. Moerdijk
Dikhoff, met als uitslag 30-28 !

Advance IV kwam uit tegen BTTC III 
Best en het werd evenals de vorige Zondag 
weer een klinkende 10-0 overwinning. 

Advance V moest echter in De Kring II 
uit Den Bosch haar meerdere erkennen. De 
gasten wonnen met 9-1. De Heer A. van 
Berkel wist voor Advance V de eer te red
den door I partij te winnen. 

Op Zondag 30 December a.s. zullen weer 
de traditioneel geworden Boxtelse Tafelten
niskampioenschappen verspeeld worden. De
genen, die rnee willen doen, kunnen zich nu 
reeds opgeven bij den Heer W. van Roos
malen, Julianastraat. Het inschrijfgeld be
draagt voor enkelspel f 1.00 en ,voor dubbel
spel f 0.50 per persoon. Nadere bijzonder
heden worden nog bekend gemaakt. 

KEGELSPORT. 
l.i. Zaterdag en Zondag werd ter gelegen

heid van het 40-jarig jubileum van de Boxtel
se kegelclub "De Vrije Club" in het kegel
huis Theuwkens een onderling concours ge
houden voor de Boxtelse kegelclubs. 
De uitslagen zijn: 
Persoonlijk kampioenschap: F. Witteveen Sr. 
Korpskampioenschap afd. A: ,,De Vrije Cl." 
Korpskampioenschap afd. B: ,,Tonevido". 
Hoogste korpswerper afd. A: Dr. J. Koning. 
Hoogste korpsw. afd. B: A. v. Nistelrooij. 
Clubkampioenschap: ,,De Vrije Club". 
Hoofdprijzen vrije baan: 1 L v. d. Eerden; 
2 A. van Boxtel; 3 M. Willems; 4 W. v. d. 
Laar. 

De organisatoren zagen al hun moeite 
beloond met het schitterend verloop van dit 
concours, dat voor 100 % geslaagd mag 
heten en er zeker toe heeft bijgedragen, 
dat het enthousiasme voor de kegelsport ge
�timuleerd werd. 

MEDEDELING ADMINISTRATIE. 

Dfgene die nog een Nieuwjaarsadverten
tie willen plaatsen gelieve deze op te geven
aan het bureau' van ons blad en wel voor 27 
December a.s. Deze worden dan opgenomen 
in het nummer dat met Nieuwjaar verschijnt. 

1Jistti&dif; 'IUeums, 
RIJWIELBANDEN, RIJWIELEN, WERK

EN BEROEPSSCHOENEN EN 
KINDERSCHOENEN. 

Op onderstaande dagen bestaat er1 ·gele
genheid aanvragen in te dienen voor: a. rij
wielbanden; b. rijwielen; c. v. erkschoencn; 
d. beroepsschoenen; e. kinderschoenen (1
t.m. 15 jaar).
Liempde 2 Januari 1916, voormiddag. 
Esch 2 Januari 1946 namiddag. 
Best 3 Januari 1946. 
Oirschot 4 Januari 1946. 
Schijndel 7 en 8 Januari 194G. 
Boxtel, 9, 10, 11 Januari 1946 

Op de dagen voor Boxtel aangegeven 
kunnen inwoners van andere gemeenten, die 
niet tijdig op de plaats hunner inwoning 
eén aanvrage hebben ingediend, deze for
mulieren te Boxtel nog inleveren. Aanvraag
formulieren kunnen thans reeds worden af
gehaald. Bij de indiening der aanvragen die
nen de eerste en tweede distributiestam
kaart van betrokkenen te worden overge
legd. Per post toegezonden formulieren wor
den niet in behandeling genomen. 
Ad a en b Rijwielbanden en Rijwielen. 

Zij die in loondienst werkzaam zijn die
nen een werkgeversverklaring over te leg
gen. Zij die reeds een aanvrage hebben 
ingediend behoeven geen nieuwe aanvrage 
in te dienen. Bij de aanvragen voor rijwielen 
dient een verklaring te worden overgelegd, 
dat a. of het rijwiel gestolen of gevorderd is 
(politieverklaring); b. of een verklaring van 
den rijwielhandelaar,· dat het thans in ge
bruik zijnde rijwiel dringend vervangen moet 
worden. 
ad c, en d Werk- of Beroepsschoenen. 

Aanvragen voor werk- of beroepsschoe
nen kunnen wordèn ingediend, door hen, 
die na 31 December 1944 nog geen bon 
voor gewone-, beroeps-, of werkschoenen 
hebben ontvangen en die volgens de be
roepenlijst hiervoor in aanmerking komen. 
De aanvraagformulieren kunnen thans reeds 
worden afgehaald. De aandacht wordt erop 
gevestigd, dat bij indiening der aanvragen, 
de daarop voorkomende werkgeversverkla
ring volledig dient te zijn ingevuld. Zij die 
een aanvrage lopende hebben voor \gewone 
schoenen kunnen deze laten wijzigen in een 
aanvrage voor beroeps- of werkschoenen, 
indien zij volgens de beroepenlijst hiervoor 
in aanmerking komen. 
ad e Kinderschoenen· ( 1 t.m. 15 jaar). 

Zij die door omstandigheden vorige keren 
geen aanvrage hebben ingediend kunnen 
thans een aanvraagformulier inleveren. Be
trokkene moet na 31 Dec. 1944 nog geen 
bon hebben ontvangen. Degenen die reeds 
een aanvrage hebben ingediend behoeven 
dit niet opnieuw te doen. Kinderen, die ge-

Mevr. CARPAY-KUYPERS 
Leerares M.O. zal haar les· 
sen in Engelsche Conversa
tie en Eng. en Ned. Han
delscorrespondentie 

NIET GEVEN 

tusschen 22 Dec. en 2 Jan. 

_,,STRUCTURA" 
Kalkvoeding, Structuurver
betering, Kalkmeststof. On
misbaar voor Uw tuin 1 
25 kg franco huis v. f 2.89. 
MAZEREEUW's ZADEN 

MEERSEN (L.) 
Vraagt U eens onze prach
tige prijscourant. 
Depöth.: 
M.H. H. TOIRKENS-NIJST

Markt 13, Boxtel. 
st9t, st9t, .,-., s19t, ,e,, ,-,, ...... 

Grote Uitgave van 
Schoenenbonnen 
• in Januari I I I

Wij :zijn er op

v oorbereid

Bovendeert's 
Schoenen 

blijven beter ! 
(Zie onze étalages) 
wwwwwwww 

Fa. J. P. Tielen
Stationstraat 

WITTEVEEN'S 
Compl. Woninginr. Rechterstraat 22 Tel. 478 

Eenpersoons 
Ledikanten vanaf 

Twee persoon 
Ledikanten vanaf 

32.50 

49.50 

Sdtouw&a<1"1Je .AcA" P,oxtd, 
Zaterdag 22 Dec. te 7 en 9 uur. 
Zondag 23 Dec. te 4, 7 en 9 uur 

Heilige Banden 
( Cloitrées) 
onder regie van 
Robert Alexandre. 
Een film met buitengewone stemming 
niet alleen, maar ook een werkstuk, 
waarin het begrip "film" werd verwerke
lijkt op een weergaloos schoone wijze. 
In het voorprogramma o.a. Neerlandsch 
Nieuws. 
Toegang alle leeftijden. 

Toegangsprijzen: 0,35, 0,45, 0.55, 0,80, 1, - . 
' Plaatsbespreking: Zaterdag en Zondag van 12 - 1 uur. 

Wij zijn weer begonnen met 

KLOMPEN ==REPARATIE 
U kunt uw versleten klompen brengen op het van 
ouds bekende adres 

G. v.d. Sloot, Van Hornstraat 10.
Ze worden dan als ni�uw. 

BOXTELSCHE KLOMPENFABRIEK 

H. J. VERHAGEN 

Kantoorboel.handel WITTEVEEN'S 
Voorradig: 
Bloes voor omlegkalender, 
Eeuwigdurende kalenders, 
Vloeileggers, vloeidrukkers, 
Vulpenstandaards, 
Brievenstandaards, 
Papiermanden, 
Systeemkaartenkastjes, 
Stencils, stencilinkten, 
Correctielak, Carbonpapier, 
Verfdoozen met blokjes en 
tuben, 
TIJDELIJK KLEEFPASTA 
zonder inlevering v. potten. 

Te koop gevraagd: 

Alle soorten huiden 
Geiten, Bunsings, Mollen, 

Katten Hazen en 
Konijnen. 

De erkende Pelt�rijenbandel 
C. VERBEEK,

Zandvliet 38 - Boxtel 

Neemt goeden raad, 
Gebruikt v. Oers zaad. 

De P,B,H, van District 41 
maakt bekend, dat in ver
band met de a.s. Kerst
dagen en Nieuwjaarsdag de 
zitdag van Dinsdag te Box
tel zal worden gehouden 

op Maandag 24 Dec, en 
Maandag 31 Dec, 

alleen nam. van 2-4 uur. 
A. v. d. PAS.

Compl. Woninginr. Rechterstr. 22, Tel. 478 

LIGSTOELEN , 39 75MET KUSSENS vanaf • 

Commissie voorziening Noord-Brabant 
Uitdeelpost . Schoenen 

J, A. GEMEN - Stationstraat 14 - Boxtel 

, 

. -�

• ..

heer\iik kopie -\.et een ·;

\(Qff\E. ,\\ 

-- :;
"·;-;,:•.:<·,···,·�:.·" ' /' 

\YJ©)(Q)� a a a a
Manufacturen • Mode-Artikelen 
Dames-, Heeren- en Kinderconfectie 
Meubelen • Tapijten 
Bedden - Dekens 
Stoffeerwerk 

a a 

Ir! �o!Po \\!'©}]ril (dce)ITï) ill)@@[lûj]�lR{®�Il 1ii1Jk

= 5 @�l® = 
Komt tijdens de aanstaande fee stdagen onze 

speciale K E R S T - E TA LA G E eens bekijken. 

,, Brabant's Tooneel" 
Speelt op Woensdag 26 Dec., (2e 
Kerstdag) Donderdag 27 December, 
Vrijdag 28 December in de 

SCHOUWBURG "DE ARK", 

telkens des 's avonds om half acht. 
Opgevoerd wordt een klucht in vier bedrijven: 

De geleende Vrouw 
Regie: Fr. v. Oers, Boxtel. 
Grimeur: Th. Lamoen, Vught. 
Prijzen: f 1.50 en f 1.00 bel. inbegr. 
Plaatsbespreken eiken speeldag van 
12 - 1 uur aan de zaal á fO cent. 

Muzikale opluistering door de 
,,Vroolijke Band". 

Gaat naar een van deze avonden. Een avond van ont
spanning en......... een stuk vol humor. 

WITTEVEEN'S 
Compl. Woninginr. Rechterstraat 22 Tel. 47.8 

Kinderledikanten 32 50vanaf • 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , • 
bil Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Voor Kerstartikelen naar AVEHA 
Wij hebben ontvangen een prachtsorteering 

Kerstartikelen op 
de Chocoladebon: 

Chocol. Kerstkransjes
Crême Kerstkransjes 

Crême Kerstklokken 
Crême Kerststerren 

KOOPT OP DE NIEUWE BON 

A VEHA Kóffie 
Versch gebrand en prima kwaliteit!

Deze week voor alla klanten Stroopkoffie merk Buisman. 

Steeds het beste ! Steeds het goedkoopste! 

ANDRÉ VAN HILST 
Voor den Kerstboom: 

Engelenhaar per knot 50 cent 
Kerstklokken 7 0 " 
Kerstklokken 5 0 " 
Diverse versierselen 17

112 "

1 J. Wüteuun' s 
.Alanu/aducen en Canf,eáiekdcij/, 
Rechterstraat 18 Boxtel 

Essence 
voor Pudding en Gebak, enz. alle smaken 
15 cent per fleschje. 

