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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Eindelijk clan heeft Boxtel de te
genzin ten opzichte van het politieke 
leven overwonnen. Gelukkig! Want 
anders waren wij vreemdelingen ge
worden in het politieke leven van ons 
eigen land. Eindelijk clan zijn de Box-
telaren zich bewust geworden, dat 
ook zij st;atsburgers zijn en dat het 
derhalve hun plicht is aan het politie
ke leven deel te nemen. 

Eindelijk hebben zij ingezien, dat 
zij de politiek niet in het wilde kun
nen laten opgroeien en hebben zij 
zelf gedaan, wat anderen anders tóch 
gedaan zouden hebben, maar clan 
zonder hen. Gelukkig heeft ook de 
jeugd haar onverschilligheid en scep
ticisme ten aanzien van de politiek 
overwonnen. 

Voor wie de werelclchaos ziet, is 
het onbe.grijpelijk dat men zich in 
Boxtel zo lange tijd niets liet gelegen 
liggen aan alles wat op de politieke 
markt te koop wordt aangeboden. 
Maar, laten wij niet langer klagen, 
integendeel hopen dat men zich ook 
t h u i s zal voelen in het woelige po
litiek gewirwar. 

, Tot nog toe stonden onze bis
schoppen op het standpunt dat de 
politieke eenheid der katholieken 
een onmisbaar element was voor ons 
godsdienstig leven. Werd die een
heid verbroken, dan zou zulks nood
lottige gevolgen voor de Kerk en het 
godsdienstig leven met zich brengen. 
Pius XI heeft eens gezegd, dat de po
litiek raakt aan het altaar. Ook op 
politiek terrein moet de zaak van 
Christus worden verdedigd. 

Toen onze leiders meenden, dat 
de eenheid der katholieken op poli
tiek terrein onmisbaar was, dienden 

:Die u.ec&eecde Weceld. 

Het gebeurde in een der randge
meenten van Boxtel, dat een blije va
der de geboorte van zijn tiende kind 
ging aangeven op het gemeentehuis. 
Het is vanzelfsprekend dat zo'n va
der erg trots bij een ambtenaar van 
den burgerlijken stand komt binnen
gestapt. Hij neemt zijn pet af en zegt 
zijnen goeienclag. Dan staat hij daar 
en zegt waarvoor hij komt. 

Hoe groot moet echter de ont
steltenis geweest zijn van deze trotse 
vader, als hij bij zijne boodschap in 
plaats van een felicitatie, een uitbran
der krijgt, die hierop neerkomt dat 
hij, arme drommel, zich moest scha
men weer een Vincentius-kincl ce 
hebben bijgekocht. In 't begin sta:it 
de vader daar een beetje overdon
derd te luisteren naar de oratie van 
den ambtenaar, die de amoraliteit 
probeert aan te tonen van deze tien
de geboorte, maar clan staat hij recht, 
schuift zijn pruim naar links en zegt 
heel gewoon "Ik zal wel zorgen <lat 
ze geen van tienen iets te kort komen 

wij dit element ook te propageren. 
Nu zij echter, na de bevrijding van 

ons land en het einde van de oorlog, 
zich niet meer hebben uitgesproken 
over de politieke groepering der ka
tholieken in Nederland, staat het de 
katholieken vrij die politieke groepe
ring te kiezen, welke naar hun inzien, 
het beste het algemeen welzijn zal 
willen en kunnen behartigen, naar 
maatstaf der katholieke levensbe
schouwing. 

Toch hebben de initiatiefnemers 
gemeend, de nieuwe politieke orga
nisatie voor katholieken (Katholieke 
Volks Partij) te moeten vóórstellen 
als dé politieke organisatie voor Box
tel. Wij vinden dit volkomen juist. Er 
is voor de katholieken vooralsnog 
niet voldoende garantie, dat het alge
meen welzijn zal worden gediend, 
tenzij de katholieken zich aaneen
sluiten en een groot bloc vormen. 

Wij zijn n.l. de mening toegedaan, 
dat een eigen politieke organisatie 
van alle katholieken een "postulaat is 
van het practisch verstand". 

Weliswaar moeten partijbelangen 
zoveel mogelijk worden tegengegaan, 
maar het eventueel optreden van dit 
euvel, mag geen reden zijn ons te la
ten onderdompelen in het éénheicls
vaarwater. Door zo groot mogelijke 
samenwerking met andere politieke 
groeperingen kan dit kwaad afdoen
de worden vóórkomen, en het alge
meen welzijn van ons volk voldoen
de worden gediend. 

Iedere politieke partij wordt be
heerst door een program, dat de 
neerslag, is van de een of andere le
vensbeschouwing. En zo is het o.i. 
ook nu nog onze plicht der katholie
ken zich aan te sluiten bij de politie
ke groepering der katholieke, i.c. de 
Katholieke Volkspartij. 

vriend". 
Eigenlijk moest het in Brabant niet 

mogelijk zijn dat zulk een dwaallicht 
als deze man in een katholiek dorp 
ambtenaar van den burgelijken stand 
werd. Maar als hij het dan per onge
luk toch geworden is, zou 'men hem 
eigenlijk met zijn oren moeten pak
ken en als een kwajongen buiten Je 
deur zetten. 

Voor een Brabander is er niets zo 
simpel en zo heilig tegelijkertijd als 
het grote gezin. Toen destijds hier
mee werd gespot over radio Herrij
zend Nederland, is er dan ook van 
alle kanten ernstig geprotesteerd. Dit 
was zeer terecht! Men bood aan Bra
bant zijn verontschuldiging aan. 
Daarmee werd de zaak als afgedaan 
beschouwd. 

Het is misschien goed op te mer
ken, dat deze onfraaie radiogeschie
denis op de meeste vaders en moe
ders van grote gezinnen niet méér 
uitwerking heeft gehad dan de mis
plaatste uitbrander van dien arnbt�
naar op de vader van tien kinderen 
heeft gehad. Hij zei gewoon: Ik zal 

wel zorgen dat ze niets te kort ko
men. Zo is het ook met alle ouders 
van grote gezinnen. Geen smalend 
verwijt, geen enkele onbenullige toe
speling of openlijke belediging heeft 
vat op hen. Daar zijn ze boven ver
heven. Hun geluk is niet te verstoren 
door kleinzielige praatjes van ambte
naren of conferenciers. Hun geluk is 
het te zorgen voor ieder kind dat 
God hen geeft. Want ieder kind is 
een gave van God. 

Het huwelijk vindt zijn voltooiïng 
in het kind; de vrucht van de liefde. 
Wie durft beweren dat een nieuwe 
mens overbodig is in het wereldpro
gramma pleegt verraad tegenover 
zijn ouders, doet hij dit als ambte
naar van den burgelijken stand dan 
pleegt hij bovendien verraad aan de 
gemeenschap. 

Ou.ec siqacetten foto' &
liout en G.otec. 

Het moet wel heel erg moeilijk 
zijn een foto klaar te krijgen, zelfs 
wanneer dit foto's zijn van vrijwilli
gers die naar onze Oost vertrokken 
om daar hun leven in te zetten voor 
ons Indië tegen de Japanse verzet
geest, geïncarne·erd bij de radicale 
verzetgroep. Wanneer het beslist no
dig is een- partijtje sigaretten aan te 
laten rukken, voordat de foto klaar 
komt, kunnen wij daarover niet erg 
enthousiast zijn. Het is met deze 
zaak precies net eender gesteld als 
met de bos eigenaar die alleen maar 
een koop hout aflevert tegen de 
geldsom plus wat boter, carbonade, 
spek of suiker. 

Wij kunnen deze handelwijze 
slechts laken, omdat zij geen reke
ning houdt met de naasteliefde. De 
arme, de minder bedeelde is niet in 
staat tot een tegenprestatie zoals de
ze verlangd wordt. Het is een grove 
onrechtvaardigheid zo toe te geven 
aan zijn hebzucht. 

"De ellende, veroorzaakt door de 
hebzucht, is onuitsprekelijk, onge
neeslijk dikwijls. Het enige wat men 
doen kan is de vloek van Cain te ver
zwaren door hen het bloed van zijn 
broeder op het hoof cl te leggen. En 
het enige wat de hebzuchtige vrek 
doen kan - zo de duivel hem zijn 
ziel teruggeeft .- is: zich· van zijn 
rijkdommen te ontdoen. -" 

(Leon Bloy) 

J.laatsefii,k 'llieuws� 
INSTALLATIE 

Drs. M. A.M. VAN HELVOORT. 
Zaterdag j.1. had de installatie 

plaats van de nieuwe burgemeester. 
Afgehaald aan de rand van de ge-

- meen te op de Oirschotse Grintweg
door het college van Wet houders en
het bestuur van Boxtel Vooruit, te
gemoet gegaan door harmonie's en
politie korps, werd onze burgemees
ter feestelijk ontvangen in de mooie
raadzaal van het gemeentehuis, waar
de plechtige installatie plaats vond.
Daar in de dagbladen reeds een uit
voerig verslag werd gegeven van de
toespraken die er gehouden werden,
willen wij slechts enkele bijzonderhe
den naar voren halen. Het deed ons
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Lange tijd heeft de redactie van het on
dergrondse blaadje - dat vele weken gast
vrijheid genoot in 11Brabants Centrum" -
gemeend haar clandestiene arbeid te moeten 
staken. De gebeurtenissen der laatste weken 
evenwel zijn aanleiding geweest; dat ge
noemde redactie een conferentie heeft be
legd, waarbij en de redactie van Brabants 
Centrum en de vertegenwoordigers van de 
illegaliteit· ter plaatse en die der hedendaag
se kankeraars en het aanvoerend hoofd der 
suffers, die in Boxtel echter geen grote rol 
zullen spelen - waren uitgenodigd. Deze 
open-tafel-conferentie, tijdens welke een 
zwarte borrel werd gedronken -, is voor 
diegenen, die het voorrecht hadden, haar 
met hun illustre tegenwoordigheid te mogen 
vereren, een bewijs temeer dat de openbare 
mening te Boxtel en in geheel Brabant's 
Centrum, niet afdoende kan worden vóór
gelicht, tenzij de redactie van 11De Metro" 
- temeer haar aantrekkelijke naam intus
sen in het Noorden gestolen is - haar ze
genrijke arbeid, die zij onmiddellijk na de
bevrijding ontplooide, onverwijld voortzet.

De lezers en lezeressen van Brabants 
Centrum zullen ongetwijfeld verheugd zijn, 
dat zij in hun lijfsblad, zonder dat de abon
nementskosten worden verhoogd, de naast 
de vele lezenswaardige - en voor het alge
meen welzijn zo vruchtbare artikelen reek
sen in de toekomst we.derom zullen kunnen 
mogen genieten van de' gekruide speciën, die 
de redactionele keuken van De Metro we

kelijks bereid en koud of warm laat opdi�
nen. 
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goed te horen, hoe Drs. van Hel
voort zijn nieuwe functie onder Gods 
bescherming stelde. Het is een feit 
van betekenis dat een nieuwe burge
meester zijn taak begint in het licht 
van God en godsdienst. Ook deed 
het ons goed bij monde van Wethou
der v. d. Laar en in het antwoord van 
de burgemeester op de toespraak van 
dokter Hoek als Voorzitter van Box
tel Vooruit een ernstig protest te ver
nemen tegen de verdachtmakingen 
in enige dagbladen m.b.t. een tribu
naalverslag. Hiermede voelt "Bra
bants Centrum" de steun van officië
le zijde bij haar protest in het vorige 
nummer. 

Wethouder v. d. Laar sprak dit 
protest aldus uit: 

"Onze Gemeente, welke voor het 
overgrote gedeelte, in de 5 jaren van 
oorlog en bezetting, op voorbeeldige 
wijze haar nationale plicht heeft ge
daan, tegen en langs een onnationaal 
gemeentebestuur - onze gemeente, 
welke vele stoutmoedige daden van 
vaderlandsliefde door haar burgers 
beoefend, kan aandragen voor de 
Annalen dezer bewogen tijden, -
onze gemeente, welke na de oorlog 
rustig en energiek haar taak op haar 
plaats vervulde, - heeft dezer da
gen, zoals de dagbladen berichten, 
publiek een onrechtvaardige ve�
clachtmaking te verduren gehad, die 
ons allen heeft gegriefd en ook bui
ten Boxtel orote verontwaardiging 
heeft opgeroepen. 

Zelfs daarover, heer burgemeester 
roddelen wij niet, maar protesteren 
met klem en doen verder onze plicht, 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en

A<lm.: W L. van Amelsfoort, Molenstr 19. 



.Jhfaschien niet 'beter, maar ook niet 
slechter dan elders". 

Als we verder nog even memore
ren dat vele geestelijke en wereld
lijke autoriteiten aanwezig waren bij 
de installatie, dat vele verenigingen 
aan het defilé deelnamen en de re
ceptie zeer druk bezocht was, dan 
mogen wij deze dag een gewichtige 
noemen in de geschiedenis van Box
tel. 

WINTERBIJEENKOMST VAN. 
BRABANTIA NOSTRA. 

Op 27 en 28 December waren ongeveer 
. honderd Brabanders bijeen in de Abdij van 
Berne te Heeswijk onder auspiciën van de 
stichting Brabantia Nostra. 

De eerste dag werden inleidingen gehou
den door Dr. P. C dè Brouwer over de 
Brabantse gedachte; door Prof. Dr. F. van 
der Ven over de Brabantse beweging, ter
wijl Pastoor Drs. G. Bannenberg een pro
gram van actie ontvo,uwde. Deze zittingen 
werden bijgewoond door het Hoogwaardig 
Heer prelàat Dr. J. Ondersteijn en Jhr. J.
Th. M. Smits van Oijen, waarnemend Com
missaris der Koningin. Met allerlei voor
drachten werd de avond opgeluisterd, waar
van studenten van de R.K. Leergangen een 
model "bonte avond" wisten te maken. 

De tweede dag werd besteed aan ge
dachtewisseling. De tijd liet niet toe, dat 
op alle vragen en suggesties dadelijk een 
antwoord kon worden gegeven. Hulde-tele
grammen werden gezonden aan H.M. Ko
ningin Wilhelminë!-, Kardinaal µe Jong, de 
twee Brabantse Bisschoppen en den Coad
jutor van Breda. 

's Avonds hield het centrale Bestuur van 
de stichting Brabantia Nostra zijn jaarver
gadering, waarop vele besluiten .werden ge0 

nomen die de verwachting rechtvaardigen, 
dat veel zal worden verwezenlijkt van het 
vele, dat op het congres aan verlangens 
werd geuit. 

Het ligt in de bedoeling in de zomer 1946 
een groot cqngres te houden op de Abdij 
van .Berne. 

NEDERLANDSE RODE KRUIS. 
Oproep tot de Boxtelse Bevolking. 

Wanneer er één instelling is geweest, wel
ke zich tijdens de oorlog aller sympathie 
heeft verworven, dan is het wel het Neder
landse Rode Kruis. 

Enonn veel prachtig werk heeft het Rode 
Kruis gedaan en nog steeds wordt op ,grote 
schaal hulp geboden. Het Rode Kruis houdt 
contact met over de gehele wereld versprei
de burgers en militairen; het geeft alle hulp 
aan gezinnen van krijgsgevangenen, zendt 
ambulances • uit en onderhoud .hulpposten 
langs de wegen. Het Rode Kruis verzorgt 
bloedtransfusiediensten en noodziekenhui

.zen. Het vërleent hulp bij rampen, watcr
i:nood en epidemieën. enz. enz. 

Onlangs is in de gemeente Boxtel een 
voorlopig comité opg('richt ter voorbereiding 
van een te stichten afdding van het Neder-
landse Rode Kruis. 

Lovendien wordt dezer dagen door ome 
propaqand1sten de reed� aangekondigde col
lecte gehouden voor hulp aan Indië. Gaarne 
doe ik een beroep op ieder ingezetene om 
lid te worden van het Rode Kruis. Ook Je 
collecte worJt dringend in Uw welwillend
heid aanb�volen. 

Mogen beide acties met een volledig suc
ce<; worden beloond in Boxtel. 

De Voorl. Voorzitter van het Comité. 
Drs. M. VAN HELVOORT, Burgem. 

OUDERSAVOND 
VERKENNERS PAROCHIE ST. PETRUS. 

Verleden week werd in het parochiehuis 
van de St. Petrusparochie een oudersavond 
gegeven door de R.K. Verkenners. Met een 

'gesloten colonne-formatie werd er geopend, 
waarna de aalmoezenier, de Z.E.Heer • F. 
Bless een kort welkom toeriep aan alle aan
wezigen. Hierna hield Hopman Siebel een 
inleiding, waarin hij op rustige wijze een 
uiteenzetting gaf over doel, middelen, sport 
en s;:,el der Vtrkenners en waarbij hij dui
delijk de noodzaak van een R.K. Jeugdbe- , 
weging deed uitkomen. Na enige kerstlie
deren werd "Tomi's Doopsel" voor het 
voetlicht gebracht, ee.1 missiespel, waarmt 
we de moeilijkheden van het missioneren 
konden waarnemen. Mocht er· aan het spel 
nog al wat·mankeren en mocht de regie niet . 
overal verantwoord zijn, als men bedenkt, 
dat het allemaal spelers waren die planken
doop hiermede beleefden, dan kunnen we 
uiterst tevreden zijn. .

Op het einde van deze avond stelde 
Hopman Siebel de aanwezigen op de hoogte 
van het plan een comité te vormen met het 
doel om de band. tussen ouders en verken-· 
ners hechter aan te maken, waarin niet al
leen de aalmoezenier hopmannen vaandrigs· 
Phs. en A.P.S.'t, maar ook de ouders zitting 
zullen nemen. 

Me_t de gesloten formatie, groet, gebed,
marslied en zegen van de aalmoezenier 

• werd deze avond besloten, nadat eerst nog
een aantal prijzen werden verloot welke 
welwillend door onbekende qiaar g�lle ge
vers ter beschikking waren gesteld. 

Deze avond heeft ouders en jeugdbewe-

ging weer wat. nader bij elkaar gebracht .. 
M.H.

BRIEVEN VAN ONZE INDië-VAARDERS 
E?e vrijwilligers J. v. d. Broek, M.· J. v.

Bussel, J. Bekkers, J. Laus en J. v. d. 'Laar 
. schrijven ons, dat zij het op Malakka uit� 

stekend maken en dat zij aan alle Boxtelse 
inwoners een Zalig Nieuwjaar wensen. Zij 
sloten een Hollandse tekst van het liedje 
1'11 walk allone, dat heel aardig is, bij hun 
brief, waarvan de beginwoorden zijn:, 
Ik ben alleen, 
en eenzaam ben ik waar ik ook moet leven. 
toe troost me even 
en schrijf dat j'in Holland wacht op mij. 

Misschien mag dit voor sommige meisjes 
een aanleiding zijn hun oude jongens nog 
eens eert briefke te schrijven. 

Een minder prettige brief kregen wij uit 
Balikpapan van Cor Keukens, die met vele 
vr_iendèn in een Japans concentratiekamp 
heeft gezeten en nu op Borneo maar niets 
kan doen da:n wachten, zonder ook maar 
eens even te kunnen denken ooit verlof 
te krijgen en een paar dagen naar zijn ge
liefd Holland en zijn ouders te kunnen te
rugkeren. Het zou de moeite waard zijn 
deze uitstekend geschreven brief, geladen 
�<l:n verontwaardiging, in zijn geheel te pu
B!tceren, maar, omdat hij erg lang is zullen 
we hieruit enige passages citeren. 

,,Onze uitgeteerde en uitgehongerde li
chamen meeslepende door de wildernis
sen van Thailand, Birma en andere delen 
van • het verre Oosten, bij elke trap van 
een gele hond denkende en moed hou
dende op dit ene: ééns komt de dag der 
overwinning ...... en die dag kwam, maar 
hij is uiteindelijk een grote desillusie ge
worden. Waarom? ...... 
.. .... wat gebeurd er met ons. Wat doet 
men voor ons? ...... Niets, we weten noo 
steeds niet waar we recht op hebben. Wij 

• allen lopen hier met de gedachte: maken
we nog wel eens een kansje in Holland te 
komen?...... Ik ben moe van alles en
kele maanden thuis tussen blanke m�nsen 
en een echt dak boven mijn hoofd, zou 
me weer mens kunnen maken...... Uit
eindelijk verlangen we. allen hetzelfde: 
Holland en enkele maanden tussen je 
eigen familie. WANNEER kunnen we 
daarop rekenen? 
En zo gaat de brief verder. Het is één

grote klacht dat er niet de minste aandacht 
wordt besteed aan de Hollandse jongens die 
�ovele jaren van hun vaderland en hun' ge
liefden gescheiden zijn en die niets anders 
verlangen dan voor enige tijd terug te kun-

• nen naar Holland. Wij hopen dat zij spoedig
op deze grote vraag een antwoord zullen 
krijgen. De kreet· die zij slaakten mag niet 
onverhoord blijven. We wensen. hen een 
goede moed, een sterk vertrouwen op de 
toekomst. en een spoedig weerzien in Hol
land. 

In eeri tweede brief vertelde hij ons de
slechte verzorging van de soldateri en de 
daat_"uit ontstane futloze geest. Van de 3½ 
jaar, die ze krijgsgevangen zaten hebben ze 
nog geen cent soldij gebeurd enz. enz. On
danks alle moeilijkheden zijn ze bereid te 
gaan vechten op Java. Als ze maar niet stil 
hoeven te zitten. Zij willen het vaderland 
dienen met moed en dapperheid. 

LIQUIDATIE LUCHTBESCHER
• MINGSDIENST BOXTEL.

Van den Heer Minister van Binnenlandse • 
Zaken is bericht binnengekomen dat thans in
een groot aantal gemeenten, waaronder ook 
Boxtel behoort, de gemeentelijke luchtbe
schermingsdiensten zijn geliquideerd. 

Zo is dan nu 1 aan een organisatie, waar
aan talloze burgers van Boxtel in de loop 
der laatste 8 jaar hun belangloze medewer
king hebben verleend, een einde gekomen. 

Dat het niet altijd even gemakkelijk is 
gegaan kan· niet gezegd worden maar dit 
soort werk "ligt" een Nederlander nu een
maal niet en is het daarom des te meer te 
�aarderen dat nog zovelen, al was het dan . 
niet met vollen zin, in deze hun plicht heb
ben begrepen en gedaan. Daardoor is het 
dan ook mogelijk geweest dat de Luchtbe- • 
schermingsdiensten alhier nog zeer veel en 
goed werk heeft kunnen doen. Namens den· 
Minister, waarbij de Burgemeester zich heeft 
aangesloten, brengt ondergetekende dan ook 
op _deze plaats een woord van grote waar
dermg en dank over aan allen dié in de 
afgelopen jaren, in enigerlei vorm ;an den 
Luchtbeschermingsdienst hebben medege
werkt. 

Laten wij hopen dat er �immer meer be
hoeft�. zal zijn aan een dergelijk apparaat en 
dat WIJ nu een zeer lange periode van vrede 

'en rust tegemoet gaan. De leden van de 
plaatselijke afdeling van de Nederlandse ver< 
eniging voor Luchtbescherming zij hier me
degedeeld dat deze afdeling tot nader orde 
plijft bestaan. 

/ Voormalig H.L.D. Boxtel, 
A. NESTELAAR.

POSTKANTOOR BOXTEL. 
Van 7 tot en met 12 Januari en van 14 tot' 

en met 19 Januari a.s. van 9 tot 12,30 en van 
14 tot 15 uur kan het r e s t a n t geld op 
de geldkaart worden' t e r u g b e t a a 1 d 
volgens onderstaand schema. 
(Zaterdags van 9-12.30.) . 

Men wordt v_erzocht geldkaart en distribu-

tiestamkaart mede te brengen. -. 
Op 7 Januari de letters A en B 
Op 8 Januari de letters C en D 
Op 9 Januari de letters E en F 
Op to Januari de letters G en H 
Op 11 Januari de letters I en J 
Op 12 Januari de letters K en L 
Op 14 Januari de letters M en N 
Op 15 Januari de letters O en P 

- Op 16 Januari de letters Q en R
Op 17 Januari de letters S en T 
Op 18. Jqnuari de letters U, V en W 
Op 19 Januari de letters X, IJ en Z. 

Opsporing verzoc.ht- !
van de pijp van den redacteur 
van ,,Brabant's Centrum" welke 
op het bordes van de Villa van 
Dr. C. Hoek abusievelijk werd 
medegenomen. . •• 

Gaarne gevuld met tabak terug tegen 
belooning van een gedicht. 

O.D.C. BOXTEL.

. B.M.C.- O.D.C. II 0- 5. 

B.M.C. II - O.D.C. III 5 - t.
Het tweede elftal sloot het jaar 1945 goed 

af, d<;>or een van haar concurrenten op eigen 
terrem een 5-0 nederlaag toe te dienen. 
Dit· was werkelijk een verrassing en is een 
felicitatie waard. Het getuigd tevens van de 
kracht van de ODCers. Het .elftal speelde 
deze middag • bijzonder goed en zwakke 
plekken waren er geen. Zonder anderen te 
kort te doen, kunnen we zeggen, dat J. v. 
d. Boogaard de beste speler van het veld 

, was, vooral zijn verre trappen viel op. Met 
de rust was de stand 2-0, die reeds in het 
begin werd geopend, met hard schot van C. 
v. Wijk. In de tweede helft zorgde de com
binatie Brekelmans-Pennings-v. d. Langen- •
berg nog voor drie doelpunten, waartegen 
BMC niet vermocht de eer te redden. Na 
zes wedstrijden nog ongeslagen: 

ODC II - Berücum 5 - 0. 
In een reuze wedstrijd won ODC II van 

Berlicum met 5-0. Berlicum heeft fair en 
goed gespeeld maar kon niet door de kracht
dadige verdediging van ODC heen breken.· 
Onze voorhoede en middellinie was voor
treffelijk. 
· Het programma voor a.s. Zondag brengt

het eerste elftal tegen Rhode in het veld. Dit 
is voor Rhode haar laatste kans. ODCers 
opgepast. 

De ODCers benutte echter deze winter
periode. Vrijdags avonds op den Burgakket 
Je weet wel in de zaal waar Tausch zijn 
�cepter zwaait. 

BRIDGE WEDSTRIJD. 
to Januari zal in hotel Theuwkens we

derom een Bridgewedstrijd voor een liefda
dig doel worden gehouden, waaraan dames 
en heren zowel als paar als alleen kunnen 
deelnemen. Aanvang. 's avonds 8 uur. Deel
nemers kunnen iich opgeven bij den heer 
Navarro, Bosseweg 54, tel. 334 en De Haas 
Mgr. Wilmerstraat 8, telefoon 490. 

Beleefd verzocht in verband met de wed
strijdorganisatie tijdig opgave te doen. 

BOXTELSE 
TAFELTENNIS-KAMPIOENSCHAPPEN. 

Onder grot publieke belangstelling werden 
Zondag j.l. in "De Ark" de jaarlijkse Boxtel
se Kampioenschappen verspeeld, georgani
seerd door de TTV Advance. 

De finale 1 e klasse enkelspel ging ditmaal 
tussen de Heren J. Moerdijk en F. Leer
makers, Laatstgenoemde wist met succes de 
eerste 2 sets te winnen en iedereen zou hem 
de beste kansen gegeven hebben, doch de 
Heer J. Moerdijk slaagde er in, de twee 
volgende sets voor zijn rekening te nemen, 
waárdoor de stand weer gelijk werd. Dè 
laatste en beslissende set van deze spannen
de strijd werd tenslotte gewonnen door den 
Heer J. Moerdijk en daarmede behaalde hij 
voor de tweede keer het Kampioenschap in

de eerste klasse. Het spelpeil was zeer hoog 
te noemen. 

In de tweede klasse wist de Heer C. Stein-

��:!, _t:s1��� �:
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schap m de fmale _tegèn den Heer W.- "an 
Roosmalen. E�rstgenoe�de mag echter· van� 
g�luk spreken, '_VatJt z1Jn tegenstander,· wäs' 
mtermat; _goed m vo!"111· Dit bleek wel'•uit
de dem1-fmi'lle, waarm de Heer W. vàn:t 
Roosmalen ons een verrassing bracht door 
den Heer Ad .. Nestelaar in twee 'eerste sets: 
uit te schakelen. . 

' • • 

In de derde klasse werd de Heer M. Traa 
Kampioen in de finale tegen den Heer G. v'. 
Veghel. Ook door enkele dames werd er dit 
jaar meegedaan en wel met veel succes. 

De opstelling van de Heren F. Leerma
kers-W. v. Qpstal bleek in de eerste Klasse 
dubbelspel een zeer goede keuze te zijn 
want in de finale wisten ze van het sterk� 
tweetal J. Moerdijk-C. Robben de overwin
ning te behalen. In de derde klasse dubbel
spel kwamen. als overwinnaars te voorschijn 
de Heren A. Schellekens en P. Eltink. 

Rest ons nog te �eggen dat alle wedstrij
den een zeer sportief en vriendschappelijk 
karakter droegen. 
• Door het Bestuur van Advance • werden

later de __ prijzen uitgereikt in het Paviljoen 
Molenw11k, waar- de uitstekend geslaagde 
dag '_Verd beslo�en met een gezellige avond.
De mtslagen lmden als volgt: • • 

��ren-enkelspel, 1 e klasse: 1 e pr. J. Moer
diJk, 2e pr. F. Leermakers, 3e pr. R. Stein
mann, 4e pr. C. Robben, 5e pr. W. v .. Opstal. 
Heren-enkelspel, 2e klasse: 1 e pr. C. Stein
mann, 2e pr. W. v. Roosmalen, 3e pr. J. v. 
Schaijk, 4e pr. A. d. Nestelaar. 

Dames- en Heren, enkelspel 3e klassè: 
te pr. Dhr. M. Traa, 2 pr. Dhr. G. v. Veghel 
3e pr. Mej. I. Robben, 4e pr. Dhr. A. v. Ber
kel, 5e pr. Dhr.- J. v. Roosmalen. . _ 

Heren-dubbelspel, 1 e klasse: te pr. F.
Leermakers-W. v. Opstal, 2e pr. J. Moerdijk 
C. Robben.

Heren-dubbelspel, 3e klasse: 1 e pr. A.
Schellekens-P. Eltink; 2e pr. M. Traa-A. v. 

• Berkel; 3e pr. H. de Jong-G. v. Veghel; 4e
pr. H. v. Houtum-C. Verheijden. 

ERNSTIG ONGELIUK. 
Een burgerwagen' reed op een militairen 

wagen die . uit ee� zij'\_Veg nabij de ketting 
kwam en m de nchting van Boxtel wilde. 
E:!1 militair en 2 burgers werden gewond 
211 moesten naar het ziekenhuis vervoerd 
worden. 

KERSTKAMPVUUR: 
Met de officiele opening en een fors ge

zongen "Hoort zegt het voort" begon het 
eerste Kampvuur, dat door de Gidsen· van 
de St. Paulusgroep uit de parochie van St. 
Petrus te Boxtel in de gidsenhut aan- de Bos
seweg gehouden werd ter gelegenheid . van 
het Kerstfeest, op Zondag 30 December. 