Heerlijke Bessensappen 
voor de Pudding, enz. groote flesschen volop 
voorradig. 
E n  s teeds  't a dres n o g  voor Melk, Boter, 
Kaas, Margarine, Vetten en Eieren. 

ZUIVELHANDEL 
' C. DE JONG==v. KEMPEN 

Van Hornstraat 12 Boxtel 

Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN 

BEKENDMAKING 
Wij maken onze geachte Cliëntèle er op 
attent dat wij vanwege vacantie van ons 
personeel op MAANDAG 24 DEC. en 
MAANDAG 31 DEC. 

geen schoenreparatie 
aan kunnen nemen 

'Direct na de feestdagen staan wij weder• 
om geheel ten Uwen dienste. 

J. A. GEMEN, BOXTEL 
Rijk s ge dip I ome er d Schoenhersteller 
Stationstraat 14, Boxte·l Telefoon No. 296 



et bo�en zijn in de maanden Juli tot en m December 1944 kunnen thans ook een aan -vrage indienen. 
KLOMPEN. e Met ingang van 1 Januari 1946 zal d distributiedienst overgaan tot het uitreike van bonnen voor klompen. Het indienen deaanvragen: 20 en 21 December 1945 Schijndel, 27 December 's voormiddags Liempde; 27 December 1945 's namiddag te Esch; 27 December 1945 te Best en 2 

n 
r te te s 8 December 1945 te Oirschot. et Na-inliv�ring op de dagen, die voor h indienen van rijwielbandenformulieren ziJ n aangegeven. ijSoorten klompen: De klompen, welke b de handel tegen inlevering van bonnen kun -

t: Wie voor de klompen in aanmerking kom Uitsluitend zij, die bij het verrichten va hun arbeid hoofdzakelijk op klompen ziJ aangewezen, mogen aanvragen indienen. 
n n 

1 In gevallen, dat klompen worden aange vraagd ter vervanging van schoenen, moe afwijzend worden beschikt. 
-t 
s -Aanvraagformulieren kunnen thans reed worden afgehaald. Bij het indienen der aan vrage moet de tweede distributiestamkaa rt worden overgelegd. Distributiekring, BOXTEL 

MEDEDELING. e Woensdag 10 October l.i. hebben enig trouwe aanhangers van de R.K. Staatspart in hotel Theeuwkens op verzoek van he Rijkskringbestuur ene bespreking gehoude om in Boxtel een afdeling van de nieuw 
ij t n e R.K. partij te stichien. t Besloten werd een der heren van he Kringbestuur uit te nodigen voor een te be leggen propaganda-vergadering, zodra ee Il zaal disponibel zoli zijn. n Nu is het zover. In de eerste helft va Januari zal de heer mr. Frans Teulings ko men spreken. De juiste datum kan nog nie worden vastgesteld, doch in het eerstvolgen nummer van dit blad zal per advertenti plaats, datum en aanvangsuur bekend ge 

-t 
cl e -maakt worden. 

OFFICIELE BONNENLIJST. e Voor de eerste helft van de lste period 1946 (23 December 1945 t.m. 5 Jan. 1946) Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 601. 500 t.m._506 1 800 gram b,rood 507, 508 200 gram bloem 509 500 gram suiker 510 100 gram koffie 511 100 gram cacao 512 • 125 gram boter 513 250 gram margarine 514 100 gram vet 515 100 gram kaas 516, 517, 518, 519 520 521 B 41, B 42 
100 gram vlees 2 kg aardappelen 1 kg aardappelen 400 gram brood 1½ liter melk A 43 1 B 43, C 43 3 liter melk B 44 1 1 kg aardappelen Bonkaarten KD, KE 601 600, 601 800 gram brood 602, 603 200 gram • bloem 604 250 gram rijst of kinderm 605 600 gram suiker 606 100 gram cacao 607 250 gram boter 608 125 gram margarine 609 100 gram kaas 610 5 liter melk 611, 612, 613, 614 100 gram vlees 615 1 kg aardappelen D 41, D 42 / 400 gram broodE 41 250 gr. rijst of kindermeel Tabakskaarten enz. T 05 2 rantsoenen tabaksart. 

V 05 X 05

(geen import-cigaretten) 100 gram choc. of suikerw. 2 rantsoenen tabaksart. (geen import-cigaretten) De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 29 December a.s. De bonnen voor vlees zullen in den vervolge gedurende twee weken geldig zijn.De bonnen 516, 517, 518, 519,611,612,613, 614 zijn derhalve geldig tot en met 5 Jan. Op de suikerbonnen 509 en 605 wordt ditmaal 100 gram suiker meer verstrekt. Deze 100 grall\ suiker wordt beschikbaar gesteld als, een extra rantsoen tt;r gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar. Voor de week van 30 Dec. tot en met 5 Januari a.s. zullen nog bonnen worJen aangewezen voor melk, aardappelen, bloem, zout, jam, peulvruchten, tabak, versnaperingen, zeep e.i 1uciters. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 21 December a.s. van 12 uur des middags af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag24 December mag worden afgeleverd. Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keukens moet aldaar de bon 520 voor aardappelen worden ingeleverd. In de week van 30 December tot en met 
5 Januari moet bij de Centrale Keuken bon 516 of 611 worden ingeleverd voor vlees. 
Redacteur: H. v. d. Meiiden. Directie e11 Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19 

Voor de belangstelling en hulp ondervonden bij de ziekte, overlijden en begrafenis van onze geliefde Moeder Johanna Potters-Kemps betuigen wij de Eerw. H.H. Geestelijken, Dr. van Rooij, de heer Stinesen, Vrienden, Kennissen en Buurtbewoners onzen hartelijken dank. FAMILIE POTTERS. 
Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan P.T.T. personeel, vrienden en kennissen, voor de vele blijken van belangstelling bij mijn belangstelling bij mijn zilveren ambts-jubileum ondervonden. E. v. EYNDHOVENVERMEULEN en kinderen
Mevrouw Notaris VerhuistSteenbergen vraagt voor huishouden van 2 personenvertrouwde dienstbode bekend met keuken en werkzaamheden. Brieven S.M. Brabant's Centrum. 
Te koop een groen geïmailleerd kacheltje, te bevragen N. Kerkstraat 54.
Te koop een Kruiwagen bij1-1. Merkx, N. Kerkstr. 13.Verloren. Maandagmiddagi.l. nikkelen wieldop van wandelwagentje, gaande v.Osch van Leeuwenstraat, Kasteellaan, Pr. Hendrikstraat en terug. Tegen beooning terug bezorgen, v. Osch v. Leeuwenstr. 32. I 
Verloren, een achterbord van een vrachtwagen van Schijndel naar Boxtel, tegen belooning terug te bezorgen bij, Ant. v. d. Elzen van Hornstraat 23, Boxtel. 
Verloren door militair een rechter glacehandschoen, waarschijnlijk in de bios
'c t oop, tegen belooning terug e bezorgen, Molenstr. 19. 
Te koop gevraagd Kanariebroedkooien, Jac. van Oers, Breukelsche straat 112. 
Te ruil aangeboden, een zwarte gekleede damesjapon m. 38, tegen stof voor winter of zomerjapon. Te bevr. Bureau Br. Centrum. 
Dagmeisje. Gevraagd in kl.gezin keurig dagmeisje. Zich aan te melden Burga kker 7. 
C 

s 

Te koop prima fornuiskahel, tafel, gootsteenbak en twee paar rijglaarzen. Fr.taalstraat 9. 
s r 
0 

Heb nieuwe hooge zwartechoenen m. 44. Wil dezeuilen voor werkschoenen f andere hooge schoenen, m. 45. adres Munsel 5.
n 
V 

Te koop aangeboden, trapaaimachine Singer, te beragen Breukelsche str. 112. 

b a 
Daar zit muziek in! Nieuwe Decca-Platen. Verkrijgaar bij J. van Oers, Burgkker 2, Boxtel. 
s e 
Te koop, Fototoestel The upreme de Luxe 3¼ X2¼ n 6X9, Nw. Kerkstr. 23. 
d 3 1 
Te ruil aangeboden bruine amesschoenen ¾ hak, m.6, tegen 38. Liempde D 3a. 
T e koop een partij Cannaa pooten. D 13a Liempd{'.d 
T e koop wisselstroom radio oestel merk Telefunken enen triller voor Radio, beragen Molenstraat 59. 
t e 
V 

D ienstbode biedt zich aanoor dag. Van I-lornstr. 18. V 

T e koop aangeboden, stalntaarns en een paar voetalschoenen 39.la 
b Tongelre 90 
H allo. Hallo. I k betaal f 1.25 voor een oed konijnen vel. g C . VERBEEK, Zandvliet 38, Boxtel. 
H eer vraagt kosthuis, zoo ogelijk met vrije kamer, efst in omgeving van staon. Aanbieding Molen raat 19. 
m li ti st 

Te ruil of te koop heerenfiets met volbanden. Kuijs, Rozemarystraat 6. 
Te koop of te ruil jongenspakje, 7 j., jongensjasje, 2 j. donkerblauw slobpakje 1 ½ jaar, een paar hooge en een paar lage schoentjes maat 25. Bevr. Molenstraat 19.
Aangeboden net pension v. R.K. persoon met huiselijk verkeer. Stroomend water. Brieven onder no. 13 aan Brabant's Centrum. 
Hotel van de Ven vraagt voor direct een net R. K. dienstmeisje. Hoog loon enverval. 
Te ruil of te koop vast tapijt, zoo goed als nieuw3 X 3 ½ m. voor vloerkleed of cocosmatten en paar lage jongens schoenen m. 38, tegen gymnastiekschoenen m. 40, Van Coothstr. 31.

Mevr. Morssink, Loonschebaan 51 Vught N.B. vraagt een net meisje voor dag en nacht. Hoog loon. Condities nader over een te komen. 
Te koop aangeb. waschcommode, zoo goed als nieuw en electrisch kacheltje, bevragen Breukelschestraat 84. 
R.K. Heer zoekt net pension. Aanbiedingen aan den heer \V. Vermeulen, Breda, Bleekstraat 13, of aan "De Sluisweide" Boxtel. 
200 sigaretten belooning v. degene die ons (2 pers) aan een slaapkamer en kamer met kookgelegenheid kan helpen. Te bevragen Molenstraat 19. 
Juffrouw met kind vraagt kamer te huur en biedt zich aan als hulp in de huishouding, Markt 23. Mevrouw Carpay-Kuypers vraagt beschaafd meisje v. Bekleede wieg te ruil of te

heele dagen: Rechterstr. 44. koop. Markt 23. 
Het Bestuur van den Eierbond te Boxtel maakt de landbouwers met minder dan 10 HA grond en een goed kippenhok er op ottent als dat zij bij den P.B.H. een verhoogde kuikentoewijzing kunnen aanvragen. 

Te koop een zeug geschikt voor huisslachting en enkele zware driftvarkens. H. Jacobs, Kleinderliempde26.
Te koop, een paar lage zwarte schoenen maat 41, een Dressoir en Petroleum kacheltje. L. Schoenmakers 

B IJ V E R D I E N S T E 
Door oude gevestigde Maats�happij van Levens- en Volksverzekering wordt gevraagd een 

ACTIEVE AGENT v. een bestaand agentschap te BOXTEL.Medewerking van Inspecteur. Vereischtewaarborgsom f 80, - , waarvoor 3 %rente 's jaars wordt vergoed. Bedrag kaneventueel giraal worden gestort.Brieven met UITVOERIGE inl. uiterlijk op 28 Dec. te zenden aan het Bur. van dit Blad onder no. 19. 
Het Bestuur der Katholieke Arbeidersbewegingafd. Boxtel brengt hiermede ter kennis aan allebelanghebbenden dat het Secretariaat. 

Secretaris TH. PASTOOR, 
is verplaatst naar RAAPH OF 12, ALHIERHet Bestuur.