Bij het licht van enkele kaarsen en · het 
knapperen van het houtvuur in de ouderwet- . 
se open haard, wat de . kerststemming zeer
bevorderde, werd door de Gidsen in een 
klein program het hele Kèrstgebeuren uitgell." 
werkt en mee geleefd. Ook de ouders van 
de Gidsen en de andere genodigde leefden 
mee met de declamaties en de zang die wer
den afgewisseld en aangevuld met' Kerstlie
dere·n, die door jong en oud uit volle borst 
werden meegezongen. Bij het licht van een 
stallantaarn werd door de Aalmoezenier een 
Kerstverhaal voorgelezen, waarna de officie
Ie sluiting volgde. De echte Kerststemming 
was op deze avond voelbaar en het mag 
d

3:
n ook zeker· een geslaagde avond heten . 

Gidsen, gaat zo door. Een goed, begin is 
het halve werk. 

BURGERLl)KEN STAND BOXTEL 
Van 20 December tot en met '.26 Dec. 1945.

GEBOREN: Theresia A. M., d.v. H. W. 
den Dekker, e.v. W. A. v. Rooij, Nw. Kerk-· 
straat 16; Ingrid A. M. ,W., d.v. A. v Èijnd
hoven e.v. C. M. W. Leenders, Stationstr. 

. 86; Vincentius M., z.v. A. H. J. Colla e.v. 
A. L. A. J. de Rooij, Nw. Kerkstraat 43 •
Martina A. M., d.v. H. v. d. Ven e.v. A. C:
Obbens, Eindhw. 28; Willibrordus J. P., z.v. 
A. J. H. Ba.rten e.v. J. v. Aarle, Bosseweg 
203; Petronella J. M. d.v. H. C. Kemps.e.v. 
J. M. Danklof, Gemonde 49; Henricus R. A.,"
z.v. J. A. Brusselers e.v. L. A. Reijners, 
Munsel 4; Antonius Fr. M., z.v. A. v. d. 
Langenberg e.v. J. M. v: d. Loo, Mijlstr. 

-----------�---

op Woensdag 9 Jan. a.s. 

om 2 uur n.m. bij H. v. 
Rooij. 

Alle leden present. 
Het Bestuur. 

Op klantenkaart 

No. 400 t/m 800 

BREIGAREN 
verkrijgbaar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

: Juist ontvangen: • :
• • 

: SLEDEN voor het ijs : 
• en • 
• • 

: KOFFERS 
•• • voor op reis. • 

i • Bazar C, Steinmann-Pechtold i
: Rechterstraat 6, Boxtel. Tel. ·401 :
................................ : 



i:t; Hènrkus 1E. M. 1.t z.v. H. Dankers e.v. Met vreugde geven wij' =========:;;::::= W. F. v. R0OSMALEN . ,....,,-.,.-,,,.;.,·.-,,As;,,-.,········· A .. ,van Baast,-Luissel 2; Marinus, z.v. M. C kennis van de voorspoedige . Nagekomen _ EN ZOON . . . ··· · , · · - , ,, ,., s:-,2.�rtiHuijberts e.v. M. J. Tinnen broek, van Salm- geboorte van onze lieve Nieuwjaarsadvertenties � 
Th 

· 
· ' h ·1 

, · "'. · • · •r�- �straat 10; Elisabeth A. M., d.v. H. R. Ja- dochter en zusje M. v. VEGCHEL _ ����;J::n :� \ï�;[�j;deee�; ee VOOr a Ve prl_J.·_ :!; __.,cobs e.v, E. M. van Gaal, Kleinderliempde . �HNI LOUISE26; Jacobus A. E. M., z.v. H. C. de Rooij M E DE HAAS KATA Breukelsche straat 78 Gelukkig en Voorspoedig e.v. A. M. van Laarhoven, Spoorstraat 2. • • - N Wenscht hare cliëntèle een Nieuwjaar. Een goed begin voor onze klanten. ,. ONDERTROUWD: • S. J. DE HAAS I 1 JANNIE Ge u dcig en Zalig· Nieuwj. M. v. BOKHOVEN-• Johannes Andreas Geers, sigarenmaker, V. V • •d 4 t t ,r. • "d 11 J n
·•· 

Kleinderliempdschewet:>o 4 Boxtel en' Anto- Menno. KERKHOFS an rJJ ag O 'rIJ ag anua • -' B 1 3 J C. C. v. ROOI]netta Helena Kruijsen, zonder beroep, Selis- oxte , • anuari 1946. Garage van Salmstraat 42 bH aankoop van senwal 19, Boxtel, toekomstiot:> adres Eindweg Mgr. Wilmerstraat 8. B h 49 B 1 � � ossc eweg oxte • wenscht cliëntèle, vrienden Boxtel; Henricus Jacobus Cornelius de Rooij, 
z 1 handelaar, L. Vr. plein 7 Tilburg -en Cathri- Te koop alle soorten Brand a ig Nieuwjaar. en kennissen Zalig Nieuwj. 

na van Schijndel, zonder beroep, Prins Hen- hout, bij A. Timmermans, àrikstraat 25 Boxtel; Antonius Gijsbertus Olland B 131. Wordt ook van Grinsven landbouwer, Spurkstraat B 112 thuis bezorgd. Den Dungen' en Geertruida Catharina v. d Schoot, zonder beroep, Gemonde 110 Boxtel Weggeloopen Witte Keestoekomstig adres Gemonde 11 O Boxtel. hond, terugbezorgen Bos-OVERLEDEN: Catharina Bekers, oud 68 scheweg 107. jaren, Tongeren 98; Maria Cornelia Dankers ---------oud 44 jaren, Luissel 3; Johanna Maria Wal- Kamers. Jongelui die wenravens, oud 2 mnd. Spoorstraat 17. schen te trouwen zoeken 2 ongemeubileerde kamers, BON VOOR zoo mogelijk met gebruik HONDEN EN KATTENBROOD. " van keuken. Deken Spie-
Van 1 tot en met 31 Januari a.s. worden ringstraat 3, Boxtel. 

op bon 5 van de noodkaarten voor honden
en kattenbrood met de serieletters B, T, W, Vraag te koop of te ruil 'n D, L, R, C, Z en Bk, alsmede op bon no. 5 triller voor Radio. Deken met opdruk "Asyl", de gebruikelijke hoeveel- Spieringsstraat 3, Boxtel. heden honden- en kattenbrood of -meel beschikbaar. gesteld. Na 31 Januari is bon 5 ongeldig. 

NIEUWE VLEESBONNEN EERST DES MAANDAGS GELDIG. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat men met ingang van de distributieperiode, welke op 6 Januari a.s. begint op 

Te koop. Een varken, 15 weken drachtig, een dekrijp zeugje. en een toom zware biggen, waaronder gemerkt voor stamboek. Allen VOL A. A. Smolders, D 36, Liempde. 

Niet in de gelegenheid om allen, die mij persoonlijk of schriftelijk hun gelukwenschen op 1 Januari deden toekomen, op dezelfde wijze te beantwoorden, moge ik hun allen langs dezen weg bedanken en hun een welgemeend ZALIG NIEUWJAAR TOEWENSCHEN. DEKEN BROEKMAN. 

Àdti D. á. 'lJen 
Erkend Dansleeraar 

Privé=adres Prins=Hendrikstr. 52 
Boxtel 

wenscht zijn leerlingen, oud= 
leerlingen, vrienden en kennissen 
een gelukkig Nieuwjaar. 

Gevraagd: 

Juffrouw voor winkel 
en kantoorbezigheden 

leeftijd boven 17 jaar. Hoog Joon. Br. onder No. 197. 
GEMEENTE BOXTEL 

àen Vrijdag en Zaterdag voorafgaande aan In • gezin niet 3 kinderen
àe periode van geldigheid op de nieuw aan- wordt gevraagd R.K. meisje
gewezen vleesbonnen geen vlees meer mag voor dag en nacht. Groote
kopen. In de vervolge is het kopen op de wasch buitenshuis. Aanmel
nieuwe .. vleesbonnen eerst toegestaan van den bij Mevr. v. d. Weijst
de eeïste Maandag der periode van geldig- van Susante, Raaphof 14,
heid af, evenals dit met melk en aardappelen Boxtel. In de gemeente B OXTEL is de betrekking te _reeds het geval is. F A p d 8 R • k vervullen van Elk der volgende bonnen geeft recht op het a, • • Y, • oomen- esrn koopen van: Stationstraat 43, vraagt Maatschappelijk Werkster Bon'kaarren KA, KB, KC 601. voor spoedige indienst, 535 t.m. 541 1 800 gram brood. treding een 542, 543 200 gram bloem. 544 400 gram suiker 545 50 gram thee. 546 125 gram boter. 547 250 gram margarine 548 100 gram vet 549 • 100 gram kaas
550, 551, 552 100 gram vlees 553 2 kg aardappelen B 51, B 52 1 400 gram brood A 53 1 1½ liter melk B 53, C 53 1 3 liter melk B 54 1 1 kg aardappelen Bonkaarten KD, KE 601.63 5, 636 800 gram brood 637, 638 200 gram bloem 639 250 gram rijst of kinderm. 640 500 gram suiker. 641 250 gram boter 642 125 gram margarine. 643 100 gram kaas. 644 5 liter melk 645, 646, 647 ioo gram vlees �48 1 kg aardappelen. 

Kantoorjuffrouw 
administratief onderlegd en vlot kunnende corres, pondeeren. Sollicitaties schr aan bovenstaand adres 

STEENBERGEN. 
Mevrouw Notaris Verhuist vraagt voor huishouden van 2 personen vertrouwde dienstbode, bekend met keuken en werkzaamheden. füieven S. M., 8r. Centrum. 
Te koop: 

Klapcamera met statief en chasis, z.g.a.n. merk ICA. Bevra,gen: Mgr. Wilmerstraat 8.
D 51, D 52 1 400 gram brood. E 51 1 250 gram rijst of kinderm. • NieuweTabakskaarten enz. T 07 2 rantsoenen tabaksartike- B 1• 0 S C O O p '!en (geen i;nport-cigaretten) •
V 07 X 07 
Croentekaart C 03 

100 gram suikerwerken 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen import-cigaretten) 
1 periode van 20 Januari t.m. 1 16 �ebruari 1946. De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 12 Januari a.s. Bon G 03 der Groentekaart moet uiterlijk op Zaterdag 12 Januari bij een groentehandelaar worden ingeleverd. Men kan op dezen bon groente betrekken van 20 Januari 

t.m. 16 Februari a.s.Voor de week van 13 t.m. 19 Januari a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, jam, tabak en versnaperingen. Op de bonnen voor kaas zal voor de helft magere of 20+ kaas en voor de helft volvette of 40+ kaas (waaronder eventueel begrepen buitenlandse kaas) worden geleverd. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 4 Januari 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 Maandag 6 Januari mag worden afgeleverd. ' Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keµkens moeten aldaar de bonnen 
550 of 645 voor vlees en 553 voor aardap-len worden ingeleverd. In de week van 12 • Januari t.m. 19 Jan. moet bij de_ Centrale Keukens bon 551 of 646 worden ingeleverd voor vlees. 

R APP O RT INZAKE STRAATNAMEN TE BOXTEL Vervolg. . Parkwe�. De weg, welke thans de verbinding vormt tussen De Ketting en Molenwijk heeft, afgezien, van een klein gedeelte, dat tot de • ·Selissenwal wordt gerekend, geen naam.Het komt de Commissie gewenst voo.- aan 

Donderdag 1 O Jan. 
• half acht

Lachpara1e ! ! 
een geweldige 

lachavond met --------.. 
Al hert de Booy f
en 

Piet Leenhouts 1 

Zoo is er nog ' ' 
NOOIT gelachen ■ ■ 

1 
Bespreekt Uw plaa� 
... ZIE BILJETTEN!

wwwwwwww 

Neemt goeden raad, 
Gebruikt v. Oers zaad. 

Hoest-� ��r::e;s 

j Capsules 
. t Poeders 

Kalk l �:���al 
Décaltran
Dagravite 

M. t C. OliemeulenApoth Ads. 
Droghsterij "De Molen•• 

Salaris f 1188,- f 1900,-. . Rijwieltoelage f 30,-. Diploma school voor maatschappelijk werk·vereischt. Sollicitaties ( op zegel) uiterlijk 15 Januari a.s. aan den Burgemeester. 
Spoorwegtooneelvereen. ,, Vriendenkring" 

Donderdag 1 0 en Vrijdag 11 
Januari '46, aanvang 7_.30 nam.

Concertgebouw "De Ark", opvoering van 

,,Het huis zonder zon", 
tooneelspel in 3 bedrijven. 

Als extra nummer: ,,Het slippertje", 
blijspel in één bedrijf. 

Toegang f 1,50 en f 1.-
Piaatsbespreken op 10 en 11 Jan. van 12-1 uur in "De Ark". Een genotvolle avond wacht U, bespreekt tijdig Uw plaatsen. . 

LINNENKASTEN! 1 /i hang 1/2 leg zware uitvoering 
1 J. Wütween' s.

199.50 

Complde Wo.ninq,inciditinq, Rechterstraat 22 Tel. 476 BOXTEL

1 
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 KLOMPENF AB RIEK 

H. J. VERHAGEN

Voor vakkundig Tuinwerk 

_
Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN 

T htb nd 
f per stukje 

45 Ct 0 C a ■ van s meter •
F. J. WITTEVEEN'S Compl. Woninginrichting 
Rechterstraat 22 Tel. 476 BOXTEL 

:/laatst Uw acwectentiën" in. 

!BraSant' s Centcum !

50 gram AVEHA-Thee voor 25 C-.�
• '"· I ontvangt U op de tweede bon 

50 gram AVEHA-Thee voor 12½ et. 

AVEHA::Thee de beste nergens beter en goedkoop.Crr. 
ANDRÉ VAN HILSt-
DwwwwwwwwwwwwwwOU 

Rookt kwaliteit vol geur en· smaak 
en Koopt t bii Bert van den Braak ■

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

DE GRUYTER 
geeft weer . . . 

Voor 10 · gulden cassabons 
EEN gulden contant terug 

A.J. Robben, Molenwijk 14, Boxtel 
Telefoon 302 Gediplomeerd Belastingconsulent Belastingadviezen " Bijhouden, Inrichten en controleeren van elke boekhouding. 

Een 

goed 

T4 

begin! 

Aan zoo· n pakje heerlijk geurige 
Douwe Egberts Thee is de eerste 
theebon van 1946 het allerbeste be
steed! Prima Britsch-Indische pluk! 

'Douwe [gberts 
THEE. 



deze weg, welke voor het vreemdelingen
verkeer van belang kan zijn een eigen naam 
te geven. 

Daar deze weg rechtstreeks leidt naar de 
hoofdingang van het sport- en wandelpark 
Molenwijk stelt de Commissie voor aan de 
gehel� weg, dus vanaf de Bosseweg, de naam 
Parkweg te geven. Het eindpunt van de 
Selissenwal, waarvan betreurd wordt dat er

aldaar van een wal zo weinig is overge
bleven, komt dan te liggen bij het huis van 
Poirters. 

Wegen op Molenwijk. 
Op Molenwijk werden enige jaren geleden 

een tweetal wegen van namen voorzien, het
welk toen geschiedde op verzoek van de 
plaatselijke politie. De naam Platanenlaan 
correspondeert echter niet met de beplan
ting van die laan. 

De beplanting op Molenwijk werd, in ver
band met de naamgeving, ter plaatse nage
gaan. 

De beplanting van de z.g. Platanenlaan 
bestaat uit: 
1. een prachtige dubbele rij accasiabomen;
2. twee kleinere rijen platanen;
3. eiken en voorts uit naaldhout en andere

houtsoorten. 
In • elk geval domineert de plataan hier

niet. De laan welke· van de Platanenlaan 
·voert in Noordelijke richting naar het bos
wordt omzoomd door platanen, eiken, lin
den en vooral jonge eschdoorns. Het is een 
echte gemengde beplanting en het is dus 

:ftacod'iie=À(Jenda. 

Parochie H. Petrus, Boxtel. 

ZONDAG: 6 Jan. Feestdag der H.H. 
Driekoningen. De H.H. Missen om half 7, 
kwart voor acht, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. Om 9 uur gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. Maandagavond om half 8 Congre
gatie. Vandaag onder de H.H. Missen collec
voor de Afrikaanse Missiën; de 2e schaal 
voor de bijz. noden van het Episcopaat, wel
ke bijz. in de milddadigheid der gelovigen 
worden aanbevolen. 

Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 

Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 tot half 8. 

Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. mnd. 

voor Henriëtte Keunen van Erp; z.a. gel. 
jrgt. voor Hendrica Hermes v. d. Brand; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Maria v. d.
Gouw .v.w. de buurt; om half 8 gel. jrgt. 
voor Gerardus van Ham en Catharina van 
Eijk de hsvr.; z.a. gel. jrgt. voor Johannes 
Schoenmakers; H. Hart altaar gel. jrgt. voor 
over!. ouders; om half 9 gel. jrgt. voor Edu
ard Clerx. 

DINSDAG: om kwart�voor 7 gez. mndst. 
voor Cornelia Bosch; z.a. gel. H. Mis Lau
rentius van Lieshout; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Marinus van Laarhoven; • om 
half 8 gel. jrgt. voor Maria Kruisen; z.a. 
gel. mndst. voor Hubertus Verhoof; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Catharina Donkers; 
om half 9 mndst. Anna Maria Heesakkers 
Geerts. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johannes Hellemons; z.a. gel. 
H. Mis voor Maria Adriana Ghijssens van
Son; H. Hart altaar gel. mndst. voor Josep
hina Selhorst van Laarhoven; om half 8 
gel. jrgt. voor over!. fam. van .Petrus van 
Erp; z.a. gel. H. Mis voor Petrus Hubertus 
de Werd; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Martina v. d. Meijden !-lensen; om half ,9 
gel. jrgt. voor Hendricus van Kuringen en 
Hendrica van Kasteren de hsvr.; om 10 uur 
Huwelijksmis. 

DONDERDAG, om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Lambertus v. d. Sande; z.a. 
gel. H. Mis voor Adriana Verhoeven Schel
lekens te Gemonde over!.; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Antonius Schalkx v.w. N.V. 
W. v. d. Eerden; om half 8 gel. jrgt. voor
Allegonda van Breugel van Nistelrooij; z.a. 
gel. jrgt. voor Petrus Bakx; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Wiel v.w. 
de H. Familie; om half 9 gel. jrgt. voor Cor
nelis Peijnenburg. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Helena van Laarhoven de Wit; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendricus Schalkx v.w. de 
H. Familie; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Anna Margaretha de Werd de Leijer; om 
half 8 gel. jrgt. voor Elisabeth van Erp v. d. 
Biggelaar; z.a. gel. mndst. voor Johanna 
Maria v. d. Steen Slijters; H. Hart altaar gel. 
H Mis voor Adrianus Maria Leijten; om 
half 9 gel. jrgt. voor Francisca Peijnen
burg van Rulo. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mnd. 
voor Marinus• van Laar hoven; z.a. gel. mnd. 
voor Adrianus Voets; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor de 3 gesneuvelden uit de
Nieuwstraat; om half 8 gel. H. Mis voor Ru
moldus v. d. Ven en Anna Catharina Mon
tens; z.a. gel. mndst. voor Martina van 
Schijndel van Houtum; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Martinus van Hamond v.w. het
personeel v.h. vliegveld te Schijndel; om 
half 9 gel. jrgt. voor Hendricus Peijnenburg. 

zeer bezwaarlijk er één boom als naamge
vend uit te nemen en allen a.h.w. over één 
kam te scheren. De Eikenlaan is inderdaad 
met eiken beplant. ' 

Beter dan zich bij de te geven namen vast 
te leggen op een bepaalde boomsoort, het
geen ook nog moeilijkheden zou opleveren, 
als men aan de beplanting in de toekomst 
zou willen wijzigen, acht de Commissie het. 
hier het meest geschikt voor de lanen in het 
park namen te nemen, die met de boom
soorten geen verband houden. 

De Commissie stelt voor aan de lanen van 
het prachtige park Molenwijk, dat voor de 
Boxtelse mensen een niet genoeg te waar
deren bezit vormt als unieke wandel- en 
verpozingsplaats en dat bovendien gelegen
heid biedt tot het beoefenen van verschillen
de takken van sport, de namen te geven van 
de drie prinsesjes en deze lanen dus te noe
men: Beatrixlaan, Irenelaan en Margrietlaan. 

De eikenlaan, welke loopt vanaf de hoof cl
ingang in westelijke richting naar het pavil
joen worde voortaan genoemd: Beatrixlaan. 

De Noord-Zuid loopende laan,· tussen 
voetbalveld en hockeyveld is te noemen 
lrenelaan en de laan, welke thans Platanen
laan is geheten, en die loopt vanaf de in
gang aan het einde van de van Merheim
straat langs het zwembad, de Margrietlaan. 

De verwarring der Kerkstraten. 
Er zijn thans in Boxtel drie Kerkstraten: 

a. de Kerkstraat;
b. de Nieuwe Kerkstra:at;

In het Liefdehuis zullen geschieden:
Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus v. 
d. Sande; Dinsdag: gel. H. Mis voor Cor
nelia Bosch• Woensdag: gel. H. Mis voor
Johannes D�nkers; Donderdag: gel. H. H!s
voor Maria Strijbosch; Vrijdag: gel. H. Mts
voor Andries Verhoeven; Zaterdag: gel. H.
Mis uit dankbaarheid voor de vrede, voor
de gesneuvelden en degenen die in het bui-
tenland verblijven.

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Marinus Lambertus Paschalis 
v. d. Biggelaar uit de p�rochie v_an de J:·
Fam. te Tilburg en Franctsca Mana de NIJS
uit deze parochie, waarvan heden de te af
kondioing aeschiedt; Henricus Gijsbertus ·1. 

Weert uit 0deze parochie en Adriana v. d. 
Weijer geb. te St. Oedenrode en won. te 
Olland waarvan heden de 2e afkondiging 
geschi;dt; Eduardus .v. d. Brandt �it deze 
parochie en Maria van Laarhoven mt de pa
rochie van het H. Hart waarvan heden de 
3e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbelet�e
len waarin niet is gedispenseerd ten spoedig
ste aan den pastoor b"ekend te maken. 

Parochie H. Hart, Boxtel. 

Hoogfeest van Epiphanie, 6 Januari 1946. 
De 1 e schaal is v.d. Kerk; de 2de open

schaal voor de B.N. v. het Hgw. Episcopaat. 
Te half 5 vergadering der H. Familie voor 
gehuwde vrouwen; te 7 uur Lof. 

Maandag is het de jaarlijkse aanbiddings
dao voor onze parochie. Het Allerheiligste 
wo�dt des morgens te 7 uur uitgesteld, ter
wijl te half 7 des avonds het sluitingslof i�. 
De gelovigen zullen op deze dag commu?1-
ceren en Jezus in Zijn H. Sacrament aanbid
den, zoveel mogelijk in de volgende orde: -
7 uur Luissel en Roond; 8 uur Tongeren; 
9 uur alle overige straten boven de beide 
spoorlijnen. 10 uur jongens der lagere 
school. 11 uur alle straten ten N. v. d. Kerk
straat · 12 uur Breukelsestraat; 1 uur N. 
Kerkstraat en Korte Kerkstraat; 2 uur meis
jes der Jageres school; 3 uur leden d�r. H.
Familie voor gehuwde vrouwen en me1s1es; 
4 uur alle straten t. Z. van de Kerkstraat; 
5 uur leden der H. Familie voor mannen; 
6.30 sluitingslof, met rozenhoedje en "Te 
Deum". De leden der Altaarwacht die zich 
verplicht hebben tot het houden van een' 
aanbiddingsuur, gelieven zich op het reeds 
vroeger aangegeven uur in de kerk aan
wezig te zijn en plaats te nemen voor de 
communiebank. 

Zaterdag, feestdag van de H. Familie, bij
zonder te vieren door alle leden der H. Fa
milie, zowel meisjes en vrouwen, als man
nen en jongens. 

ZONDAG: 6 uur I.d. v. het welzijn der 
parochianen; 7 uur l.d.; 8 uur l.d. Maria 
Beaard-Janssen, als overleden lid van het 
Apostolaat des Gebeds; 9.15 ld. Maria Kui
pers-Habraken als overleden lid van het 
Apostolaat des Gebeds; 10,30 Hoogmis met 
volkszang, z.d. bijz. intentie. 

MAANDAG: 7 uur gef. l.j. Wilhelmina 
Jonkers; 7.45 l.j. Cornelia Schoenmakers
Voermans; 8.30 l.d. Wilhelmina v. UJen-
v. d. Bruggen en Anna de dochter. 

DINSDAG: 7 uur gef. l.j. Z.E.H. Pastoor 
A. de Kort, broer en zuster; l.d. t.e.v. H.
Maagd en Antonius tot behoud van een 
kind; 7.45 l.mndst. Adriana Segbars-Janssen; 
l.mn<lst. Th. v. Genuchten; 8.30 z.d. Heer
Jan Quinten; Ld. Weled. Heer Lambertus 
Spierings. 

WOENSDAG: 7 uur gef. l.j. Z.E.H. Pas
toor de Kort, broer en zuster; 7.45 l.mndst. 
Cornelis Strijbos; l.mndst. Antonius v. d. 
Brand; 8,30 z.d. Bijzondere Intentie; l.mn<lst. 
Petronella de Bie-Schoones. 

DONDERDAG: 7 uur gef. l.j. Z.E.H. Pas
toor A. de Kort, broer en zuster; 7.45 l.d. 

Firma J. P. Tielen, 

c. De Korte Kerkstraat.
De naamgeving van de Nieuwe- en Korte

Kerkstraat dateert eerst van eeii 40-tal jaren 
geleden. Zij gaf in het verleden maar al te 
vaak aanleiding tot verwarring en vergissin
gen, vooral omdat men de Nieuwe Kerk
straat vaak met de naam Kerkstraat hoort 
aanduiden. 

De naamgeving getuigt ook van weinig 
phantasie: terwijl er reeds een Kerkstraat 
was, ging men er nog twee bijmaken, die 
men de ter onderscheiding van de eigen
lijke Kerkstraat respectievelijk "nieuw" en 
,,kort" noemde. Nu is ongetwijfeld de Kerk
straat, of het Kerkstraatje, zoals het wel in 
de wandeling heet, nog korter dan de Korte 
Kerkstraat. 

De eigenlijke Kerkstraat is waarschijnlijk 
weinig jonger dan de eeuwenoude St. Petrus
kerk. 

De naamgeving van de Nieuwe Kerkstr. 
gaf in de raadsvergadering van 30 October 
1902 aanleiding tot enige discussie; toen 
werd de naam geopperd Erasstraat. 

Pastoor Erasstraat. 
De Commissie zou den naam van Pastoor 

Eras, de oprichter en eerste pastoor van de 
parochie Breukelen willen verbinden aan de 
tegenwoordige Korte Kerkstraat. 

Met aan deze vrij drukke straat in het 
centrum van Breukelen, tot welks bloei -
ook in materieel opzicht - de vorming van 
de parochie van het H. Hart zoveel heeft 
bijgedragen, dien naam te geven, zal de her-

Maria v. Hal-Dankers als overleden lid H. 
Familie; l.d. Catharina Baayens-v. Strijtho
ven; 8,30 pl.z.d. Weled. Heer Jac. v. Buu); 
l.j. Adriana v. d. Berg-Jonkers.

VRIJDAG: 7 uur gef. l.j. Z.E.H. Pastoor
A. de Kort, broer en zuster; 7.45 l.mndst.
Z.E.H. Pastoor A. de Kort; l.mndst. over!. 
vader; 8.30 z.j. Z.E.H. Rector Petrus 
Baayens; l.mndst. Maria Kaufman-Langen-
hof. 

ZATERDAG: 7 uur z.d. Hub. v. d. Broek; 
7.45 l.j. Anna Voets-van Esch; l.d. Johanna 
v. Schijndel-Zwanenberg, als overleden lid
H. Familie; 8,30 z.d. Bijz. Intentie; 9 uur
pl. z.d. bijz. intentie, en Ld. voor overleden 
ouders. 
Parochie H. Lambertus, Gemonde. 

Feestdag Driekoningen. 
ZONDAG: 7,30 H. Mis Welzijn der pa

rochie; 10 uur jrgt. Johanna Cornelia van 
Dijk-van Oirschot. 

MAANDAG: 7,30 jrgt. Helena den Otter. 
DINSDAG: 7,30 jrgt. Joannes den Otter. 
WOENSDAC: 7,30 jrgt. Jacobus v. Din-

ther. 
DONDERDAG: 7,30 jrgt. Adrianus van 

Berlicum en Fr;mcina de hsvr. 
VRIJDAG: 7,30 jrgt. Cornelis van Turn

hout. 
ZATERDAG: 7,30 jrgt. Johanna hsvr. van 

Cornelis van Turnhout. 
Deze week zullen geschieden: Maandag: 

H. Mis Adriana Verhoeven, L.v.d. Rozen
krans; Dinsdag: H. Mis Adriana Verhoe
ven, proc. Kevelaar; Woensdag: mndst. Ber
nardus Endstra; Donderdag: mndst. Joannes 
Corn. Timmermans; Vrijdag: mndst. Mar
garetha Groenendaal; Zaterdag: mndst. Ca
tharina van Giersbergen. 

Parochie H. Theresia, Boxtel. 
j 

Het feest van Driekoningen 1946. 
ZONDAG: 7,30 H. Mis vanwege God

vruchtige vereniging ter ere v. d. H. There
sia voor Adrianus v. d. Loo; 9 uur H. Mis; 
half elf de Hoogmis voor het welzijn van de 
parochianen. De eerste schaal is voor de 
Afrikaanse Missiën, de tweede voor B.N. 
Drie uur Lof met rozenhoedje, om GoJs 
zegeningen te verwerven over de Missio
narissen. 

MAANDAG: 7,30 H. Mis tot bijzondere 
intentie; 8.30 gez. mndst. voor Helena Mes
trom-Brouns. 

DINSDAG: 7,30 H. Mis voor Gerardus 
v. d. Meerendonk te Schijndel overleden;
8,30 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars 
wordt vereerd voor den heer J. P. Tielen. 

WOENSDAG: 7,30 H. Mis voor Maria 
- van Hal-Dankers, in de parochie van het H.

Hart overleden; 8,30 gez. jrgt. voor Petrus 
Schakenraad. 

DONDERDAG: 7,30 H. Mis voor den
heer Johannes Quinten; 8,30 H. Mis tot 
intentie v. d. leden der Godsvruchtige ver
eniging ter ere van d. H. Theresia. 

VRIJDAG: 7,30 jrgt. voor Cornelis van d.
Lo9 en Cornelia Schoon es hsvr.; 8,30 weke
lijkse H. Mis voor Johannes Vissers. 