WITTEVEEN'S 
Tel. 478 Compl. Woninginr. Rechterstraat 22 

Eenpersoons Bedstellen 39.50 
79.50 

met vlokvulling, vanaf 

Tweepersoons Bedstellen 
met vlokvulling, ·vanaf 

Attentie II Attentie II 

Voor de laatste maal is er gelegenheid 
om alle leveringen van producten 
waarvoor nog geen afrekening is ge
schied op de volgende zitdagen op te 
geven. HAAREN op Donderdag 27 December 1945, Café VAN DEN BRAAK, v. 9.30 uur tot 10.30 uur. ESCH op Donderdag 27 December 1945, P.B.H. KANTOOR, van 11. - uur tot 12 uur. BOXTEL op Donderdag 27 December 1945, Café ADELAARS, van 1,30 tot 3 uur. GEMONDE op Donderdag 27 December 1945, J. KLOMP, Gemonde 48 van 3.30 uur tot 4.30 uur.Gelieve leveringsbewijzen en eventueel andere bescheiden mede te brengen. De P.B.H. van District 41. W. DEN OUDEN.

A. J. Robben, Molenwijk 14, Boxtel Telefoon 302 
Gediplomeerd Belastingconsulent 

Belastingadviezen • Bijhouden, Inrichten 
en contruleeren van ,elke boekhouding. 

Firma J. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 

Herlevend Boxtel. Kunstcommissie. 

Tweede Kerstdag, 4 uur nam, in "De Ark" 

Matinée Musicale 
Jan van der Peet, clarinet. Hans :van den Homburgh, piano.
Kaarten voor niet-leden à f 1.50 

Voorverkoop Sigarenmagazijn Mandos, Kerkstraat.Plaatsbespreken aan de zaal op den dag der uitvoering van 12-1 uur. 
BOEKHANDEL "TIELEN" 

Stationstraat 28 Boxtel. 
Presenteert: 
Onderdrukking en Verzet, Nederland in Oorlogstijd. Een nationaal standaardwerk voor tijdgenoot en nageslacht. Verschijnt in 44 afleveringen van ± 64 pag., formaat 20-24½ cm. Geheele omvang 2800 á 2900 pag. met circa 800 á 1000 reproducties. Voor circa f 2,50 per maand kan menzich het bezit van dit werk verzekeren.Vraag nadere inlichtingen bij onzen boekhandel. 
Henri Pieck, Buchenwald. Een map reproducties naar teekeningen uit het Concentratiekamp Buchenwald. 

Prijs f 6,90.

Nazi-hel. Een reeks tragische documenten Belsen, Dachau, Buchenwalde enz. enz. 
Prijs f 2.50.

Er komen 

D 
50 dekens beschikbaar 

van prima kwaliteit 
Vraagt hierover inlichtingen bij: 

Fa. Wed. Spierings 
Breukelschestraat 88 , - Boxtel 

Nieuwe Bioscoop - Boxtel 
Presenteert a.s. Zatermiddag 22 Dec. een 
mooie kinderfilm 

DIK TR'OM 
Aanvang der voorstellingen zijn van 2 tot 4 en van 
4 tot 6 uur. Slechts één middag. 
Prijzen der plaatsen zijn 35 - 50 - 65 et. 

Laat voor de Feesdagen 

� UW KERSTBROOD
���� ��o�nu bK\�eSTK\ANSsJrs.b��ee�! 

soorten KOEKJES en GEBAKJES. 
Wilt U er om denken tijdig te bestellen ?
JAC. MELIS-v. ROOIJ 
Eindhovensche weg 11 Telefoon 238
H.H. LANDBOUWERS. Nog uit voorraad leverbaar eenige kleine partijtjes 
Gekeurde Pootaardappelen AA - A - AB en B Bintje, Bevelander, Eigenheimer, Eersteling, Industrie, Noordeling, Beleka, Deva. 

Die nu nog koopt bespaart zich het vastgestelde bewaarloon dat 1 Januari ingaat. 
P. P. VAN ZOGCHEL 

Zaadhandel Boxtel 

Ziet de étalages ! �-----• 

Voor Kerstartikelen 

naarSTEINMANN 
Bazar C. Steinmann-Pechtofd 
Rechterstraat 8, Boxtel. Telefoon 401 

Het Manufacturt:nl:uis 

,,Ve .Atat;,,neet'' 
Speciale aanbieding 

-

-

-

Prima 3,delige Vlokmatrassen 
peluw en gevulde k.issens. 
Kindermatrasjes met gevulde 
kussentjes. 

met 

Prima Kindermantels wollen stof 
voor leeftijd 6 tot 16 jaar. 

Breukelschestraat 95, Boxtel 
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s 
VOORHEEN· BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Oud en
• 

fUeUW.. 

De herinnerï'ng speelt in het lamplicht. 
Er ruist een melodie van voorbije dingen. 
Het is stil rondom ieders gedachten. Met 
weemoed denken we terug aan voorbije 
vreugden, een lied dat je trof, een eerste 
liefde, de zon van de zomer, de wind in de 
herfst en een kinderstem in de lente. Stil 
denken we aan het verdriet dat we hadden, 
een vriend die niet meer terugkeerde, een 
afscheid dat we nimmer vergeten, de laat
ste groet van een goedè vriendin. 

Dan zoeken we naar een houvast, dat we 
missichen vinden in de wijzers van de klok, 
die naar twaalf gaat. Nog even aarzelt de 
gedachte tussen oud en nieuw, tot twaalf 
sonore slagen onze dromende herinnering 
verstoort. 

Buiten knallen de vreugdeschoten, lichten 
de vuurpijlen en flikkeren de lichtkogels en 
ergens gilt een stoomfluit. Dat moet dan wel 
vanwege het nieuwe jaar zijn. 

Vreemd dat nu de mensen niet stil zijn. 
Vreemd dat zulk een stille vreugde met la
waai en vuur moet gevierd worden. •Een 
nacht als deze moest eigenlijk niet kunnen 
gestoord worden door het lawaai van hei
denen. Alleen de stilte mag hier aanwezig 
zijn als enige getuige van wat voorbijging 
als enige gezellin van de toekomstdromen, 
die jonge mensen kunnen hebben als zij 
eenzaam en stil onder Gods hemel de kleine 

schrede van het ene jaar in het andere 
meemaken. 

Buiten onder het licht van de sterren, bij 
het schone geluid van de nieuwjaarsklokken, 
wordt kracht en moed geboren voor een 
nieuwe tocht. Geen leed, geen verdriet dat 
het oude jaar bracht zal ons kunnen beheer
sen, als we in Gods natuur van nacht en 
sterren het nieuwe jaar tegemoet gaan, als 
we de stilte en de ontroering van de verre 
torenklok als een groet van God kunnen be
luisteren. 

Als het morgen wordt, �rukken we elkaar 
de hand en wensen elkaar een Zalig Nieuw
jaar. Het is een gemeenplaats, een gewoon
tewens. Maar heeft niet ieder gemeenplaats 
de diepste gedachte? Het Zalig Nieuwjaar 
dat wij elkaar toewensen moet een -diepe 
overtuiging uitspreken van echtheid en op
rechtheid. In het teken van Gods goedheid 
mogen wij met moed hopen op een nieuw 
en schoon jaar. 

Maar niet alleen van de goedheid Gods 
hangt het geluk van een nieuw en goed jaar 
af. Het is ook en vooral afhankelijk van 
onze eigen gesteldheid, van ons eigen werk. 

Wanneer wij niet met alle kracht die in 
ons is werken aan hetgeen "komen gaat, dan 
kan het alleen maar een toekomst worden 
van halfheid en slapheid. 

Een volk dat zijn plicht begrijpt en ·er 
naar handelt kan rekenen op een schone vol
einding. 

3lola3wlla , , ,
Met stijgende verwondering, meer nog 

. met stijgende veront\yaardiging heeft Boxt,el 
de verslagen gelezen van de rechtszitting van 
de eerste kamer van het Basse Tribunaal, 
dat Dinsdag 18 Dec. j.l. onder presidium 
van mr. H. B. S. Holla, moest vonnissen den 
gemeente-secretaris van Boxtel, J. A. P. van 
Domburg. 

Op zichzelf is het niet passend een over
heidsinstantie in het openbaar aan te klagen 
en te beschuldigen van fouten, omdat daar
door het gezag, dat het dikwijls toch al hard 
te verantwoorden heeft, ondermijnt. 

Wij hebben ook overwogen: laten wij ons 
niet beklagen; de beledigingen die men ons 
toeduwt, raken ons niet; zij komen uit een 
al te lage sfeer of van lieden die geen in
zicht hebben. Louis Veuillot zeide het eens: 
"Men slaapt heel rustig zelfs onder de meest 
vergiftige inktvlakken. Zij doden niet, en 
maken niemand zwart. De eerlijkheid heeft 
in zich iets, dat zulk venijn onschadelijk 
maakt." Laten wij alles over ons heengaan! 
Laat in onze ziel rijzen een ontzaglijke 
vreugde gemengd met een beetje hooghar
tigheid, nu wij bestreden worden door te
genstanders die niet bij machte zijn één 
werkelijk grote daad te stellen. 

Na rijp beraad hebben wij besloten, open
lijk protest aan te tekenen tegen deze be
treurenswaardige rechtszitting en . de krasse 
aanval _op Boxtel's goede naam. 

Het is niet meer verboden ons te ver
dedigen tegenover een georganiseerd com
plot dat slechts door betrekkelijk weinig per
sonen wordt geleid en aangevoerd en achter 
behendig opgestelde coulissen en in het 
donker een schandelijke campagne heeft 
opgezet, om persoonlijke wraakgevoelens te 
koelen ten koste van de goede naam van een 
plaats van 12000 zielen. 

Wat wij allereerst afkeuren is de toon en 
de heftige uitdrukkingen die bij dergelijke 
hooggeplaatste personen nog niet werden 
aangetroffen. En J"uist omdat de beschuldi
gingen aan het a res van Boxtel komen uit 
de mond van een zo hoog geplaatst persoon, 
wint de aanklacht en de belediging (want 
dat is het) nog aan scherpte. 

Wij hebben al méér een gortige brok te 
slikken gekregen van het Tribunaal van 
Holla, maar wat ons de vorige week werd 
gepresenteerd is bitter en wansmakelijk. In 
een lange zitting, die ruim 5 uur duurde, 
werd gevonni!h? Ja, maar ,niet Van Dom
burg, de aangeklaagde, de beschuldigde (de 
schuldige), maar Boxtel, de gemeente waar 
hij jaren lang secretaris was; een oordeel 
werd geveld over Boxtel's geestelijkheid, 
over de secretarie-ambtenaren, over de poli
tie, over de gehele bevolking. Van Domburg 
werd niet gevonnist, maar op vrije voeten 
gesteld op voorwaarde dat hij, tijdens het 
herhaalde onderzoek, geen overheidsfunctie 
zou bekleden. en niet in Boxtel zou wonen. 
(Veiligheidsmaatregel?). 

Wij hebben de rechtszitting niet bijge
woond en moeten afgaan op de verslagen . 
zoals die verschenen zijn in Oost-Brabant 
en het N .. Brabants Dagblad, die, vcoral 
het laatst genoemde, in onbezonnenheid ach
ter Hella zijn aangehold en zich, evenals hij, 
hebben vergalloppeerd en zich hebben laten 
verleiden de goede naam van Boxtel te be
kladden. 

Over de zaak van Domburg spreken wij 
geen oordeel uit; dat te doen is de opdracht 
van het Tribunaal. Maar wel matigen wij 
ons aan een oordeel over de uitla:mgen Y"ln 
Hella over Boxtel en de situatie a,daar. 
Daarover kunnen wij beter oordelen dan 
Holla, die op zijn rechterstoel daarover niet 
te oordelen heeft. Hij heeft met name geen 
oordeel uit te spreken over de noodzake
lijkheid, den directeur der gemeentebe-l1 ij
ven te verwijderen op zakelijke overwegin
gen; dit is iets voor het ambtenarengerecht; 
niet voor het tribunaal, dat slechte vader
landers vonnissen moet. Hij heeft den wnd. 
Burgemeester er geen verwijt van te maken, 
dat deze hem eens precies geschreven heeft, 
wat er eigenlijk met van Domburg aan de 
hand was, omdat hij (Holla) daar zelf om 
had laten vragen!! Is ons na bevrijding niet 
gezegd: goede vaderlanders, komt voor de 
dag met getuigenissen over onvaderlandse 
personen en hun daden en gezegden? En 
werd er ter aanmoediging niet bijgevoegd: 
uw getuigenis is en blijft gehrnn; gij zult 
er nooit nadeel van ondervin,len. In het 
proces van Domburg blijkt weer eens temeer 
dat dit een leugen was. De namen der ge
tuigen en hun gt'tuigenis�en worden niet ::il
leen bekend gemaakt aan verdachte(n), 
'llaar daarenboven aan de grote klok ge
hangen en in de courant gepubliceerd. Deze 
practijk is unfair; dit is, - wij hebben er 
geen ander woord voor - dit is: gemeen! 

Verder kán Holla niet oordelen over rle 
politiek-verworden geest vaq Boxtel e� m�et 
het dus ook niet doen. In Boxtel 1s met 
méér verworden dan elders en wellicht niet 
zoveel verworden als in het Tribunaal ka
mer no. één! 

Wij begrijpen van i1et Tribunaa{ van 
Holla niets meer. 

Wij krijgen de indruk, dat Van Domburg 
moet worden vrijgesproken en daar men 
daartoe geen kans ziet op zakelijke gronden1 tracht men nu hem als lichtend toonbeel..i
van een bekwaam ambtenaar te plaatsen te• 
gen de donkere achtergrond van een ver
worden geest te Boxtel, onder de geeste
lijken, onder de ambtenaren, onder de poli
tie, onder de gehele bevolking! 

Het is een goedkope poging; zij zal mis
lukken! 

* * 

Hier is een geval van kwaadspreken, naar 
onze mening van laster; in ieder geval een 
poging om iemands goede naam te bena
delen. 

Beledigingen moeten worden goedgemaakt. 
Het behoort tot het burgerlijke fatsoen en 
zeker tot de eis der christelijke rechtvaar
digheid, het onrecht zodra en zo goed m?
gelijk te herstellen. De slechte naam die 
Boxtel hiermede in de provincie gekregen 
heeft moet worden hersteld. Rechter Hella 
is verplicht openlijk voor hetzelfde T ribu
naal waar hij de belediging uitsprak, te ver
klaren dat hij zijn boekje te buiten ging en 
op onrechtvaardige wijze de naam van Box
tel verdacht heeft gemaakt. 

En de redacties der 2 genoemde bladen, 
die klakkeloos de rechtszitting verslagen 
hebben, hadden toch wel een woord van 
afkeuring of misnoegen te kennen kunnen 
geven over Holla's fout. 

Wij zien geen andere dan deze openbare 
weo om het Tribunaal aan te klagen en 
reh�bilitatie te eisen, hoewel het ons spijt 
hiertoe te moeten overgaan. 

Het Tribunaal heeft genoeg (meer dan 
genoeg) aan eigen zaken. Laat het de 
vingers niet besmeuren door met modder 
te gooien. 

1tond de ûtstallatre uan 

,,P,iu:,qem,�tec," 1Aomaes. 
Naar aanleiding van een verslag van de 

zitting van het Basse Tribunaal op 14 dezer, 
waarin vermeld is dat de ambtenaren ter 
gelegenheid van de installatie van burge
meester Thomaes "ter receptie togen" en 
daarna allen - op een na - gebruik maak
ten van de daarna volgende tractatie deelt 
men ons van ambtenaarszijde het volgende 
mede: 

a. Geheel in overeenstemming met de
houding van de Boxtelse bevolking die bur
gemeester Thomaes, omstuwd door een 
groepje trawanten - meest uit de vreemde 
- en begeleid door een W.A. muziekkorps
door Boxtel's uitgestorven straten liet mar
cheren naar een vrijwel lege markt, hebben 
de ambtenaren die zich, ten getale van on
gevee� 60, in de zogenaamde leeskamer ?P 
het raadhuis bevonden, ondanks een drie
maal herhaalde aanmaning, geweigerd zich 
naar buiten te begeven om de installatie van 
burgemeester Thomaes, die aldaar op een 
speciaal voor dit doel opgericht podium 
plaats had, bij te wonen. 

b. In de raadzaal zijn de ambtenaren door
Thomaes toegesproken, waarna zij aan den 
nieuwen burgemeester zijn voorgesteld. Zij 
waren bij deze plechtigheid gekleed in huo 
daagse plunje en verscheidene!) van hen 
hebben geweigerd het receptieboek te te
kenen. 

c. Daar er generlei reden bestond tot
enig feestbetoon hebben de ambtenaren 
principieel geen gebruik gemaakt van de 
voor hen in Riche aangerichte tractatie, be
houdens dat enige arbeiders, die blijkbaar 
niet waren ingelicht en het geval van de 
vrolijke ka'nt bekeken, daar enige consump
ties hebben gebruikt. 

ZJoAtec C. 'J,. :Jlod. 
Op 1 Januari a.s. is het 25 jaar geleden 

dat dokter Hoek de praktijk van zijn vader 
overnam. Velen zullen zich de figuur van 
zijn vader nog goed herinneren. Hij was een 
man die Boxtel kende, en rijke ervaring had 
opgedaan in de lange jaren van zijn drukke 
praktijk. Het zou voor de jonge dokter een 
moeilijke taak zijn deze taak met hetzelfde 
succes over te nemen, dat was ieders ge
dachte. Dat hij deze taak met succes en met 
liefde volbrengt zal iedereèn kunnen getui
gen, die met hem in aanraking komt. 

Als voorzitter van VVV "Boxtel Vooruit" 
heeft hij lange jaren veel gedaan dat de 
herinnering waard is. Bij de feestelijke ge
legenheden was de voorzitter een stuwende 
kracht met genoeg doorzettingsvermogen om 
in lange debatten een gehele zaal ti, over
tuigen van de noodzakelijkheid dat "Zater- •. 
dag" een bevrijdingsfeest gevierd zou wor
den. Wanneer wij dokter Hoek onze ge
lukwensen aanbieden dan sluiten wij ons aan 
bij geheel Boxtel en spreken daarbij tevens 
de hoop uit dat hij nog lange jaren zijn 
praktijk mag blijven uitoefenen met dezelfde 
toewijding als de voorbije vijf en twintig 
jaren. 

J!t�'llüuws-
HEILIGE BANDEN 

EN DE HOUDING VAN HET PUBLIEK. 

Zaterdag 22 December. Avondvoorstelling 
in de Ark. Vertoond wordt de film "Cloî-

'llûuwjaac. 
Als deze nacht voorbij is, Heer 
een klok weet zingt zoals weleer, 
de maan verbleekt, een ster verdwaalt 
dan is het jaar al weer begonnen 
en heeft aan kracht en moed gewonnen 
wat eens verging in barre nood 
en werd vergruist in strijd en dood. 
Als deze nacht voorbij is, Heer, 
kom ons nabij zoals weleer 
met vrede en liefde en wat geluk 
en zegen ons dit nieuwe jaar; 
uw hand in zegenend gebaar 
zij ons van d'eeuwigheid een stuk. 

CATENA. 

trées", in Nederland aangekondigd onder 
den naam "Heilige banden", van den Fran
sen cineast Alexanàere - een zeer goede· 
documentaire over het leven van Franse 
kloosterzusters. De film geeft een waar
heidsgetrouw en aangrijpend beeld van dit 
leven vanaf het ogenblik dat het meisje 
de b�I doet overgaan om zich als postulante 
aan te melden tot' en met de plechtigheid 
van het afleggen der eeuwige geloften. 

De uitbeelding is filmisch verantwoord en 
getuigt van bekwaam vakmanschap,. t<;>e_wij
ding tot het onderwerp en grote art1sttc1te1t 

Dit is niet een zoete nonnenfilm met een 
of ander goedkoop sentimenteel verhaaltje, 
men kan zich niet vergapen aan de onbe
duidende lege facies van filmdiva's: de film 
houdt zich strikt aan de realiteit, de "ster
ren" zijn eenvoudige zusters uit het leven 
van eiken dag. 

Er waren dien avond een honderdtal be
zoekers: hoe zou ook het kloosterleven de 
doorsnee-bioscooploper kunnen interesse
ren? Maar ook het publiek d�t er was had 
voor 90 % beter gedaan met thuis te blij�en. 

De reactie van het publiek was bescha
mend: het lachen, ginnegappen, het luidkeels 
geeuwen de spot en het kwaadaardig com• 
mentaar ' overstemden veelal de prachtige 
muziek of de liturgische gezangen. Wan�eer 
er een film was vertoond van het godsdien
stig ritueel van Zoeloe's of Hottentotten 
zou het wangedrag van het publiek niet 
erger kunnen zijn. Dan zou men echter 
als verontschuldiging kunnen aanvoeren vol
ledige onkunde en wanbegrip; wat de film 
thans bracht moet echter eiken Christenmens 
vertrouwd zijn. de ergerlijke gedragingen 
van het publiek kan men zich nu alleen ont
sproten denken aan een totaal verworden, 
op het najagen van genot ingestelde, mate
rialisties gerichte mentaliteit. 

Het was duidelijk, het publiek voelde zich 
volkomen opgelicht, het verlangt van de 
bioscoop slechts love, sensatie en stupidi
teit en het is boos als het niet de volle maat 
daarvan krijgt toegemeten. Het verlaat voor 
de helft protesterend de zaal, omdat niet de 
aardse min maar een hemelse liefde het mo
tief van de film blijkt te zijn: ,,dit is hard, 
wij kunnen het niet begrijpen". 

De film is "flauw" en daarmèe is hij ver
oordeeld. De enige waardering, waartoe men 
zich op de 1ste rang kon opmerken was dat 
die zusters toch wel knappe meiden waren, 
al waren ze dan ook "finaal gek". En: voor 
ons moeder zou het wel wat geweest zijn. 

Deze mensen, meisjes en jonge vrouwen 
hebben nog een godvruchtige moeder gehad, 
zij hebben allen goed katholiek onderwijs 
genoten, zij zijn opgevoed in een streek 
met levende christelijke traditie, maar zij 
blijken niet meer bij machte te zijn om een 
uiting van katholieke cultuur, van een no
bele zich zelf opofferende christelijke gees
tesgesteldheid te begrijpen, laat staan te 
waarderen. 

Liturgische gezangen, dezelfde die in onze 
kerken worden gehoord, werden geparo
dieerd of door een eigen song, zoiets als 
,,So allone in the moon" opzij geschoven, 
op het zingen van een gedeelte van het 
Kyrie Eleison volgde prompt "Ziezo de 
Kerstmis hebben we al weer gehad", het 
kleed, dat over de communiebank werd uit
gespreid heette "d'ren nachtjapon" en ook 
de opmerkingen, die tijdens het communi
ceren van de :zmsters werden gemaakt, ge
tuigden van niet de minste eerbied voor wat 

door eiken Katholiek niet dan met eerbie-

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 

Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



O�!ZÜuJen oan 1945. 
Vermoeid, verschrompeld en verslagen, 
Gekromd en grijs gelijk een man, 
Die vele lasten heeft gedragen, 
En bijna niet meer lopen kan. 

Zo sukkelt stram verguisd vergeten, 
't Oude Jaar weer naar zijn graf. 
En kreunt en steunt geheel vergeten, 
Ze weten niet dat ik vreugde gaf. 

De grootste vreugd van alle tijden, 
De schoonste die ik geven kon. 
't Eind van ,'t allergrootste lijden, 
Dat wreed in veertig reeds begon. 

Dat mocht ik aan de mensen geven, 
Ik heb 't gedaan met zingend hart. 
De blijdschap was in 't mensenleven 
Teruggekeerd, verdrong de smart. 