ZATERDAG: 7,30 H. Mis voor Gerard 
Vekemans te Nijmegen overleden; 8,30 H. 
Mis, waarbij de kerk met een kaars worJt 
vereerd· ter ere v. d. H. Theresia. 

Biechthoren: 2,30 tot 4 uur en van 5,30 
tot 7 uur, ook voor en na alle H. Dienste;1. 
6 uur Lof met rozenhoedje ter ere v.h. On
bevlekte Hart van Maria. 

Aanbevolen 30 dagen: Gerardus v. d. 
Meerendonk te Schijndel en Maria van Hal-

Drukkerij, Boxtel. 

inner�ng aan den pastpor-stichter bij de Box
telse ingezetenen wo_rden geëerd en levendig 
worden gehouden. 

Baroniestraat. 
Aan het heerlijk verleden van Boxtel wordt men thans herinnerd door de straatnamen van Merheimstraat, van Ranststraat, van'Hornstraat en van Salmstraat, die den naam 
dragen van de roemrijke geslachten, die in
de loop der eeuwen over de baronie van 
Boxtel hebben geregeerd en veelal ook in de 
geschiedenis van land en gewest een voor
aanstaande rol hebben vervuld. Ook de na
men Burgakker, Ossepad en Raaphof houden 
met de geschiedenis der baanderheerlijk
heid ten nauwste verband. 

De heerlijkheid Boxtel was reeds vóór 
1439 tot een baronie verheven, geen akte 
kan sedertdien worden verleden of van de 
naam baronie wordt met een zekeren trots 
gewag �emaakt. Nog tot in de 18e eeuw 
schreef men steevast van een ingezetene 
van Boxtel, dat hij "binnen deze baronie 
van Boxtel" woonde. 

Wat de namen van de geslachten der 
b�anderheren, als van Merheim, van Horn 
enz., niet kunnen, dat zal de naam baronie 
in één slag vermogen: de herinnering aan 
het roemrijk verleden van Boxtel iedereen 
duidelijk voor ogen stellen. 

De -Commissie stelt voor de tegenwoordi
ge Nieuwe Kerkstraat, als een der hoofd
straten van Boxtel, den naam Baroniestraat 
te geven. 

Dankers, in de parochie van het H. H:1-rt
overleden. 

ZONDAG: 13 Januari 1946: 7,30 H. Mis 
voor den Hoogeerwaarden Heer Wilhelmus 
Spierings, gewezen Deken en Pastoor i� 
Boxtel. 

Parochie St. Jan's Onthoofding, 
Liempde. 

Zondag van Driekoningen, 6 Jan. 1946. 
ZONDAG, feest van Driekoningen: 6.30 

I.m. tot welzijn der parochie; 7,30 I.m. Jo
hannes Blummel als . overleden lid der proc. 
van Hakendover; 8,30 I.m. voor de ·leden 
der H. Kindsheid, na deze H. Mis zegening 
der Kinderen; 10 uur z.j. Woutrina en 
Lamberdina van der Velden; 2.30 Pl. Lof 
met processie. 

MAANDAG: 7 uur z.j. Josefus Oerle
mans en Maria hsvr.; 7,301. 7e Wed. Johan
na Jan van de Wiel; 8 uur I.m...- voor de 
levende en overleden leden van den Bijen
bond. 

DINSDAG: 7 uur l.i. Johanna Rulo; 7,30 
I.m. Wed. Johanna Jan van de Wiel als
overleden lid der proc. van Kevelaar; ,8 uur
I.m. Johannes Blummel als overleden lid van
den Bijenbond. 

WOENSDAG: 7 uur z.j. Maria Johannes 
van Rulo; 7,30 I.m. Wed. Johanna Jan van 
de Wiel als overleden lid van den Retraite.
penning; 8 uur l.j. Jan Smulders. 

DONDERDAG: 7 u�r' I.m. bijz. noden 
der parochianen; 7,30 z.j. Christinus van 
Gestel; 8 uur I.m. Wed. Johanna van de 
Wiel als overleden weldoenster van het Wit-
Gele Kruis. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. Lamberdina Chris
tinus van Gestel; 7,30 I.m. Wed. Johanna 
Jan van de Wiel als ov,erleden broeder
schap; H. Cunera; 8 uur l.j. Hendrica ]all 
Smuid ers. 

ZATERDAG: 7 uur z.j. Catharina van
Gestel; 7,30 I.m. wed. Johanna Jan van de 
Wiel als over!. lid br.sch. H. Moeder Anna; 
8 uur l.mndst. Johannes Vingerhoets. 

ZONDAG: 6.30 I.m. Regina van Esch,
Bressers overleden te .Vught; 8 uur I.m. tot 
welz. der parochie; 10 uur z.j. Laurentius 
van d. Biggelaar. 

7e: Wed. Johanna Jan van de Wiel over
_ leden te Liempde; 30e: Regina van Esch
Bressers overleden te Vught. _ 

Parochie H. Willibrordus, Esch. 
Driekoningen. 

Vandaag feestdag van Driekoningen. H.H. 
Missen om 7 uur, 8,30 en 10. uur Hoogmis 
voor de Parochie. Tweede schaalcollecte v.
de Afrikaanse Missies; derde voor Bijz. No'
den Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. Na het Lof een lieJ. 

Deze week begint weer de school en de
catechismus. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis over!. ouders 
(P.); 8.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis \;Oor 
de Parochie. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Antonius van 
der Zeyst; 8 uur H. Mis Willibrordus van 
den Braak. • 

DINSDAG: 7 uur H. Mis Everardus van 
Dijk; 8 uur H. Mis Hendricus Spooren v.w. 
Br. Gel. Zielen. 

WOENSDAG: 7 uur jgt. Laurens v. d. 
Pas; 8 uur H. Mis Cornelia van Dijk-v. d. 
Steen. 

DONDERDAG: 7 uur jrgt. Anna Maria 
v. d. Pas-v. d. Laar; 8 uur H. Mis uit dank
baarheid (D). 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis Adriana Kruys
sen; 8 uur H. Mis overleden leden Proc. 
Tilburg-Hakendover. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis Adrianus 
Verhoeve�,; 8 uur jgt. Iambertus Schuurmans 
en Joh. Timmermans hsvr. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE_ COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING. 

Ve ,ou,.uw. in .de JJ,,olme,A. 
In zijn boek: ,,Wat mankeert de 

wereld?" schrijft G. K. Chesterton 
een hoofdstuk waarin hij, op de 
hem eigen wijze van zeggen, vast
stelt dat de vrouw heeft ingezien, dat 
de politiek niet een voorwendsel is 
voor potjes bier, maar iets heiligs en 
plechtigs. De gewichtigheid van de 
politiek, de noodzakelijkheid van 
stemmen hebben, de vrouwen intus
sen het kiesrecht gegeven. 

Onze roemrijk regerende Paus 
Pius XII heeft op 21 October j.l. in 
een openbare audiëntie een principi
ele toespraak gehouden tot ongeveer 
1500 vrouwen uit alle rangen der 
maatschappij en daarin de roeping en 
taak van de vrouw in het huiselijk en 
openbaar leven uiteengezet. De Paus 
zegt dat de vrouw, tengevolge der 
sociale toestanden haar intrede heb
ben moeten doen in het openbare
leven. De toekomst van het gezin en 
van de menselijke samenleving staat 
op het spel en ligt in haar handen! 
Derhalve rust op elke vrouw, zonder 
uitzondering de plicht, zelfs de stren
ge gewetensplicht, zich niet afzijdig 
te houden, ook zij heeft het recht en 
de plicht mede te arbeiden aan het 
totale welzijn van maatschappij en 
vaderland. 

Vooral de ongehuwde, alleen
staande vrouwen moeten deelnemen 
aan het openbare en politieke leven, 
al naar ieders aanleg en karakter. 

"Deze rechtstreekse deelname en 
daadwerkelijke medewerking op so
ciaal en politiek gebied is geenszins 
in strijd met de aard van de vrouw en 
haar normale werksfeer. 

Ve ,qeesteLijlre ,waarde 
,O(Uf,,{Wf,,ackid_ 

De wereld is geestelijk nog veel 
meer stuk geslagen dan haar ruïnes • 
te zien geven. De dierlijke liefde van 
ieder mens tot zichzelf, van iedere 
stand tot zijn eigen stand en van 
ieder volk tot zijn eigen volk is na al 
deze jaren van haat en vuur, rook, 
loopgraven en beenderen nog meer 
verblind dan voorheen. 

Na de algemene materiële ineen
storting, kwam de val en het verval 
van het geestelijk leven ons ver
schrikken. En na de ineenstorting der 
geestelijke waarden heeft de liefde 
tot zichzelf de haat honderdvoudig 
vermeerderd. De begeerte naar over
vloed deed het onrecht van de zwar
ten handel ontstaan. In deze laatste 
jaren is het mensdom dat reeds in 
zware koortsen lag te ijlen, volsla
gen gek geworden. De mensen wer
den uit hun eigen vertrouwde omge
ving weggerukt naar de pest van het 
soldatenleven en naar de dood van 
het granaatvuur, waaruit dikwijls en
kel en alleen het lichaam ongeschon
den vandaan kwam. 

Vijf jaar lang is de wereld met 
bloed gedrenkt om te komen tot een 
volledige chaos in het geestesleven. 
De verschrikkelijke proefneming van 
deze oorlog heeft niets uitgewerkt. 
Armer dan voorheen, hongeriger dat1 
voorheen zijn allen bij de lemen voet 
van de god van het geld en bezit, 
van haat en drift _gaan neerknielen. 

Uw politieke en sociale taak", 
zegt de Paus, ,,raakt ook de staats
wetgeving en de gemeentebesturen. 
Het stembiljet is in de handen der 
katholieke vrouw een machtig mid
del bij de vervulling van haar gewe
tensplicht, vooral in deze tijd. De 
staat en de politiek hebben tot eigen
lijke taak, aan de gezinnen van elke 
stand de vereiste voorwaarden te 
verzekeren, waardoor zij leven kun
nen en zich ontwikkelen. Eerst dan is 
het gezin de levenscel van mensen die 
op eerzame wijze hun tijdelijke en 
eeuwige belangen behartigen. Dit be
grijpt iedere vrouw die deze naam 
verdient. Dit begrijpen echter niet 
die vrouwen en kunnen ze ook niet 
begrijpen, die onder politiek verstaan 
de heerschappij van de ene klasse 
over de andere, of de hebzuchtige 
drang naar altijd verdere uitbreiding 
van gebied. 

De ware vrouw weet dat derg�
lijke politiek de weg baant tot bur
geroorlog, tot druk van wapenen en 
van bedreiging. Daarom is geen en
kele verstandige vrouw voorstander 
van een politiek van klassenstrijd. 
Haar gang naar de stembus is een 
gang voor vrede. In het bela�g en 
voor het welzijn van haar gezm zal 
de vrouw steeds haar stem weigeren 
te geven aan elke richting, die de vre
de van het land ondergeschikt maakt 
aan eigen heersers wellust". - Deze 
wekroep van den Paus, moge wor
den gehoord! Wij verwachten een 
sterke politieke activiteit, medege
dragen door sterke vrouwen. Men 
zie naar Oostenrijk, wat de vrouwen, 
als zij haar plicht verstaan, bereiken 
kunnen. 

. Het voornaamste beginsel in deze 
chaos is de beginselloosheid; geld is 
god, prostituee,s zijn hun madonna,s. 

De oorspronkelijke waarden der 
dingen zijn zoekgeraakt. 

En zo is het gekomen dat men de 
arbeid alleen maar als een factor in 
het economisch bestaan is gaan be
schouwen, die nu eenmaal onmisbaar 
is in het snelle productie-systeem van 
onze tijd. Arbeid is een zaak die met 
geld betaald wordt. Maar er is nie
mand die nog op het min of meer 
ouderwetse idee durft te komen dat 
arbeid iets meèr is dan dat. De gees
telijke waarde van den arbeid is iets 
waar slechts weinig mensen van 
overtuigd zijn. 

Men is van mening dat arbeid niet 
meer kan bevredigen. En wie durft 
beweren dat hij het geluk vindt in 
zijn werk wordt als een dichter of als 
een gek gedoodverfd. En daarme_e is 
hij dan afdoende weerlegd. Men be
weert dat God de arbeid als een straf 
heeft gegeven, maar men is vergeten 
dat na het1 voorbeeld van de Godde
lijke Timlnerman, de arbeid geze
gend was door de schepper zelf. 

Het moest voor iedereen zonder 
meer duidelijk zijn, dat de arbeid een 
zegen van goedheid kan zijn, wan
nneer hij z�jn werk de eeuwigheids
waarde toekent die het heeft. 

Niemand zal beweren dat het al
tijd even gemakkelijk is deze ziens
wijze te handhaven, maar als we en
kel en alleen werken omdat er geen 
andere mogelijkheid bestaat, dan is 

ons leven zonder zin, zonder doel en 
ook zonder vreugde. Alleen de over
tuiging dat ons werk verder reikt dan 
het kruis of de zerk op ons graf, kan 
ons bezielen tot arbeidsvreugde, die 
sc;hone godsgave die het deel is ge
weest van het huisgezin te Nazareth. 

Ve Vo.od in de fdtecAunde: 
De dood heeft wonderlijk veel ge

daanten voor de mensen. De voet
ganger en de zwerver langs de grote 
weg zien hem als een dronken chauf
feur. De koster kent hem alleen nog 
in het zwarte kleed dat hij over de 
kist werpt en in de druipende tranen 
van de waskaars. Een kind kent hem 
alle.en in het heengaan van iets liefs 
en iets heel moois. De doodgraver en 
de ouderwetse mensen zien hem nog 
altijd als het geraamte met de zeis, en 
de mensen achteraf horen ,s avonds 
de klokken van de dood. 

Er zijn ook mensen die de dood 
alleen maar zien als een afrekening 
met een nadelig saldo, het einde van 
de misere een vogel die sterft, het 
noodlot v;n een mens, een klok die 
stilstaat, de jacht naar het onbeken- • 
de, de poort-naar de eeuwige s9eeuw
velden. 

De kunstenaar echter heeft een 
aparte visie op de dood. Hij ziet hem 
in een bleek gewaad, als een goede 
vriend, een stuurman op een <luis.tere 
boot, als een prae-historisch monster, 
of als een goede broer. 

. . . . . . . . . . . 

Geen tijd heeft zozeer de doods
gedachte weergegeven als de Mid
deleeuwen. Vooral in de 15 e eeuw 
was er een eeuwig memento mori, 
dat door de groei der bedelorden en 
de volksprediking een groot dood:,
koor werd. Over de hele wereld 
klonk de doodsvermaning in steeds 
terugkerende motieven als: waar is 
de vroegere heerlijkheid, waar zijn 
de groten der aarde, waar is rijkdom, 
roem, eer en geluk? De rotting en 
het bederf werden tot in de schrikke
lijkste werkelijkheid weergegeven. 
En het motief van de dodendans, de 
Danse Macabre, die in Frankrijk ont
stond, had geen ander doel dan ieder 
mens aan te sporen zijn uiterste te 
gedenken. Deze dodendans was niet 
alleen een vroom vermaan, maar ook 
een sociale satyre op de rijken der 
aarde. In de begeleidende verzen 
komt dit dan ook steeds tot uiting. 
De hele laatmiddeleeuwse poëzie 
weergalmt van deze doodsgedachte. 
Deze doodsgedachte is één vergan-

, kelijkheids-motief. De didactiek van 
het vergankelijke mensenleven. 