Ik heb gezien de grove graven, 
Door oorlog in het land gestuurd. 
Het hongerspook, dat zag ik waren, 
Door stad en streek en iedere buurt. 

Ik moet mijn moeizaam werken staken. 
't Nieuwe Jaar staat voor de poort. 
Maar 't schaamrood schiet mij naar de 

kaken, 
Als Nieuwjaar van de wereld hoort. 

Als Nieuwjaar ziet hoe bont bedorven, 
De wilde wereld zich gedraagt, 
Hoe velen zich een kroon verworven, 
Die des duivels drukmerk draagt. 

Maar waarom al dit droevig de�ken. 
Voor mij voorbij is al het leed. 
Nieuwjaar zal de volken drenken, 
In kemelvreugd, zoals ik deed. 

D�e ·na mij komt zal 't doel bereiken 
Dat ik me immer heb gesteld. 
Geen wereld meer bestulpt met slijk, en 
Der zonden daag'mo�ten zijn geteld. 

THEODOOR VAN TONGEREN. 

digen schroom tot onderwerp van gesprek 
wordt gemaakt. 
: Als een der zusters het kruisteken maakt 
,en de woorden in het Frans uitspreekt, hoort 
men de schampere opmerking: Zie je wel, 
dat 't niet overal hetzelfde is? 

Het onderwerp van deze film staat wel 
heel ver van het hedendaagse publiek en 
onwillekeurig komt u de zegswijze van de 
paarlen voor de zwijnen op de lippen. Het 
is bedroevent het te moeten constateren 
maar het ontbreekt dit publiek klaarblijke
.lijk aan alle smaak, kennis en fatsoen om 
van een dergelijke cultuuruiting te genieten. 

Meen niet dat de gewraakte mentaliteit 
specifiek eigen is aan het Boxtelse publiek, 
soortgelijke degeneratie-verschijnselen zijn 
vrijwel algemeen en openbaren zich bij bijna 
elke bioscoopvoorstelling. 

Zoals de omstandigheden thans zijn zou
den dergelijke films, waarbij aan het publiek 
enige eischen worden gesteld, alleen ge
draaid kunnen worden in besloten kring. 
Dan kan de film ook zonder bezwaar als 
zuiver documentair worden aangekondigd. 
Bij vertoning in het openbare theater voelt 
het publiek zich bekocht en wordt de vreug
de van degenen, die de film wel kunnen 
appreciëren, vergald door de misdragingen 
van de mede-aanwezigen. 

Het bijwonen van zo'n voorstelling geeft 
U de overtuiging dat het met de cultuur 
van onze mensen bar slecht is gesteld en de
genen, die de intentie zouden hebben te 
trachten het culturele peil van de massa 
te verhogen worden er niet bepaald door 
aangemoedigd! D. 

SOLISTENCONCERT. 

Een nieuw muzikaal novum beleefden wij 
op de tweede Kerstdag, toen wij in de na
middag te 4 uur onthaald werden op een 
Matinée Musicale, ons aangeboden door de 
kunstcommissie van "Herlevend Boxtel". 

Twee jonge kunstenaars, Jan v. d. Peet, 
klarinettist en Hans v. d. Hombergh, pianist, 
werden bereid gevonden om, alvorens een 
tournée door Engeland te. beginnen, te Box
tel te komen concerteren. Laten wij er maar 
meteen bijvoegen, dat het zeer verstandig is • 
van deze jonge lui, eerst de onvolmaakt
heden en onervarenheid te neutraliseren in 
de zalen der Nederlandse schouwburgen 
voor eigen publiek. De pianist is goed op 
zijn gemak in de concertzaal, maar de kla
rinettist is nog niet feilloos. Beiden echter 
zijn in de ware zin des woords: kunstenaars 
en eerste klas musici. Als v. d. Peet wat 
meer routine krijgt en zonder acht te slaan 
op het feit, dat hij op de planken staat voor 
het voetlicht en- een zaal vol mensen, zich 
geheel aan zijn kunstuiting kan wijden zal 
vanzelf ook de toonvorming, die deze mid
dag niet altijd mild en soepel was, de v61le 
aandacht krijgen en beter verzorgd worden. 

Als deze jonge i:nan eens goed op dreef is, 
zal het blijken een virtuoos te zijn. Ovèr de 
pianist niets dan lof. Hij stoorde zich niet 
veel aan het hinderlijk gekraak van de pe
dalen en musiceerde, behalve als uitstekend 
begeleider van den klarinettist, ook als artis
tiek pianist op boeiende wijze. Hoe hij er 
echter toe gekomen is tussen Rave!, Hinde
mith en Debussy een impromptu van Chopin 
te plaatsen is niet duidelijk. Zou de on
sterfelijke meester der romantische piano
composities zich niet wat onwennig gevoeld 
hebben tussen Debussy, zijn tijdgenoten en 
geestverwanten? 

Maar de pianist heeft het wezen der mu
ziek begrepen en tot expressie gebracht. 
Zelden hoorden wij het pianospel in Boxtel 
z6 goed gespeeld. 

NIEUWJAARSWENSEN VAN ONZE 

INDië-V AARD ERS. 

Van onze jongens, die op weg zijn naar 
Indië kreeg de redactie het vriendelijk ver
zoek hun beste nieuwjaarswensen over te 
brengen aan vrienden en kennissen, sport
broeders en familie. Aan dit verzoek voldoen 
wij zeer graag en wensen u allen een Zalig 
en Voorspoedig Nieuwjaar van Jan v. d. 
Broek, Piet Doevedans, Antoon Doevedans, 
Theo v. d. Vloet, Broer v. d. Meyden, op 
weg naar Indië. 

P. J. v. d. Bongaardt wenst vanuit Mel
bourne (Australië) buren, kennissen en sport
vrienden een Gezegend 1946. 

Wij wensen onzerzijds alle vrijwilligers uit 
Boxtel een Zegenrijk Nieuwjaar en een be
houden th uiskoll]St. 

KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. 

Zij, die iets meer willen weten over de 
politieke partij voor Katholieken, bezoeken 
de propaganda-bijeenkomst Donderdag 3 Ja
nuari. Zie de advertentie in dit blad. 

DE BONTE MOET ER UIT. 

Vrijdag j.l. had in de zaal van de Ark de 
algemene jaarvergadering plaats van de 
Coöp. Zuivelfabriek "De Hoop". Na afloop 
van de vergadering, die een vlot verloop 
had, werd de film "De bonte moet er uit" 
vertoond. Een werkstuk van de afdeling 
Voorlichting van het Ministerie van Land
bouw, dat zijn premiere in Boxtel mocht 
beleven. Op een zeer levendige wijze werd 
hierin geschilderd, hoe een boer, die zich 
kantte tegen "anti T.B.C. behandeling", 
zichzelf en vele anderen in het ongeluk 
stortte. 

De wnd. Voorzittèr dankte namens allen 
de Voorlichtingsdienst en dr. Kirch voor zijn 
duidelijke uiteenzetting. 

Wij hopen, dat nu verder een nuttige ac
tie ontplooid zal worden ten opzichte van 
onze veestapel om hem T.B.C. vrij te krij
gen om zodoende aan de gezondheid van 
heel ons volk mee te werken. 

ADVANCE TAFELTENNIS. 

a.s. Zondag is het de grote dag voor
Advance. Dan zal er in De Ark weer om 
het Boxtelse kampioenschap ·gespeeld wor
den, en wel eerste, tweede en derde klas 
enkelspel, en eerste klas dubbelspel. 

Zoals we weten werd de vorige keer de 
• heer J. Moerdijk kampioen in de eerste klas

in de eind-finale tegen den heer R. Stein
mann. Zou het Zondag weer zo gaan?
Wanneer we het spdpeil van de heren F.
Leermakers, C. Robben, Th. de Visser, en
W. van Opstal in aanmerking nemen, ge
loven we echter dat verrassingen niet uitge
�loten zijn. We kunnen gerust zeggen, dat
er zeer spannende wedstrijden verwacht
worden, ook in de tweede en derde klas.

Het bestuur van Advance wil nog even 
vermelden, dat het niet gaat om het club
kampioenschap, doch om het Boxtels kam
pioenschap. Iedereen kan du� meespelen. 

Men kan zich opgeven bij den heer W. 
van Roosmalen, Julianastraat. 

Nooit-Gedacht - ODC o - 4 

ODC II- Concordia SVD III 5- 4 

ODC III - Concordia SVD IV 2 - 5

In een door beide partijen slecht gespeel
de wedstrijd won ODC in Geffen met 4-0. 
Nooit Gedacht speelde heel zwak en ODC 
stelde hier tegenover een spel zonder enig 
enthousiasme, wat tot gevolg had dat er 
totaal geen vaart in zat. Met de rust was de 
stand 0-3. Nadat v. d. Boogaard in• de 
tweede helft nog eenmaal het N.G. doel 
had doorboord, moest 27 minuten voor het 
einde de strijd wegens gebrek aari ballen 
worden gestaakt. 

Het 2e elftal bleef, zij het op het nippertje 
ongeslagen, door van Concordia te winnen 
met 5-4. Regelmatig volgden de doelpunten 
in de eerste drie kwartier en het was vrij 
spoedig 3-0. Tenslotte werd het 5-2. Con
cordia gaf de moed niet op en wist nog 
twee maal te doelpunten. 5-4. Met deze 
stand kwam onder grote spanning het einde. 

Het 3e elftal kreeg een beurt met 5-2 
van Concordia IV, ofschoon geflateerd was 
de overwinning verdiend. 

ODC, Afd. Voetbal, afd. Athletiek afd. 
Korfbal en afd. Handbal. Bestuur en leden 
van alle afdelingen worden verzocht a.s. Za
terdag om 3 uur op de markt aanwezig te 
zijn voor defile v. Burgemeester. 

,,BOXTEL". 

In een prachtig gespeelde wedstrijd heeft 
Zondag j.l. Boxtel het loodje moeten leggen 
tegen Bladella. In de laatste minuten kwam 
Bladella op goedkope wijze aan de winnende 
goal. Bladella is een stevige fair spelende 
ploeg met een goede voorhoede doch een 
matige achterhoede. De achterhoede van 
"Boxtel" was volkomen tegen deze sterke 
voorhoede opgewassen en ook de Boxtel
voorhoede speelde zeer behoorlijk. Een ge
lijk spel was de juiste verhouding, zoals de 
wedstrijd nu is verlopen. Jammer voor "Box
tel" dat weer de aangewezen scheidsrechter 
niet aanwezig was en een aanwezige leider 
uit Bladel in actie moest komen. Deze kende 
alle Bladelspelers en gaf tijdens de wed
strijd geregeld aapwijzigingen en waarschu
wingen bij buitenspel aan Bladel. Commen
taar is hier geheel overbodig. Je moet maar 
boffen. 

Boxtel II gaf DVG II geen kans en won 
verdiend met 5-2. Den Dungen heeft zon
der het te weten toch nog goed werk ge
daan. 

Boxtel A speelde gelijk tegen Zwaluwen A 
De wedstrijd was niet zo goed als tegen 
Concordia doch niettemin een goed resul-
taat. 

De stand in de derde klas is nu: 
Bladella 7 5 O 2 23-17 10 
Tongelre 5 3 0 2 13- 9 6
Eind. Boys 5 2 2 1 13- 9 6
SCB Bata 5 2 2 1 9- 8 6
Boxtel 4 1 1 2 7 - 7 3 
vsv 5 1 1 3 9-16 3
Best Vooruit 5 0 2 3 8-16 2

a.s. Zondag 30 Dec. speelt Boxtel tegen
Eindhovense Boys om half 3 haar tweede 
thuiswedstrijd. We zijn benieuwd naar den 
uitslag tegen deze kopploeg. 

Boxtel II speelt thuis om 12 uur tegen 
Hintham. 

Boxtel A speelt waarschijnlijk uit. De te
genstander is nog onbekend. 

Zondag 6 Januari speelt Boxtel in Best 
tegen Best-Vooruit. 

LIEMPDE. 

Het Oranje-Comité "Liempde Vooruit" 
gevormd uit het Permanent Comité met de 
afgevaardigde leden hebben de eer om aan 
alle inwoners van Liempde het hierna vol
gende programma van het Nationale feest, 
hetwelk op Zondag 5 en Maandag 6 Mei 
1946 zal worden gehouden bekend te ma
ken. 

Zondag 5 Mei 1946: Circa 3 uur n.m. Kin
derattractie voor kinderen beneden de leef
tijd van 16 jaar waarvoor vrijrittenkaarten 
zullen worden verstrekt: o.a. voor mallen
molen en zweefmolen en voor poppenkast 
van Jan Klaassen enz. Voor de ouderen 
boven de leeftijd van 18 jaar dansgelegen
heid in de ·café's. Voor de niet-dansers ·ver
toning van film of cabaret. 

Maandag 6 Mei 1946. Om 8 uur Kinder
mis. Om' 9 uur plechtige H. Mis van dank
zegging. Na de H. Mis van 8 uur tractatie 
der kinderen. Voor de jongens in de jon
gensschool en voor de meisjes in de meisjes
school. Na de H. Mis van 9 uur oorkonde 
aan het Gemeentehuis door vier herauten 
te paard. Daarna zanghulde der kinderen 
eveneens bij het Gemeentehuis, met mede
werking van de Harmonie en het Mannen
koor. Daarna onthulling van de bevrijdings
boom. Hiermede sluiting voor de middag. 
's Avonds wederom vertoning van film of 
cabaret. Om 11 uur sluiting der vermakelijk
heden, waarna bijeenkomst bij het Gemeen
tehuis. Na de sluiting fakkeloptocht welke 
bij het Gemeentehuis samengesteld en ont
bonden wordt. Na afloop van de fakkelop
tocht sluiting van het feest door het geza
menlijk zingen van het Wilhelmus. 

Ve,der is goedgevonden dat door alle in
woners van Liempde boven de leeftijd van 
16 jaar een bijdrage zal worden gestort van 
5 cent per week over de periode van 1 
Januari tot 1 Mei 1946, hetgeen door de 
daarvoor aangewezen personen zal worden 
geïnd. De geldelijke bijdrage zal worden be
stemd voor vermakelijkheden speciaal voor 
de kinderen. 

Namens het Oranje-comité "Liempde 
Vooruit": G. v. d. Laar, Voorzitter; J. L. 
Timmermans, Secretaris; A. van Abeelen, 
Penningmeester; E. Schumacher, Vice-voor
zitter; P. v. Alphen, Vice-penningmeester. 

Afgevaardigden: C. v. d. Velden; J. Put
mans, M. Stoof, M. v. d. Velden, A. v. Hal, 
M. Bakx Jz., M. Ketelaars, G. v. d. Meeren
donk, J. v. Kuringen, J. v. d. Heijden, H. v.
Houtum, F. Claassen.

REGELING VAN DE FESTIVITEITEN 

TER GELEGENHEID VAN DE 
INSTALLATIE VAN DEN NIEUWEN 

BURGEMEESTER. 

9.30 uur: Plechtige H. Mis in de St. Petrus
kerk. 

2 uur: Afhalen van den Burgemeester door 
het college van B. en W. en bestuur van 
Boxtel Vooruit, nabij de grens der ge
meente. Hierna zal door een jonge dame 
uit Lennisheuvel een bouquette worden 
aangeboden. 

2.15 uur: Aankomst bij garage Looijmans -
alwaar de beide Harmonieën en de Rij
vereniging gereed staan en zich bij den 
stoet voegen. Volgorde van den stoet is: 
Politie 
Rijvereniging 
R. Gildebondsharmonie
Auto met college B. en W.

Auto's met den Burgemeester en familie. 
Auto's bestuur Boxtel Vooruit 
Boxtels Harmonie 
Rijvereniging. 
Direct na aankomst aan het raadhuis be
geeft de Burgemeester zich naar de Raads
zaal alwaar in een plechtige zitting de in
stallatie zal plaats hebben. Daarna be
geeft de Burgemeester met gevolg zich 
naar het bordes van het Raadhuis. Boxtels 
Harmonie speelt direct het Wilhelmus. 
Daarna aanbieding van bouquette door 
een jongedame. Toespraak van den Voor
zitter van Boxtel Vooruit namens de inge
zetenen. Antwoord van den Burgemeester. 
De verenigingen hebben zich te kwart 
voor 3 op de markt verzameld en défile
ren na deze toespraak voor den Bur?,e
meester, waarbij de Voorzitter van e,ke 
vereniging gelegenheid heeft den Burge
meester een ogenblik te complimenteren. 
T-ijdens défilé geven de Harmonieën en 
zo mogelijk ook de zangverenigingen een 
enkel nummertje. 

Na afloop défilé receptie ten raaclhuize voor 
alle ingezetenen van Boxtel. 

DE GELEENDE VROUW.

Hoewel de titel van dit blijspel obscure 
vermoedens opwekt, is het een erg onschul
dig geval, dat hier voor het voetlicht ge
bracht werd. Laat het stuk wat conventio
neel humoristisch zijn, met weinig intrige 
en alledaags humor, het spel was alle waar
dering waard. Neeltje is een echte toneel
speelster; zij speelde haar rol voortreffelijk. 
Een verrassing was het markante spel van de 
rijke oom. Bruins kon niet erg goed los 
komen, maar moest eerst wat wispelen. Kees 
was goed; een echte caricatuur. Ook Dora 
wist haar rol te beheersen. Van de andere 
spelers kan men gerust zeggen dat zij de 
goede stijl te pakken hadden. al had Willems 
wat van zijn stem te lijden en al was Hen
drik wat zwak. Het blijkt dat de spelers van 
Brabants' Toneel in staat zijn een stuk te 
spelen dat wat hoger grijpt. In de inleiding 
werêl dan ook terecht een verontschuldiging 
aangeboden dat weer een klucht genomen 
was. Wij zien met belangstelling uit naar 
een volgende keer. 

1Jistci&die= �-
UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. 

In alle tot den Distributiekring Boxtel be
horende Gemeenten, zal in het tijdvak van 
2 tot en met 19 Januari 1946 worden over
gegaan tot het uitreiken van nieuwe bon
kaarten levensmiddelen, welke in de 2e pe
riode 1946,. van 20 Januari tot en met 16 
Februari 1946 geldig zullen zijn. 

Wat er wordt uitgereikt. 
Behalve de gewone bonkaarten KA 602 

tot en met KE 602 worden er tevens uitge
reikt bonkaarten LA 602 tot en met LE 602, 
welke alleen bestemd zijn voor de artikelen 
melk, vlees en aardappelen. De kaarten L 
602 zullen gedurende 2- perioden dienst 
doen, dus van 20 Januari tot en met 16 
Maart 1946. Deze bonkaarten L. 602 be
staan uit 3 delen en wel één deel voor melk, 
één deel voor vlees en één deel voor aard
appelen. 

Personen, die voor én of meerdere van 
deze artikelen in de zelfverzorgingsregeling 
zijn opgenomen, zullen dan het gedeelte (of 
gedeelten), hetwelk op hun zelfverzorging 
betrekking heeft niet ontvangen. Daarvoor 
zullen dan door den Distributiedienst op de 
gebruikelijke wijze inleveringsbewijzen wor
den geplakt op het daarvoor bestemde zegel
boekje. Het plakken van deze zegels wordt 
dan voor 2 perioden tegelijk gedaan. 

Met deze regeling komt het zo bezwaar
lijke achteraf inleveren van bonnen door 
zelfverzorgers dus te vervallen. De inleve
ring echter van de bonnen van de artikelen, 
waarvoor men zelfverzorger is en welke, in 
de 13e periode 1945 en in \:Ie Ie periode 
1946, voor die zijn aangewezen, moeten in
ieder geval nog worden ingeleverd. Wan
neer hiervoor de gelegenheid bestaat zal 
nog nader bekend worden gemaakt. 

Wat moet worden meegebracht? 
Voor het inontvangst nemen van die nieu

we Bonkaarten moeten de Tweede Distribu-
• tiestamkaarten worden medegebracht, met
de bijbehorende inlegvellen. Zelfverzorgers
moeten tevens het zegelboekje medebren
gen. De bonkaarten worden verstrekt tegen 
inname van bon 23 van de inlegvellen.

Aan wie wordt een Bonkaart uigereikt? 
Slechts op inlegvellen met het Kringnum

mer 235 worden bonkaarten verstrekt. Een 
uitzondering hierop wordt slechts gemaakt 
voor schippers, woonwagenbewoners en an
dere personen, die tijdelijk in de Distributie
kring Boxtel verblijven en niet naar hun 
eigen woonplaats mogen terugkeren. 

Wat men ontvangt. 
A. Niet-zelfverzorgers (Normaal-verbrui

kers). 
Houders van inlegvellen GA 508 ont

vangen tegen bon A 23 1 bonkaart KA 602 
en 1 bonkaart LA 602. 

Houders van inlegvellen. GB 508 ontvan-
···-·································

Zeer belangrijk! 

Wie de Jeugd keeft, heeft de toekomst! 

Groot alarm voor de jeugd ! 
9 Januari 1945 ! 

···········--········-······-·-
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gen tegen bon B 23 1 Bonkaart KB 602 en 
1 bonkaart LB 602. Houders van inlegvellen CC 508 ontvangen tegen bon C 23 I Bonkaart KC 602en 1 bonkaart L 602. Houders van inlegvellen GO 508 ontvangen tegen bon D 23 I Bonkaarten KO 
602 en 1 bonkaart L 602. Houders van inlegvellen GE 508 ontvangen tegen bon E 23 1 Bonkaart KE 602 
en 1 bonkaart L 602. 

B. Zelfverzorgers. Aan deze personenwordt op dezelfde wijze één der bonkaarten
KA tot en met KE 602 uitgereikt, terwijl zijvoor de artikelen, waarvoor zij g e e n zelfverzorger zijn een overeenkomstige Bonkaart LA 602, LB 602, LC 602, LO 602 of LE 602 ontvangen. 

Wan neer moet U komen;, 
De uitreiking der Bonkaarten geschiedt inde verschillende gemeenten op de volgendedagen: 
Zelfverzorger_s: Deze zullen een schriftelijke oproep ontvangen op welke dag zij

hun bonkaarten dienen af te halen. Zijmoeten zich stipt aan de op de oproepingskaart vermelden datum houden. Zij worden in de gehele Kring in ieder geval opgeroepen in,. het tijdvak van 2 tot en met 12 Januari 1946. 
Niet zelfverzorgers (Normaal verbruikers) 
In de 'gemeenten Boxtel, Schijndel, Best 

en Oirschot moeten de niet-zelfverzorgers komen op de volgende dagen: 
14 Januari 1946 de letters A tot en met E.15 Januari 1946 de letters F tot en met K.16 Januari 1946 de letters L tot en met 0.17 Januari 1946 de letters P tot en met T.18 Januari 1946 de letters U tot en met Z.19 Januari 1946 uitsluitend kloosters en gestichten. 

In Gemonde, Esch en Liempde op de volgende dagen: 
Gemonde 17 Januari 1946 de letters A toten met Z. 
Liempde 18 Januari 1946 de letters A toten met Z. 
Esch 19 Januari 1946 de letters A tot en 

met Z. 
. In Boxtel geschiedt de uitreiking in hetzij-lokaal van Hotel "Riche". In de overige gemeenten op het plaatselijk distributiekantoor. Distributiekring BOXTEL. 

OFFICiëLE MEDEDELINGEN. 

In verband met de liquidatie van het Centraal Aan- en Verkoopbureau voor de Voed
·selvoorziening, verzoeken wij al degenen,die nog vorderingen hebben lopen op de re
geringsdepots, zoals vrachten etc., deze in te dienen bij de betreffende depots, uiterlijk :voor 5 Januari 1946. Onder bovenbedoelde vorderingen worden niet verstaan de vorderingen uit hoofde van ingeleverd emballagemateriaal. 
PUBLICATIE VAN DE BONNENLIJST. 