Vooral in de 16e en 17e eeuw, de 
didactische eeuw bij uitstek, hebben 
een overvloed aan deze doodsge
dachte in Middeleeuwse zin, lerend 
en vermanend. Dat de didactiek, de 
lerende poëzie, in Nederland zo'n 
hoge vlucht heeft genomen ligt in de 
aard van ons volk. Wij hebben geen 
Sint Franciscus, vol Italiaanse zonne
lyriek, en onze nuchterheid is niet in 
staat een Spaanse ode te dichten aan 
de "bezielling". We hebben een 
uitermate dicdactische leteratuur. Bij
na geheel onze letterkunde door 
wordt er gehekeld en geleraard in 
dichtvorm. Het is dikwijls een didac
tiek die diep grijpt in het leven, met 
soms waarlijk dichterlijke gedachten. 
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Zo zijn dan de beste koppen van Boxtel 
bijeen geweest: journalisten, illegalen, kan
keraars en suffers. Onder presidium van 
J. Salie, de daadkrachtige voorzitter van de
zo verdienstelijk gewerkt hebbende BOAM,
de Bond van door Oorlogshandelingen Af
gewezen Minnaars, - onder presidium "'.an 
Jan Salie dus, die een opmerkenswaardige 
openingsredevoering hield, hebben deze pro
minenten de actualiteiten van Boxtel onder 
het oog gezien en er zich in verdiept. 

De eerste zakelijke questie, die, na het 
mond-gevecht, dat zich ontwikkelde over de 
vraag, wie voorzitter van deze bijeenkomst 
zou zijn, - ter tafel kwam,_ was, U kunt het
wel raden lezer, of lieftallige lezeres - de 
zaak Holi�, Na ampele bespreking - waar
bij de voorzitter meermalen krachtig op de 
wankele vergadertafel moest slaan, bij ¼'.el
ke min of meer driftig uitgevoerde handeling 
hij tenslotte de hamer, waarm�de hij deze 
handeling verrichtte, aan splinters sloeg 
(men houde rekening met verhoogde ge
meentebelasting, omdat aanschaffing van �en 
nieuwe hamer in het zwart een aardige 
duit kosten kan!) deed de heer Dolbuik, 
leider van de oppositie in de BOAM, het 
voorstel, rechter Holla te telefoneren, Dit 
voorstel vond algemene bijval en men kwam 
overeen, dat een der aanwezige suffers bij 
dit gesprek zou assisteren, voor het gev�I 
de heer Dolbuik, die ter voering van dtt 

. gesprek werd aangeweze�! n_iet meer z�u
weten, op welke wijze h1J zich behoorltJk 
tegenover deze overheidspersoon zo� �1t
spreken, en om te voorkomen_,, dat h_1r z1_ch 
te buiten zou gaan aan verwIJten, die met 
anders dan averechtse uitwerking zouden 
hebben. Na met de schijf gedraaid te heb
ben, sprak Dolbuik aldus, t_erwijl de sufferf maar ook de andere aanwezige scherpe kop
pen, angstig toeluisterden: 11Hallo, Holla!:',. 
waarop de suffer de spreker niet on.zacht m 
het oor fluisterde: 11Neen, suffer, met Halo 
Holla, maar: Hola Holla !" Deze laatste op
roep had hij niet onthouden van het be
roemde artikel uit Brabants' Centrum, maar 
was bijgebleven herinnering aan Deken Spie
rings, z.g., die zijn telefoongesprekken ook 
altijd begon met: 11Hola hola!" En Deken 
Spierings z.g., kon toch met iedereen over
weg. 

Wegens papierschaarste moet,ep wij hier 
ons verslag ontijdig afbreken. 
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We hebben historische, wetenschap
pelijke zedelijke en hoofse didactiek 
in de M.E., welke we terugvinden in 
de zestiende en zeventiende eeuw. 

De achttiende en negentiende 
eeuw, een eeuw zonder poëzie, nam 
vanzelfsprekend een lerarend karak
ter aan en we vinden in De Genestet 
een prachtig voorbeeld van een rij
mend leraar. 

Maar deze periode werd door de 
tachtigers voorgoed verdrongen. Het 
zal wel voor iedereen duidelijk zijn, 
dat ook de doodsgedachte van de 
tachtiger-periode een sterke reactie 
was tegen de didactische doodsge
dachte van de voorbije tijd, die 
slechts afschuw kon wekken voor de 
tyran die de dood is. Hun doodsge
dachte staat hier lijnrecht tegenover. 
Zij verheerlijkten de dood of wier
pen zich met hartstocht op het leven 
om hem te kunnen vergeten. De le
venswet van de dood was vóor hen 
zeer dikwijls een onverklaarbaar my
sterie, waarqan zij trachtten te ont
komen door hun heil te zoeken in de 
natuur ... Van de andere kant is hun 
poëzie dikwijls uitermate een levens
poëzie, die zelfs in de dood een le
vensbroeder vindt. 

Later, na de passievolle tijd van 
tachtig kwam de doodsberusting, 
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nog l�ter de doodsverachting, of :de 
doodsvrees, zoals bij de Vitalisten, 
en in de meer moderne dichtkunst 
kwam het doodscynisme. 

Om tot doodsberusting te komen 
is even veel moed nodig als voor een 
doodsverheerlijking, , terwijl . het 
doodscynisme meer een houding is 
dan een levensgèvoel, een levensstijl. 
Het kost zo weinig moeite om met 
de dood te lachen, zolang men nog 
ten volle leeft, zolang de wijn en de 
liefde het leven zoet maken. Dè 
dichter echter die de doodsvrees 
meester wordt en de doodsberusting 
vindt, heeft de juiste levenskunst ver
staan, al is het dan nog lang niet ze
ker dat hij zijn kunst beheerst. 

We kunnen uit de Middeleeuwse 
poëzie veel verzen aanhalen die de 
didatische doodsgedachte weergeeft. 
Zonder commentaar en woordver
klaring zijn deze voor de gemiddelde 
lezer echter niet goed te verstaan, 
laat staan te waarderen. Liederen uit 
de middeleeuwse lyriek geven ons 
talrijke doodsgedachten. Ook de 
laatmiddeleeuwse doodsgedachte zo
als in een gedicht van Anna Bijns "0 
doot, door uw memorie ic vereyse" 
zijn ons te zeer constaterend. Meer 
ligt ons de doodsgedachte der latere 
eeuwen. Kunnen we nu niet meer ge
nieten van een gedicht van Anthonis 
de Roovere als "Vander. Mollenfees
te", een gedicht als Doodshoofd van 
Vondel spoort ons tot een beter le
ven aan op een manier die wij nog 
kunnen waarderen. 
,,Arme mensch, wat zijt gij trotsch? 
Ziet gij het zwaard niet opgeheven 
Van den strengen Engel Gods 
Dreigende u den slag te geven? 
Schat noch rijkdom kan u niet 
van een snellen dood bevrijden, 
Die gij voor uw oogen ziet 
In dees droeve en veege tijden 
Nu u God nog leven gunt, 
Beter u terwijl gij kunt." 

Het vergankelijkheids-motief, dat 
als een litanie xan klachten over het 
werk van de dood, vinden we mooi 
weergegeven in een gedicht van Jan 
Luiken.: Droom i� 't leven, anders 
niet, welk gedicht in. ieder bloem
lezing te vinden is. 

De gecopieerde doodsgedachte uit 
latere tijden kan ons niet zo hekoren, 
Meer interesseert ons de visie der 
tachtigers en der moderne poëzie. 
Het natuurgevoel van de tachtigers is 
de tolk van het onbegrepene levens
probleem, beurtelings weergegeven 
in doodverheerlijking en doodsvrees. 
Mathilde en de grotten. Liefde en 
Dood, zijn het onafscheidbaar my
sterie dat Jacq. Perk in het leven ge
vonden heeft. 
. . . . . . Ik ben geboren uit zonnegloren 
en een vochige zucht van de zee, 
die omhoog is gestegen, op wieken 

van regen, 
gezwollen van 't wereldsche wee, -
Mij is gemeenzaam, wie even 

eenzaam 
het leven verlangende slijt, 
en die in tr\nen, zijn vreugde zag

tanen ..... . 
doch liefelijk lacht als hij lijdt. 

Dezelfde diepe eenzaamheid, ver
bonden met de vallende herfstblade
ren ontroert Kloos in: 

De blaeren vallen zacht 
Ik kan alleen betreuren 
dat ik niet eens verwacht, 
wat eens nog kan gebeuren ...... 
de blaeren vallen zacht. 

Met deze eenzaamheid, die Kloos 
eigen is, verbond hij zijn ontroerende 
vrees voor de onbekende dood, 'die 
hij steeds maar probeert te vergeten. 
Hij klaagt om het voorbijgaan van 
alle schoon. In het vers XXVII: 
Nu huilt de winter in mijn hart ..... . 
de vlagen donkeren buiten 
als wilden beiden van de smart 
de flauwende oogen sluiten. 

0 droefheid van dit Aardsch 
Gezicht! 

Het moet toch al verdorren· -
Het menschen-hart, het zonne-licht, 
,Zij sterven zonder morren. 

Helene Swarth, het zingende hart 
van Holland, herinnert zich de 
doodsvrees, die haar steeds omgeeft 
als de stem van een engel Gods. Het 
onbegrepene van de dood is haar 
steeds bij gebleven als een droom: 
Die engel Gods, nog sidder ik voor 

hem, 
Die alles weet en sterk is en geducht. 
Ik zie die oogen en- ik hoor die stem. 

(wordt vervolgd.) 

(jekd in .de 1taads!la�. 
De eenvoudige, maar indrukwek

kende plechtigheid, waarbij onze 
nieuwe Burgemeester als hoofd der 
gemeente Boxtel werd geïnstalleerd, 
zou qngetwijfeld aan stichting heb
ben gewonnen, indien hierbij ook 
een devoo� gebed zou zijn uitgespro
ken. Omdat het in deze gemeente 
geen gewoonte is, vóór en na de 
raadszittingen te bidden, werd ook 
bij deze gelegenheid van deze onge
motiveerde gewoonte niet afgewe
ken. 

Het komt ons daarom niet overbo
dig vóór, op deze plaats de aandacht 
te vestigen op deze schone geste. 
Méér dan aandacht vestigen zal wel 
niet nodig zijn. Overbodig is het wel 
hier een pleidooi te houden, om in 
het reglement van orde voor Je raad 

· der gemeente Boxtel een nieuw arti
kel in te lassen, waarbij wordt be
paald, dat vóór en na de vergaderin
gen een gebed wordt uitgesproken,
dat door allen, die in de raadszaal
tegenwoordig zijn, staande en met
eerbied zal moeten worden aan
hoord. Wij veronderstellen dat een
aandacht-vestigen wel voldoendè zal

• zijn. En om meteen concreet te ziJn,
laten wij hieronder een gebed vol
gen, dat vóór de oorlog in verschil
lende gemeenteraden werd gebezigd.

"Heer, wij bidden U, stort uwe 
milde zegen uit over deze vergade
ring; wil onze geest verlichten, onze 
beraadslagingen geleiden, opdat wij 
geen ogenblik mogen tekort doen 
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aan onze plicht en in staat mogen 
zijn de belangen der gemeente Box
tel met alle krachten te bevorderen. 
Wij dragen U onze arbeid op tot 
meerdere eer en tot heil ·der gemeen
te Boxtel. Amen." 

En een kort gebed, dat ná de ver
gadering kan worden gebeden: ,,Al
machtige God wij danken U na deze 
ar.beid en bidden U, dat Gij hem wilt 
doen gedijen en strekken tot heil der 
gemeente, welker belangen aan onze 
. zorgen zijn toevertrouwd. Moge er 
vrede en welvaart heersen. Amen." 

2Jie jJ.eduetde .wuel.d. 
De vorige week werd in een kort 

artikel onder bovengenoemde· titel 
gewag gemaakt van een ambtenaar 
van den burgerlijken stand en van 
zijn g�dragingen. Wij willen er op 
wijzen dat dit gebeurde in een der
randgemeenten van Boxtel, en niet in 
Boxtel zelf. Daar velen niet begrepen 
hebben wat een randgemeente is, 
mogen we misschien even vertellen, 
dat alle gemeenten, die aan Boxtel 
grenzen, aan de rand van Boxtel lig
gen, randgemeenten genoemd wor
den en ook zijn. Zo is St. Oedenrode 
een randgemeente, waar dit geval 
zich afspeelde. De "heer" Kluytmans 
is de bedoelde ambtenaar. 

Mogen hiermee verkeerde veron
derstellingen uit de weg geruimd 
zijn. 

Ve !/.aas en de 3l«W,,oadsdtool. 
De opvoeding van het kind en 

meisje tot vrouw is een noodzakelijk 
·vereiste voor haar voorbereiding op
een waarlijk vrouwelijk leven. Men 
vertrouwe het meisje, dat noodzake-

lijk buitenshuis werken moet, een be-'
zigheid toe, die een voorbereiding .en 
oefening is voor haar latere levens
taak. Hiertoe helpen de huishoud
scholen die zich tot doel stellen het 
meisje van heden op te leiden tot de 
moeder vari morgen. Deze inrichtin
gen verdienen daarom alle lof en
aanmoedinging. Hetzelfde geldt va'n 
andere instellingen, die de huismoe
ders hulp verlenen, vooral in pijn
lijke en moeilijke omstandigh�den. 

!Bomtsdte -· 
BRABANTS' CENTRUM. 
Dit is het krantje met het licht gewicht, 
waarin geneusd wordt door de Boxtelaren, 
die menen dat hun stadje voor geen ander 

zwicht 
en zich in de verdrukking naast elkander 

scharen. 
DE ARK 
In d�ze Ark wordt hoger op gestreefd 
en vieren series muzen haar triomfen. 
Daar Noë d' Ararat toch al gevonden heeft 
kan men zich heden aan cultuur gewennen: 
SINT PETRUS 

Boven dit dorp stijgt hoog de trouwe toren 
eri eens kon je de bronzen klokken horen, 
dat is nog uit de oude tijd, maar binnenin 
vraagt nog een sukkelaar dat God hem 

FEEST ./ 
zal verhoren. 

Dan komt de harmonie met kopren klanken 
en door de gordijntjes van het raam 
hoort men plichtmatig hen de vreugd 

verklanken 
met Pietje en Jantje voorop en Gerrit er 

achteraan. 
Harry Vencken w.p. 

J.taatseli;A 'llieaws, 
KAPELAAN J. v.d. RIJDT GAAT HEEN. 

Geheel onverwacht bereikte ons het be
richt van de benoeming tot kapelaan te 
Eindhoven, die de Z.E. Heer J. v. d. Rijdt 
deze week mocht ontvangen. Gedurende 
verschillende jaren ontplooide kapelaan van 
de Rijdt te Boxtel een veelzijdige activiteit. 
Geestelijk adviseur van ODC, moderator 
van Boxtels Toneel, stuwkracht van de Ka
tholieky Filmactie, heeft hij veel goeds t,ot 
stand kunnen brengen. -Daarbij verzorgde 
hij de directie van het kerkelijk Caecilia
koor, had zitting in de culturele commissie 
van Herlevend Boxtel, en trad zelfs bij alle 
mogelijke feestelijkheden op als filmopera
teur, waarvan de film "Levend Boxtel", een 
levendige getuigenis aflegt. Ook Brabants 
Centrum mocht van hem verschillende vro
me artikelen ontvangen, wat een bewijs is 
voor zijn welversneden pen. Nog onlangs 
s�aagde hij voor het dirigentdiploma op het . 