Van de zijde van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening maakt men er ons opmerkzaam op, dat de Overheid geen verantwoordelijkheid op zich 

Bovenstaande bonnen kunnen reeds opVrijdag 28 December a.s. van des middags12 uur af worden gebruikt, met uitzonderingvan de bonnen voor melk en aardappelen,waarop eerst met ingang van Maandag 31December mag worden afgeleverd. 
Bij deelneming aan de maaltijden van deCentrale Keukens moeten aldaar de bonnen516 of 611 voor vlees en 526 voor aardappelen worden ingeleverd. 

Direct bij de bevrijding werden overal 
op allerlei manieren onvaderlandse elemen
ten veilig opgeborgen. Daar waren zwaar 
schuldigen, kleine g�valletjes en onschul
digen bij. Men had de mond vol over straf 
en rechtvaardigheid. En nu dan de grote 
schoonmaak zowat tegen 't einde gekomen 
is, zitten al deze mensen iri een kamp. Daar
bij weigert men te spreken van concentratie
kampen, liever praat men over heropvoe
dingsverblijf. Er worden ernstige artikelen 
geschreven over heropvoeding en over het 
corrigerende element dat in de straf vervat 
ligt. Met grote gebaren tracht men ons wijs 
te maken dat de mensen die fout geweest 

zijn nu weer tot nette degelijke vaderlanders 
worden opgevoed in kampen en gevangenis
sen. Niets is echter minder waar. 

Het wordt steeds duidelijker dat van het 
gehele kampsysteem niets anders overblijft 
dan haat, wrok en ontevredenheid. Reeds nu 
kunnen we overal waarnemen dat vrijgela
ten gevangenen (die erg of slechts weinig 
schuldig waren) op allerlei manieren met el
kaar in contact blijven. Ze beleggen ver
gaderingen, ze worden de vrienden der on
tevredenheid. Hun evangelie wordt de bood
schap van de haat, hun leuze wordt die 
der revolutie. Geloof niet dat er ook maar 
enige kentering is gekomen in hun levens
stijl of in hun politieke opvatting. De toe
standen in de kampen hebben hun harten 
verhard, hun ogen verstard en hun vuisten 
doen ballen. Niets is er over gebleven dat 
aan mildheid of zachtmoedigheid herinnert. 
Zij smalen op naasteliefde en gerechtigheid, 
waarin ze niet meer geloven. 

Zij ·zullen niet aarzelen toe te slaan zo
dra de gelegenheid hiertoe bestaat. De ont
slagen gevangenen vormen een ondergrond
se kracht die men niet behoeft te vrezen, 
maar waarmee men wel degelijk rekening 
moet houden. Zij zullen trachten de geest 
zolang zij geen sterke arm tot hulp hebben, 

Te koop prachtige Duitsche Mevrouw V EKE MANS,
Herders, 6 weken. Bij M VAN LIESHOUT Bosschewegv. Roosmalen, Vorst 96 
Boxtel. • 12 A, Boxtel vraagt

Vogelliefhebbers! Te koop een 6,delige broedkooif 20.-, een 4,dclige f 15.-,eenzangkast 12,delig f25.-, 26 inzètkooitjes bontkooif 26.-. Alles zoo goed alsnieuw. J. Hobbelen, On,rooischestraat 43, Boxtel.
Te koop een toom beste een net da,,.me·1s1·ebiggen bij A. v. Grinsven, b 
Tongeren 111, Boxtel. . Wasch geheel buitenshuis. 
Vermist 5 postduiven ring,nummers 6311276, 754443,0296525 (Bclge,n) en 2765(Holi.) en één ongeringdetier. Tegen bclooning terug, bezorgen Eindhovensche, 
weg 18, Boxtel. 
Petroleumkacheltje te koopbij H. van Laarhoven, Molenstraat 2R. 

STEENBERGEN. 
Mevrouw Notaris Verhuist 
vraagt voor huishouden van 2 personen vertrouwdedienstbode, bekend metkeuken eil werkzaamheden Brieven S. M., Br. Centrum 

-
Gevraagd 'n net meisjevoor dag of dag en nacht Jac. Melis,v. Rooij, Eind,hovenscheweg 11, Boxtel. 

Met de nieuwe Peul
vruchtenbon naar A VEHA 

per 1/2, kg 14 1/2 et.Groene Erwten 

Spliterwten ,, ,, ,, 22 
Bruine Boon en N .Holi. ,, ,, ,, 28 

,, 
,, 

Op de nieuwe jam bon weer voorradig: 

Chocolade Hagelslag per 100 gr. 20 et. 
van vooroorlogsche kwaliteit 1 rants. is 300 gram.

Deze week e,rtra voor alle klanten: 
Bouillonblokjes 
Schoenpoets 

van haat en ontevredenheid t� ver��reiden. 
In het eerst zal hun werk verborgen B:l.ijven, 
maar straks zullen zij op iedere zwakke0'plek 
de hamer en de sikkel plaatsen. Meedoge
loos zullen ze iedere gedachte aan liefde en
geluk trachten uit te roeien. 

En dit alles is de grote fout geweest van 
onze democratische luiheid, van onze al te 
grote voorzichtigheid enerzijds,' maar tevens 
ook de fout van onze strafmethode in kamp 
en gevangenis. 0 zeker er zullen wel altijd 
mensen blijven die revolutionair zijn, die 
steeds links georiënteerd zijn en nooit de 
vrede des harten zullen bezitten - maar 
het grote leger der ontevredenen, dat wij
nu gevormd weten en dat steeds aangroeit 
is een fout, een grote fout van zuiverings
perikelen en verkeerd strafsysteem. 

Het is nu de kunst van overheid en 'volk
een verzoening tot stand te brengen. Dit zal
geen gemakkelijke taak zijn, dat is zonder 
meer duidelijk. Maar het moet eveneens dui
delijk zijn dat wij naar een grote revolutie 
ijlen, indien wij niet alles in het werk stellen 
de geest van haat en ontevredenheid te ver
drijven door onze naasteliefde en goede wi,I. 

H. v. d. M.

Doowe Egberts levert. U;ithanMVeer 
eeu goede kwaliteit thee, waar 0 
echt van geniet! Dat is het kopje 
thee, dat we zoolang gemist bebbeol 

\ 

Mevr. v. Gijsel vraagt voorhaar klein gezin een netmeisje voor hele of halvedagen o f werkster voor Dinsdag en Zaterdag. Zich te melden 's avondsna zeven uur Markt 12,Boxtel. 

Steeds het beste! Steeds het goedkoopste! 

André van Hilst 

Verven van Kledingstukken, 
Meubelstoffen, enz. 

1Jouwe [gberts 
1

THEE 
neemt voor de juistheid van bonnen- H I VA.._. DE VE11..1publicaties, welke geschieden voor des ote 1"" ""' 
Vrijdagsmiddags te twaalf ur. Het pu- vraagt voor direct een 

Wegens overstelpende drukte moest men dikwijls Propaganda Katholieke Volkspartijlang wachten op de aflevering van in behanèleling gegeven goederen om te verven. Thans zijn wij DONDERDAG 3 JANUARIbliek, zowel als de winkeliers zullen dus net R. K. dienstmeisJ' e. geen verhaal kunnen maken op de Over-
heid, indien er in vóórtijdige publicaties, zo- Hoog loon en verval. 

als in deze week in een deel van de pers 
en in biljetten voor verkoop op straat, on- Daar zit muziek in!
juistheden voorkomen, waardoor verkeerde NIEUWE bonnen zouden worden ingeleverd. De offi-

D } ciële bonnenlijst wordt nog steeds niet eer- ecca::p aten der dan des Vrijdags 12 uur bekend gegeven. V k .. b 6 .. er rug aar u: 
AANVULLING BONNENLIJST. • J. VAN o ERSVoor de eerste helft van de 1ste periode Burgakker 2. 1946 (23 December 1945 tot en met 5 Ja-nuari 1946. --------•Elk der volgende bonnen geeft recht op het �open van: Schoenen 

Bonkaarten 
522523524525526528 529 B 45 
A 46 B 46, C 46

Bonkaarten 
616617618619 620621622 
623 

KA, KB, KC 601. 
250 gram bloem200 gram zout 250 gram jam, stroop, enz.500 gram peulvruchten 2 kg aardappelen. ± 225 gram huishoudzeep.2 doosjes lucifers. 

1 kg aardappelen.1 ½ liter melk. 3 liter melk. 
KD, KE 601. 

250 gram bloem.200 gram zout 250 gram jam, stroop, enz.250 gram peulvruchten. 1 kg aardappekn. 
5 liter melk ± 225 gram huishoudzeep2 doosjes lucifers. 

Tabakskaarten enz. 
T 06 2 rantsoenen tabaksart. 
V 06 
X 06 

(geen import-cigaretten) 100 gram choc. of suikerw. 100 gram choc. of suikerw. 

met prima lederen 
f fzool I zo juist een zending ontvangen• • 

Ruime sorteering. 

Boven deert' s 
schoenen 

blijven beter. 
Uw reparatie bin
nen een week klaar. 
wwwwwwww 

f 50.- belooning 
voor diegene die ons bin,nen één maand aan een 
behoorlijke woning helpt te Boxtel of Esch, vooronderwijzer. 
.N E FA" Bouwplatenfa�briek, Boxtel. 

met de werkzaamheden bij en kunnen wij weer zalMgr.Fr.Teulingssprekenover met ene normale afleveringstermijn van c.a. 3 weken goederen aannemen. U kunt deze aan onze d, 
• • 

d depots en fabriek afgeven. Denk hierbij aan het e VernteUWtllg er
bewijs dat u bij de inlevering moet ontvangen. 

R. K. Staatspart1HZonder dit bewijs worden geen reclames aange- � nomen, of goederen afgeleverd. De bijeenkomst wordt gehouden in de achterzaal
$toomververij en Chemische Wasscherij- van Café "De Kom". Aanvang half acht precies.
"DEN DRIES", Telef. 232, BOXTEL 

Voor direct gevraagd : 
nette winkeljuffrouw 
liefst in bezit van M.U.L.0.-diploma. Zich aante melden bij Fotoatelier en Fotohandel VANELTEN, Stationstraat 9, Boxtel. 

Ook in 1946 

SPIERINGS 
Uw kruidenier! 

Bezoekt a.s. Zondag 30 December 

de Boxtelse Taf el tennis== 
Kampioenschappen 

in .DE ARK". Aanvang half l, einde pl.m. 5 uur. 
DE TOEGANG IS VRIJ t 
Er worden zeer spannende wedstrijden ver•?wacht. U komt toch zeker ook . kijken 

DE GRUYTER 
geeft weer .. . 

Voor 10 gulden cassabons 
EEN gulden contant terug 

.. 



Het Bestuur van den 
R,K. Metaalbewerkersbond 

ST. ELOIJ" 
�enséht allen een Zalig Nieuwjaar 

F. HAZENBERG
Brood- en Kleingoedbakkerij 

wenscht cliëntèle, vrienden en 
kennissen 

Zalig Nieuwjaar. 

I:{. VAN LAARHOVEN 
Petroleumhandel Molenstraat 28 
wenscht klanten, Begunstigers en 

vrienden gelukkig Nieuwjaar. 
Het plaatselijk Comité van 

11Herwonnen Levenskracht" 
wenscht allen, Donateurs, 
Begunstigers en Medewer
kers een Zalig Nieuwjaar. 

Aan Geestelijke en Wereldlijke Overheid, aan Heeren 
Werkgevers, Middenstanders en Boeren en aan alle 
leden en niet-leden, hoofd- en handarbeipers, wenscht 
het Bestuur der Nederl. Katholieke Arbeidersbewe-
ging afdeeling Boxtel 

een Zalig en Voorspoedig Nieuwe Jaar. 

Firma Wed. P. SPIERINGS 
Qreukelschestraat· 88. 

Zalig Nieuwjaar. 

Het Bestuur der afd. Gymna
stiek en Athletiek der sportver. 

O.D.C.
wenscht al hare leden Dona
teurs en Supporters alsmede 

1 alle overige O.D.C. besturen 
en leden een Voorspoedig en 

Gelukkig Nieuwe Jaar. 

H. J. BOERDONK 
M. A. BOERDONK-SPIERINGS
Molenstraat 22, Boxtel. Z.N.

L. J. VAN EIJDHOVEN
Expediteur 

wenscht allen een Zalig Nieuwjaar 

HET BESTUUR. 

Zuivel- en Kruideniershandel 
C. DE JONG-v. KEMPEN.

van Hornstraat 12, Boxtel
wenscht clientèle, vrienden en 
kennissen een Zalig Nieuwjaar. 

HARRIE SCHEEPENS
LEENARTS 

Kapper, Spoorstraat 14, 
wenscht allen een Zalig Nieuwjaar 

Wij wenschen alle cliëntèle en 
begunstigers een Zalig Nieuwj. 
Firma A. ]OOSTEN EN ZN. 

Huis- en Dec. schilders, 
Prins Hfndrikstraat I, Boxtel. 

Het Bestuur van de 
R.K. Textielbond 

SINT LAMBERTUS 
wenscht Adviseur en leden een 

Zalig Nieuwjaar. 

De FA. FR. DE KONING EN ZOON 
Aannemersbedrijf 

wenschen hun klanten een Zalig en Voorspoedig 1946 

Een )zalig Nieuwjaar wenschen wij 
aan al onze klanten en vrienden 
er bij• Lev�nsmiddelenbedrijf 

:A. G. JANSSEN, Mijlstraat 41. 

Wed. DE HAAS-SELHORST 
Stationstraat 18 

Drogisterij 
Zalig Nieuwjaar. 

JOH. THIJS-v. d. BRANDT 
wenscht Familie, Vrienden en 

klanten een voorspoedig 
Nieuwjaar. 

W. P. BIEMANS 
Dames- en Herenkleermakerij 

Stationstraat 52 
Zalig Nieuwjaar. 

Banketbakkerij 11NOV A" 
Veel geluk en voorspoed in 1946. 

TH. BREUER 
in Suikerwerken 
Stationstraat 60 

wenscht _allen een zegenrijk jaar. 

Aan cliëntèle, yrienden en 
kennissen 

Gelukkig Nieuwjaar 
J. ]. SMITS,

Grossier in Choco!. en Suiker
werken, Molenstr. 75, Boxtel 

A. VAN HOMELEN
Kruidenierswaren

Prins Hendrikstraat 15 
Klanten en Begunstigers 

Gelukkig Nieuwjaar. 

WED. BEVERS 
Coothstraat 4 

Klanten, Begunstigers en Vrienden 
Zalig Nieuwjaar. 
A. N. KOOL 

Ziuvelhandel en Kruidenierswaren 
V<!_n Coothstraat 5 

Geluk en Voorspoed. in 1946. 

De SCHOENMAKERS van Boxtel, Liempde en Esch 

Wenschen U in negentienveertig en zes, 
Een Zalig Jaar en goed geschoeid 
Fijn verzoold en niet verknoeid. 

FA. v.d. BROEK & LAUS 
Dames en Heerenkappers 

Breukelschestraat 34 
Gelukkig Nieuwjaar 

/ 

FIRMA JOH. KNOOPS 
Gro�sier en Winkelier in 

Tabak, Sigaren en Sigaretten. 
Breukelschestraat 40. Z.N. 

A. VAN DUREN-SCHOLLEN
Banketbakkerij

Breukelschestraat 62
Wenscht allen een 

Gelukkig Nieuwjaar. 

A. KELDERS
Kruidenierswaren en Melkhandel 

Breukelschestraat 90. 
Voorspoedig Nieuwjaa,: 

F. J. WITTEVEEN 
Complete woninginrichting 

Rechterstraat 22 
Zalig Nieuwjaar. 

F. VAN DEN BRANDT & Zn.
Smederij, Stationstraat,

wenscht hun klanten een
Zalig Nie�wjaar. 

C. J. M. van KESSEL 
Molenstraat 16 Boxtel 

Zalig Nieuwjaar. 

De Agenteq en. Bestellers van 
BRABANTS CENTRUM 

wenschen hun Abonné's een 
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. 

Wij wenschen onze geachte cliëntèle een 
Zalig en· Gelukkig Nieuwjaar. 

Moge 1946 voor U in alle opzichten voorspoedig zijn, maar 
begin dan ook goed en vraag voor alle voorkomende schilder-
werken inlichtingen bij ons. 
Wij staan U gaarne ten dienste. 

H. VAN VUCHT EN ZOON,
Schildersbedrijf
Telefoon 236 ESCH

Donateurs, Begunstigers, Club-leden en Vrienden van 
de TAFELTENNIS-VEREENIGING f,.DVANCE, 
wenschen wij een Zalig Nieuwjaar. Het Bestuur. 

ZUS VAN ZEELAND 
Coupeuse 

Molenstraat 94 
wenscht de Dames clientèle een 

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. 
Bestuur en leden der 

R.K. Gildenbons-Harmorne 
wenschen hunne Eere-leden Dona
teurs en Begunstigers een Zalig en 

Voorspoedig Nieuwjaar. 
JOH. VAN RUN 

van Café 11De Sportw'ereld" 
Stationstraat 94, Boxtel 

wenscht allen in en buiten Boxtd 
een ·voorspoedig 1946. 

M. SLIJTERS
Melkhandel, Tongeren 28 

wenscht Vrienden, Klanten en Be
gunstiges Zalig Nieuwjaar. 

De Administratie van 
BRABANTS' CENTRUM 

\�enscht Abonné's en Adver
teerders 

Zalig Nieuwjaar. 

B. HENDRIKS
TAFI''

wens�ht allen een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

Aan Cliënten, Vrienden en Begunstigers wordt een 
Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar toegewenscht door 
BAZAR C STEINMANN-PECHTOLD, Rechterstr. 6 
Boxtel, Telefoon 401 

Aan Familie en Klantenschaar een 
Gelukkig en Voorspoedig Nieuwj. 

KOKS• 
erkend Pelterijenhandel 

Molenstraat, Boxtel. 

M. v. VEGCHEL
TAFI''

Breukel�che straat 78 
Wenscht hare cliëntèle een 

Gelukkig en Zalig Nie-uwjaar. 

Het Bestuur van den 
R.K. Bouwvakarbeidersbond 

wenscht Adviseur en Leden, 
een Zalig Nieuwjaar. 

Voor a.s. Nieuwjaar 
FAMILIE v. ZOGCHEL 

Zalig Nieuwjaar. 

A. NEGGERS,
Eindhovenscheweg 65

wenscht vrienden en kennissen 
Zalig Nieuwjaar. 

Transporten en Brandstoffen 
H. v. d. ANKER

Zalig Nieuwjaar. 

KEES HULSKENS 
Kapper 

wenscht cliënten, vrienden en 
kennissen Zalig Nieuwjaar. 

W. SNELLAARS1
Dames- en Heerenkapper 

Raaphof 9, Boxtel, 
wenscht al zijn klanten, vrienden 
en kennissen Zalig Nieuwjaar. 

A. J. ROBBEN, Molenwijk 14, Boxtel, Telefoon 302 
Gediplomeerd Belastingconsulent, Lid Ned. Coli. van Bel. 
Consulenten, Lid ·Ned. Ver. v. Accountants 
wenscht alle Cliëntèle en toekomstige cliënten, vrienden 

en toekomstige vrienden, kennissen en toekomstige kennissen 
een Zalig, Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. 

W. WILLEMS
v. Osch- & van Leeuwenstraat 39

wenscht klanten, vrienden en ken
nissen een Gelukkig en Voorspoe
dig Nieuwjaar.

A. v. d. BRAND
Breukelschestraat 7

' aan klanten, vrienden en kennis-
sen, Zalig Nieuwjaar. 

FIRMA J. P. TIELEN 
Stationstraat 28, Boxtel 

Zalig Nieuwjaar. 

Onze beste wenschen voor.. U en 
de Uwen voor een in elk opzicht 

Voorspoedig 1946. 
M. OLIEMEULEN

Drogisterij 11De Molen". 

De vereenigde slagers van Boxtel, wenschen hunne 
Cliëntèle, Vrienden en Kennissen een 

Zalig, Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. 

BOXTELSCHE R.K. SLAGERSVEREENIGING. 

JAC. GHIJSSENS 
Broodbakkerij 

Stationstraat 102 
Zalig Nieuwjaar. 

L. VAN DER MEIJDEN
Brandstoffenhandel

Prins Hendrikstraat 16 

LAMBERT v. d. VLIERT 
Rechterstraat 13, Boxtel. 

Zalig Nieu'-\j.iar. 

Foto-Atelier en Foto-Handel 
VAN ELTEN 
Stationstraat 9. 

Zalig Nieuwjaar. 

BOVENDEERT'S SCHOENHANDEL 
en Afd. Voetverzorging 

Zalig Nieuwjaar. 

Firma J. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 

Manufacturenhandel 
11KLEIN MAAR DAPPER" 

Rechterstraat 67 
wens<.ht klanten, begunstigers en 
vrienden eeh Gelukkig Nieuwjaar 
en hoopt volgend jaar 100 % te 
kunnen leveren. 

A. VAN VLERKEN
Boxtel

Zalig Nieuwjaar.

Wij wenschen onze cliëntèle, 
vrienden en kennissen een 

Zalig Nieuwiaàr 
JAC. MELIS-VAN ROOY 

Eindhovenscheweg 12 

Slagerij VAN NISTELROOIJ 
Rechterstraat 20 
Zalig Nieuwjaar. 

H. VAN EIJCK-DE LOUW
Breukelschestraat 42

Heerenmode. 
Zalig Nieuwjaar. 

Alle leerlingen en oud-leerlingen, 
vrienden en kennissen worden een 
Zalig Nieuwjaar toegewenscht 
door 

M. J. VAN NISTELROOIJ
Coupeuse Leerares.

Stucadoorsbedrijf 
A. COVERDE

Brugstraat 10, Boxtel. 
wenscht Vriendén en Begunstigers 

Zalig Nieuwjaar. 

Het Manufacturenhuis 
11DE MAGNEET" 

Breukelschestraat 95 
wenscht allen een 

Gelukkig Nieuwjaar. 

Cliëntèle, vrienden en kennissen 
Zalig Nieuwjaar. 

P. v. d. MEIJDEN.
Schilder 

. Bosscheweg • Boxtel.

p.f.

A. NESTELAAR
Dir. Gem. Bedrijven. 

D. G. VOS
Stationstraat 44 

Boter-, Kaas- en Vischhandel 
wenscht zijn cliëntèle en bekenden 
een Gelukkig Nieuwjaar. 

W. L. VAN AMELSVOORT
Vrienden en Kennissen

Zalig Nieuwjaar. 

JAN VAN LIEMPT 
Bakkerij, Stationstraat 63 

Zalig Nieuwjaar. 

Rijwielhandel 
11DE KLEINE WINST" 

Stationstraat 61 
wenscht allen een zegenrijk 

Nieuwjaar. 

GEBR. SPIJKERS 
Schildersbedrijf 
Stationstraat 37 

Zalig Nieuwjaar. 

C. LIGTENBERG
Agent van: Levensverz.-Mij. 
11

Concordia" en Bossche Brand
waarborg Mij. van 1841 

wenscht alle verzekerden een 
Gelukkig Nieuwjaar. ' 

Manufacturenhandel 
FA. P. VAN DER VELDEN 

Stationstraat 11 
wenscht U veel geluk en, voor

spoed. 

J. M. VAN GEEL-DE KONING 
wenscht cliëntèle een 

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. 