. conservatorium te Tilburg. 
We kunnen er zeker van zijn, dat kape

laan Van de Rijdt in zijn nieuwe parochie 
met het zelfde enthousiasme zijn werk zal 
beginnen, zoals hij het hier heeft volbracht. 
Onze bèste wensen vergezellen hem. 

Mijnheer de redacteur, 
Gaarne zag ik het navolgende in uw blad 

opgenomen. 
Met belangstelling las ik onlangs in uw 

blad het artikel, waarmede - terecht· -
, instemming werd betuigd met de actie welke 
men wil voeren tegen personen en instan
ties, die de goede naam van qe gemeente 
Boxtel hebben aangetast. 

Maar wanneer U het standpunt huldigt, 
dat men onverdiend geen blaam moet wer
pen op een ander, dan gelieve U artil_celen 
waarin bepaalde mistoestanden worden ge
hekeld, zodanig duidelijk te stellen, dat het 
krantenlezend publiek niej: den indruk krijgt, 
alsof ook te goeder naam en faam bekend • 
staande ingezetenen worden bedoeld. 

En toch is uw artikel in het nummer van 
de vorige week, handelend over foto's, ci
garetten, e.d. zó generaliser°end opgesteld, 
dat die onjuiste indruk wordt gewekt. AI
neem ik bij voorbaat gaarne aan, dat U het 
anders hebt bedoeld. 

H. JANSSEN
(Fotoatelier "Janssen")

Naschrift Redactie. 
Bedoeld artikel is slechts een gematigde 

samenvatting van verschillende ingez.onden 
stukken, die al te scherp en al te persoonlijk 
waren om zo te publiceren. Het is zonder 
meer duidelijk, dat alleen diegene zich iets 
ter harte moet nemen, voor wie het bedoeld 
is. Wie de schoen past trekke htm aan. 
Wanneer deze schoen niet past aan' uw voet 
is hij daarvoor. ook niet bedoeld. 
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KERSTAVOND 
R.K. ARBEIDERSBEWEGING. 

De activiteit der R.K. Arbeidersbeweging 
wordt steeds groter en beter. Nu was het 
een Kerstavond, die wij te zien kregen, een 
Kerstavond die van culturele opgang getuigt. 

De arbeiderstoneelvereniging voerde een 
wonderkerstspel op van • J. L. Eggermond, 
1
1Peerken

1 
de ,Sukkeleer" geheten✓ een 

Vlaams spel, dat zich afspeelt aan c1e Ne-

derlands-Belgische grens. Het ·is èen 'gétui;. 
genis van smaak dat dit stuk gekozen werd. 
Laat het niet de allerhoogste kwaliteiten be
zitten, die de moderne tijd aan het toneel 
stelt, het is een goed eenvoudig stuk. Aan 
deze eenvoud was ook het decor aangepast, 
dat door frater Michel en Pater Marius was 
verzorgd. · . • ' 

Het spel dat we te zien kregen vond voor
al in Peerken een goede vertolking. Ook 
Ward was zijn rol meester en liet een ver
assend stil spèl zien. De kastelein zelf was 
iets te caricaturaal gehouden, terwijl de 
smokkelaars evenals vele andere spelers geen 
goede weg wisten met het Vlaams. De kris
tallen stem van Maria was zelfs in staat de 
mensen voor een ogenblik hun verkoudheid 
te doen vergeten. De medewerking van het 
Boxtels Orkest 11Pro Arte" mag een goede 
keus genoemd wör-den. Het is niet uit criti
ceerwoede dat we menen enkele opmer
kingen te moeten maken die niet aangenaam 
zijn, het is enkel opdat er een volgende keer• rekening mee kan gehouden worden. Te
genover de goede kwaliteîten der strijkin
strumenten en die van de trombone staan de

, vele foutjes van de kla�inet en andere blaas
instrumenten. Misschien dat een betere stem
ming der instrumenten en wat meer oefe
ning hierin wat verbetering kunnen brengen. 
Het moet niet kunnen voorkomen dat de 
clarinet, niet lettend op de dirigent, en vals 
bovendien, een eigen partij zit te blazen. 
• Wanneer hierop gelet wordt moet _hèt

jeudige orkest in staat zijn tot veel betere
prestaties.

We mogen echter deze korte bespreking 
niet eindigen zonder er op te wijzen dat 
het een verblijdend teken is dat onze arbei� 
ders in staat zijn een avond te geven die. 

; cultureel verantwoord is. Een welgemeende
gelukwens is hier op zijn plaats. • 

GRATIS ABONNEMENTEN 
VOOR MILITAIREN .• 

Voor overzee dienende militairen uit Box
tel en omstreken stellen wij gratis abonne
menten beschikbaar. 

Nu wekelijks meermalen luchtpost naar 
Indië kan worden verzonden van verlaagd 
tarief voor militairen kan ook middels Bra,
bants' Centrum het contact tussen ons en 
de jongens behouden blijven_. Abonné's 
waarvan een of meer jongens in dienst zijn; 
kunnen hiervan mededeling doen aan .de. 
administratie Molenstraat 1 �-

Onze bestellers zullen hun dan wekelijks 
een exemplaar bezorgen voor ver�ending. 

SCABIESBESTRl)DING. 

Donderdag 27 December j.l. is in Boxtel 
de scabiesbestrijding weder ter hand geno
men. 

Wekelijks heeft de bestrijding nu voort-
• gang op Di1J,sdag1 Woensdag, Donderdag en

Vrijdag avond in een lokaal liggende achter
de kapel de_r E.E. Paters Assumptionisten.

Meerdere dames en heren hebben zich
vrijwillig beschikbaar gesteld om de lijders
aan scabies (schur.ft) te behandelen.

• Elke avond worden • een 50-tal personen
behandeld. Wij weten wel dat de dames en
heren die zich inzetten niet vragen om dank
maar wij brengen deze toch gaarne en voe
len ons daartoe zelfs verplicht.

Laat ieder die meent last te hebben van
scabies nu ook naar zijn huisarts gaan. Deze
licht gaarne in, verwijst de patiënten naar
het ziekenhuis op Duinendaal alwaar een·
zuster van het Wit-Gele-Kruis definitief af
spreekt omtrent den avond en het -uur der
behandeling.

De huisdokter weet precies te zeggen
waaraan u toe is. Dus ... naar den dokter en
dan laten behandelen! Voor de kosten be
hoeft niemand het te laten .

WEDEROPBOUW. 
De kosten van eenvoudig herstel, vanzelf 

voor zover dit werkelijke oorlogsschade be
treft en voor zover dit berekend is tegen 
toelaatbare prijzen, worden aan den aan
nemer uitbetaald als deze met kwitanties 
aantoont, dat betaling aan den aannemer 
reeds heeft plaats gehad. 

De aannemer moet zich daartoe wenden 
tot de Nederlandse Middenstandsbank N.V. 

Als deze bank de zekerheid heeft, dát de 
voor de aannemers bestemde gelden van 
het Rijk bij haar binnen komen, is zij bereid 
desolvabelen aannemers, die daartoe aan 
haar· de wens te kennen geven crediet te 
verlenen ter voorziening in de behoefte aan 
bedrijfskapitaal. 
• Over de door de Nederlandse Midden
standsbank te verlenen credieten op vorde
ringen wegens uitgevoerd en gereedgeko
men .werk wordt geen rente aan de crediet
nemer in rekening gebracht. 

,,HET RASKONIJN" BOXTEL.
Bovenstaande vereniging hield haar jaar

vergadering op 4 Januari 1946 bij den heer 
H. van Rooij (Café Adelaars). Afgaande op
het jaarverslag van den secretaris en pen-

. ningmeester is dit een vereniging die er zijn
mag. De leden hebben hun dieren ,door �e 
slechte tijden weten heen te brengen, en wil
len nu met nieuwe moed beginnen. Het 
bewijs hiervoor hopen wij dit jaar te - laten 
zien, door de konijnenliefhebbers van Box
ten en omstreken een flinke onderlinge ten
toonstelling aan te bieden. 

Mochten • er liefhebbers zijn, die belang 
stellen in deze mooie sport, het bestuur 
ge�ft gaarne inlichtingen, adres Prins-Hen
drikstraat 21. 



TERUGBETALING OP DE GELDKAART. God zegende ons huwelijk 
met een dochtertje, dat bijVan 7 tot en m_et 12 Januari en van 14 tot het . H. Doopsel in de en met 19 Januari a.s. van 9 tot 12,30 en van Parochiekerk vanSt.Petrus; 14 tot 15 uur (Zaterdags van 9.--12.30) op de namen ontving:het Postkantoor, en van 9-12 en 2-4 uur , 

op de Rotterdamse Bank, Boerenleenbank en Maria Henriette
andere banken kan het restant geld op de Johanna. geldkaart worden terugbetaald volgens on� 
derstaand schema. • . JAN TIELEN. 

Men wordt verzocht geldkaart en distribu- ANNY TIELEN• 
tiestamkaart mede te brengen. v. d. LAAR.
Op 7 Januari de letters A en B BOXTEL, 9 Januari 1946. 
Op 8 Januari de letters C en D Rechterstrpat 36. 
Op 9 Januari de letters E en F d k. L d -Op 10 Januari de letters G en H Tij elij St. i wina• 
Op 11 Januàri de letters I en J 
Op 12 Januari de letters K en L 
Op 14 Januari de letters M en N 
Op 15 Januari de l�tters O en P 
Op 16 Januari de letters Q en R 
Op 17 Januari de letters S en T 
Op 18 Januari de letters U, V en W 
Op 19 Januàri de letters X, IJ en Z. 

ADVANCE TAFELTENNIS. 
Advance I en III werden Zondag j.l. uit

genodigd om in Den Bosch een vriendschap
pelijke wedstrijd te komen spelen tegen Vice 
Versa I en II. De puntjes werden eerlijk 
verdeeld. De uitslagen luiden als volgt: 
Vice Versa 1-Advance I 5-5; Vice Versa
Vice Versa 1-Advance I 5-5; Vice Versa 
11-Advance III 5-5.

a.s. Zondag verwacht Advance II voor de
competitie DVT I en TIC I, beiden uit 
Tiel, terwijl BTTC I uit Best haar krachten 
komt meten met die van Advance III. Aan 
ailen veel succes. 

HOCKEY-NIEUWS. 
Voor Zondag 13 Januari zijn voor de vere

niging MEP de volgende competitiewedstrij
<len vastgesteld. Heren MEP !-Oranje 
Zwart II en DES 1-MEP II. Gezien het 
feit dat voor deze competitie wel promotie 
mogelijk is, zal MEP I zijn uiterste best möe
ten doen om tenminste te trachten Oranje
Zwart te overwinnen. Als er gewonnen 
wordt, dan is hiermede een lastige klip om
zeild. Ook MEP II moet een overwinning 
kunnen behalen. Ons Dames-elftal speelt 
misschien vriendschappelijk tegen Forward. I 
in Tilburg. 

BURGERLIJKEN STAND BOXTEL 
van 27 December t.m. 3Januari 1946.
GEBOREN: Elizabeth d.v. J. v. d. Eerden 

e.v. E. Verbruggen, Gemonde 38; Theodora
H. W., d.v. H: J. v. d. Biggelaar e.v. H. Th.
Kruijsen, Selissenwal 19; Anna P. M., d.v. 
A. C. van Hal e.v. Th. Gr. Jansen, Roond
1 3; Nini L., d.v. S. J. de Haas e.v. M. E. 
Katàn, Mgr. Wilmerstraat 8. 

ONDERTROUWD: Ernest Noel Barker 
en Josina Geertruda Petronella Keukens; 
Laurentius van den Besselaar en Maria Jo
hanna van de Langen berg; Harry Lauwren
ce Porte en Johanna Maria van de Langen
berg. 

ziekenhuis Kamer 2. 

Voor de hartelijke deel, 
neming bij het doodelijk 
ongeluk en de begrafenis 
van onzen dierbaren zoon 

TONNIE 

betuigen wij de kerkelijke 
en burgerlijke overheid. 
familie, buurtbewoners, 
firma H Jos. van Susante 
en kennissen onzen har• 
telijken dank. 

M. v. d. STEEN.
A. v. d. STEEN,

v. d. BROEK.
v. Coothstraat 14.
Te koop zwarte dames•
schoenen 38, hoge hak, 
als nieuw. Eindhovensche• 
weg 15. 
Te koop een toom beste
biggen. Alle borgen, Bij 
C. v. Hal, Onrooi 8, Boxter.
Te koop een goede studie
piano, ook te ruil voor 
goed schrijfbureau. Bevr. 
bureau van dit blad. 
Te ruil gevraagd jongens 
schoenen, maat 37, tegen 
damesschoenen maat 37 of 
jongensschoenen maat 38, 
Stationstraat 5. 
Te ruil buine damesschoe
nen maat 38, platte hak te
gen maat 39. Van Osch & 
van Leeuwenstraat 61. 
Te ruil event. te koop: een 
zwart zijden gelegenheids
jurk, een paar nieuwe rood
bruine damesschoenen maat 
39. Te bevragen Molen
straat 19. 

Hotel THEUWKENS 
vraagt voor enige dagen 
in de week 

Verloren Rose wagenkussen
op Zandvliet, tegen belo
ning terug bezorgen 
Nieuwstraat 138. 

Voor direct gevraagd: 
Leerjongen, ± 15 jaar. 
Bakkerij W. v. d. Laar, 
Rechterstraat 15. 
Gevraagd in levensmidde, 
lenbedrijf te Boxtel 

Winkelmeisje 

Te koop een partij droge 
mutsaard, bij Jan Jansen, 
De Vorst 102, Boxtel. 
Te koop een toom zware
biggen, waaronder gemerkt 
voor het stamboek. Te 
bevragen Odulph Verhoe, 
ven, Ton geren 81, Boxtel. 

Nagekomen 
Nieuwjaarswensch 

BAKKERIJ PAIJMANS 
Stationstraat 40

liefst met het vak bekend wenscht klanten en v'rien-
Brieven onder nr. 13. den een Voorsp. Nieuwjaar. 

In de onmogelijkheid om persoonlijk te antwoorden 
op nieuwjaarswenschen van Boxtelsche ingezetenen, 
betuig ik langs dezen weg hartelijk dank en de beste 
wenschen voor het nieuwe jaar. 

VAN HEL VOORT 
Burgemeester. 

Chauffeur Met Uw bon

biedt zich aan voor 
luxe::: of vrachtwagen 
ook trailer, goed be" 
kend met onderhoud 
wagen, meer dan 10 
jaar ervaring, 32 j. oud, 
Bevr. Molenstr. 19. 

Met ingang van 
15 JANUARI 1946

wordt onze tuinbouwinrich
ting, wegens plaatsing in de 
wederopbouw, geheel op
geheven. Zij die meenen 
nog eenige vorderingen op 
ons te hebben, of omge
keerd worden beleefd ver
zocht, dit binnen 8 dagen 
met opgave van hun giro
nummer te zenden aan 

CASPAR SALA, 
Brugstraat 60, W oensel bij 
Eindhoven.· 

kunt U keuze maken 
uit een grote collectie 

SCHOENEN 
van de 1ste kwaliteit 

bij 

BOVENDEERT 
Ook pantoffels kun
nen wij weer in v e r
s chi Il e n d e  soorten
leveren. 

Binnenkort beperkt aantal 
leverbaar. Stuurt alvast Uw 
bestelling. Met garanti, 

Prijs ± f 1 2.50
Vulpenverzendhuis 

JADOLEX' 
A'dam - Hobbemastr. 8a 

De N.V. W. VAN DER EERDEN, Rijksweg no. 6 te 
Boxtel vraagt voor spoedigste indiensttreding op haar 
kantoor, voor lichte kantoorwerkzaamheden 

Jongste .bediende (M. of Vr.) 
Kennis van typen strekt tot aanbeveling. 

Aanmelding dagelijksch van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur 

In verband met verwarmingmoeilijkheden zullen
tot nader aankondiging de bureaux. der 

Secretarie, Distributiekantoor en 
Gemeentebedrijven te Boxtel op 

een nette werkster. Zaterdagochtend 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ • • ♦ 

i .LEONTIENTJE- i. 
♦ Wordt thans door ♦♦ •
: ,,BOXTEL'S TONEEL" : ♦ • ♦ gepresenteerd in de Schouwburg De Ark ♦ ♦ •♦ op DINSDAG 15, WOENSDAG 16 en •
: VRIJDAG 18 JANUARI, : 
: aanvang telkens precies HALF• ACHT. : 
♦ Plaatsbespreken op de dagen der uit- . ♦
♦ voering van 12- 1 uur, aan de zaal. ♦♦ •♦ Prijzen: Balcon f 1.50, zaal f 1. - . ♦♦ • ♦ • Het Bestuur. ♦ ♦ ♦ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OORLOGSSCHADE. 

-
-

Voor schadegevallen tot f 3000, - , die uiteraard 
aangegeven moeten zijn bij d� Schade-Enquête
Commissie, kunnen belanghebbenden zich 
rechtstreeks wenden tot het Streekbureau Bra
bant Noord-Oost, Buitenhaven no. 5 te 's Her�
togenbosch, voor het verkrijgen van inlich
tingen en behandeling van hun geval. 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt • ,
bli Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 
• 

Telefoon 450 

656 

GEHUWD: Jan Johannes Cornelis Tim
mermans St. Michiels-Gestel en Johanna 
Maria Schellekens, Boxtel; Cornelis Francis
cus van Berendonk, Moergestel en Jacque
line Johanna Maria Jurriëns, Boxtel. 

van 4 Januaritot en met 8 Januari 1946.
GEBOREN: Theodorus W. H. J., z.v. Fr. 

van Dongen e.v. W. Fr. Meijs, van Osch 
& van Leeuwenstraat 11; Adrianus Hendri
kus, z.v. J. M. Schellekens e.v. M. H. van 

,,OMYL" GJ:.,�.��.!
d
��.1 •• �!!.�: Groenten zonder bon!

Die een tuin heeft groot of klein, doet verstandig 
er uit te halen wat er in zit. Wat U voor eigen gebruik 
kweekt, zal niemand U ontnemen en daarom ..... 

Liempd, Selissenwal 9; Martinus J. C., z.v. 
G. ]. de Bresser e.v. J. v. d. Steen, Nieuw
straat 102; Maria H. J., d. v. J. P. J. M. 
Tielen e.v. A. B. M. v. d. Laar, Rechter
straat 36. 

OVERLEDEN: Antonius Jesophus van 
der Steen, oud 14 jaar, van Coothstraat 14; 
Jesephus Johannes Adrianus Maria van Su
sante, oud 19 jaar, Korte Kerkstraat 8;
Gesina Hendrika Pelgrim, oud 75 jaar, Bos
seweg 69. 

OFFICiëLE PUBLICATIE. 
van het Ministerie van Landbouw, Visserij 

en Voedselvoorziening. 
Afdeling Voorlichting. 

Toeslag voor bedrijven op de 
lichte gronden. 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening heeft, zolas bekend, on
langs bepaald, dat voor de bedrijven op de 
1ichte gronden een toeslag per hectare zal 
worden verstrekt. Deze toeslag, wordt, naar 
thans is vastgesteld, gesplitst in twee gedeel
ten, n.l. een toeslag per ha bouwland en een 
toeslag voor kleine bedrijven. Voor eerst
genoemden toeslag komt in aanmerking al 
het werkelijk in gebruik zijnde bouwland, 
opgegeven bij de zomerinventarisatie 1945, 
alsmede alle door oorlogsomstandigheden tij
delijk onbruikbaar cultuurgronden (inunda
tie-gebied, mijnenvelden, e.d.), met uitzon-

bevat het bekend D.D.T., 
poeder ter verdelging van 
alle ongedierte. 
Stuif doos 

f O 8 5 v.50gram • 

M. A. C. OLIEMEULEN
Apoth. Ads 

Drogisterij ,,De Molen". 

Algemene Vergadering 
van den Boerenbond 

Burgerlijke Stand des Zat erd ag s  geopend 
van 11 tot 12 uur. 

KUIKENS! 
W.L. X. AUSTRALORP nieuw ras
zeer productief, sterke witte hennen
Te bestellen voor Boxtel en omstr. bij

ALOIS J. H. BARTEN 
Bosscheweg 203. 

Nu bestellen! Later toewijzing bezorgen I op Woensdag 16 Januari

om 6 uur n.m. bij H. v. 
ROOIJ. Wij zijn weer begonnen met 

Agenda: KLQMPEN:=REPARATIE 1. Opening. 2. Notulen.
3. Voorstel benoeming ad• U kunt uw versleten klompen brengen op het van
viescomm. 4. ·Lezing door ouds bekende adres 
Ir. v. Laarhoven. Het 
boerenbedrijf in de toe, G. v. d. Sloot, Van Hornstraat 10.
komst. 5. Mededeelingen. ze worden dan als ni�uw.6. Rondvraag. 7. Sluiting. 

Sinaasappelen 
• BOXTELSCHE KLOMPENFABRIEK

H. J. VERHAGEN

Bij H. v. KUIJK•KUIJS A. J. Robben Molenwiik 14 Boxtel kunt U tot en met Zaterdag . ' :J ' 
12 Januari inlveren Telefoon 302 • . . Gediplomeerd Belastingconsulent

Bon nr. F 04 Belastingadviezen " Bijhouden, Inrichten
voor 1 pond sinaasappelen. en controleeren van elke boekhouding

Boe khande I Tielen ;;::===-=======================; 
Stationstraat, Boxtel I M. Jansen de Wit's Kousenfabrieken N.V., Schijndel 

Biedt U aan: Het verzet van de Ned. V RAAGT • 
Bisschoppen tegen Nat. Socialisme • 

1• •k b d• d en Duitsche Tyranie, bevattende Een1ge Vrouwe IJ e Kantoor e 1en en 
"de verschillende herderlijke brie- . . . . . · . . 
ven documenten enz enz met Mm1mum e1schen: Mulo ople1dmg. - Kenms van Steno en mach1,
een' voorwoord v�n Zijne H�ogw. schrijven strekt· tot aanbeveling. - G�ede arbeidsvoorwaarden. 
Excellentie den Aartsbisschop Mr. Schriftel. sollicit. te richten a d. personeelafd., persoon!. sollicit. tusschen 10.12 uur 
Dr. J. de Jong. Prijs f 4.90 

Neemt goeden raad 
Gebruikt van Oers'·,zaad 

Alle soorten zaden voorradig. Vraag prijscourant. 
Firma Gebr. van Oers, Zaadhandel 

Breukelschestraat 112. Telefoon 466.

Zonder punten!!! Zonder pQunten ! ! ! 
Zojuist ontvangen een flinke partij 
HERENONDERGOED, n.l. 
borstrokken en lange pantalons. 

A.S. MAANDAG 9 UUR V.M. 
BEGINT DE VERKOOP HIERVAN. 

(Stamkaarten meebrengen) 
Dit is weer een van de vele voordelen 
die U geboden worden door: 

� J. Wütev.een' s 
MANUFACTUREN en CONFECTIEBEDRIJF 

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

.-. ..-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .,-,., ,,,-,., .-,., .-,., ... .,-,., .-., .,-,., 

V Inmaakpotten. V 
Ontvangen in de volgende maten : 

3 0 - 2 5 - 2 0 - 1 5 • 1 0 - 5 - 2 - 1 ■ Liter • 

Er is nu nog een flinke voorraad. 
Koopt tijdig bij : 

Bazar C. Steinmann-Pechtold 
Rechterstraat 6. Telefoon 401. Boldel. 

wwwwwwwwwwwwwwww 



dering van grasland, dat geïnundeerd was. Deze toeslag wordt alleen verstrekt voor bedrijven op zuiveren zandgrond of veendalgrond. Zij zal ongeveer f 70.- per ha. be
dragen. 

Toeslag voor kleine bedrijven. De toeslag voor kleine bedrijven zal worden uitgekeerd aan alle bedrijven op de zand-, veendal-, löss-, laagveen-, rivierklei
en hoogveengronden, alsmede roodoorngronden met overwegend zand, met een to
tale oppervlakte van minder dan 8 ha. Deze toeslag wordt uitgekeerd op iedere ha bouw
en grasland en, in tegenstelling met de toeslag op bouwland, wordt die voor kleine bedrijven ook gegeven over de tuinbouwgronden. De door oorlogsomstandigheden onbruikbare gronden kunnen \vorden meegeteld. Hier wordt de toeslag dus ook gegeven over het geïnundeerde grasland. De grootte van deze toeslag bedraagt voor bedrijven tot en met 1.09 ha een bedrag van f 100,- per ha bouw-, tuinbouw- en grasland; voor bedrijven met een grootte van 1, 1 ha: f 99,-; van 1,2 ha: f 98,-; van 1,3 ha: f 97.- en verder regelmatig per 10 are met f 1.- per ha terugloopend tot: 5 ha . . . . f 60,- per ha 5.1 ha . . f 58,- per ha 5,2 ha . . . . f 56,- per ha 5,3 ha . . . . . f 54,- per ha en verder teruglopend met sprongen van f 2,- per 10 are tot 7.9 ha: f 2.- ha: niets. 
J!audiie= Àq,enda. 

Parochie H. Petrus, Boxtel. ZONDAG: 13 Jan. De H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De Hoognfü zal worden opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. Om kwart voor twaalf kleine congregatie. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Om half 4 H. Familie. Vandaag onder alle H. Missen opdracht van de christelijke huisgezinnen aan de H. Familie. Vandaag de 2e schaal voor de bijz. noden van het Episcopaat welke bijz. in de milddadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. Vrijdag 18 Jan. tot en met Vrijdag 25 Jan. wordt over de gehele wereld, met aanbeveling van Z.H. den Paus, de z.g. Internationale Bidweek gehouden om de bekering van alle niet christenen en de vereniging van alle afgescheiden christenen in de ene ware Kerk van Christus af te smeken. Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro-zenhoedje. Zaterdags biechth,oren 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 gez. jrgt. voor Johannes ·van Zeeland; z.a. gel. jrgt. voor Theodorus Pastoor; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Antonius Schalkx v.w. de H. Familie; om half 8 gel. jrgt. voor Johanna Schoenmakers Verheijen; z.a. gel. H. Misvoor Justinus Johannes v. d. Eerden; H.Hart altaar gel. H. Mis tot bijz. intentie; omhalf 9 gef. gez. jrgt. voor Gertrudis Roozen.DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. voor Maria v. d. Loo v. Nistelrooij; z.a. gel. H. Mis voor Antonius Schalkx v.w. de N.V.W. v. d. Eerden; H. Hart altaar gel. jrgt.voor Wilhelmus v. d. Oetelaar en JohannaBergman; om half 8 gel. jrgt. voor MarinusKlomp; z.a. gel. H. Mis voor Maria v. d.Gouw v.w. de buurt; H. Hart altaar gel.H. Mis voor Wilhelmus v. d. Heuvel v.w.het spoorwegpersoneel; om half 9 gef. gez.jrgt. voor Wilhelmus van Osch v. d. Meerendonk.WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Jan v. d. Breekel; z.a. gel. H. Mis voor de 3 gesneuvelden uit de Nieuwstraat; H. Hart altaar gel. mndst. voor AngelaHonorina de Meij; om half 8 gel. jrgt. voorover!. fam. v. Petrus van Erp; z.a. gel. jrgt.voor Wilhelmus v. d. Brand; H. Hart altaargel. H. Mis voor Laurentius van Lieshout;om half 9 gez. Dienst voor Franciscus Servatius van Elten en Mia de dochter.DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. voor Franciscus Mandos; z.a. gel. H. Mis voor Antonius Schalkx; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Marinus van Laarhoven; om half 8 gel. jrgt. voor ArnoldusWie1_1tjes en Johannes den zn.; z.a. gel.mndst. voor Johanna Bevers Louwers; H.Hart altaar gel. mndst. voor Albertus Beekmans; OI,ll half 9 gef. gez. jrgt. voor Mgr.Wilhelmus van Gennep; om half 10 Huwelijksmis.VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor overl. fam. Bevers; z.a. gel. mndst. v. Maria Strijbosch; H. Hart altaar gel. H. Mis voor over 1. ouders Peiinenburg van 'Rulo; om half 8 gel. H. Mis voor Maria Augustina de Werd; z.a. gel. H. Mis voor Martinus Hubertus Giesbers; H. Hart altaar gel. mnd. voor Josephus CuijtE:n; om half 9 gez. mnd. voor Anna Catharina Hubertina Senden Ten Dijck.. ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Lambertus v. d. Breekel; z.a. gel. jrgt. voor Franciscus Verheijden; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Adrianus v. d. Ven en, Francisca v. d. Langenberg de hsvr.; om half 8 gel. H. Mis voor de Eerw. Zusters Irmintrudis i.d.w. Henriëtte Raaijmakers; z.a. gel. rondst. voor Antonia van Hal van Asveldt; -H. Hart altaar gel. mndst. voor Adrianus •

, lng�val ·de exploitant de landbouw niet .• •· ringsbonnen en bin�en de bepacilde tijd.moe� als hoofdgroep beoefent, wordt de toeslag ten worden ingeleverd. De han_delaren kun-' yoor de kleine bedrijven niet verstrekt. oen de door hen ontvangen • bonnen . tot Evenmin indien hij een fok- of venneerde- uiterlijk 31 Januari á.s. bij de plaatselijke dis-ringsbedrijf van meer dan 50 stuks pluimvee tributiedienst inleveren. Met nadruk wordt houdt. Bovendien wordt f 3,- per are er op gewezen, dat bedoelde bonnen gelden groenten en fruit afgetrokken en f 2.- per als voorinleveringsbonnen en binnen de be-. are andere tuinbouwproducten en boom- paalde tijd moeten worden ingeleverd. Men gaarden. beware deze bonnen dus niet tot de hande-Totaal bedragen van f 20,- of minder laar brandstoffen in voorraad heeft. worden niet uitgekeerd. Bedrijven met min- Ten tweede. der dan 50 are cultuurgrond worden niet in- Bonaanwijzing petroleum. geschakeld voor de toeslag op bouwland, Voor het tijdvak van 1 tot en met 31 Jan. evenmin als voor de toeslag-kleinbedrijf. 1946 zijn de volgende bonnen geffiig ver
1Jistci6utre= 1lieuws. 
De Directeur van het Centraal Distributie,. kantoor te Vught maakt bekend: Ten eerste. Nieuwe brandstoffenbonnen. De bonnen BV 47 en 48 van de brandstoffenkaart T 505, respectievelijk T 509 zijn geldig verklaard tot het betrekken van één eenheid vaste brandstoffen per bon. Deze bonnen moe.ten door het publiek in het tijdvak van 4 tot 19 Januari bij ·de brandstoffenhandelaren tegen ontvangstbewijs worden ingeleverd. De handelaren kunnen de door hen ontvangen bonnen tot uiterlijk 31 Jan. a.s. bij de plaatselijke distributiedienst inleveren. Met nadruk wordt er op gewezen,dat bedoelde bonnen gelden als voorinleve-

van Griensven; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Lambertus Spierings en Maria Anna van Erven de hsvr. 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 Johannes Dankers; Donderdag: gel. H. Mis voor Maria Strijbosch; Vrijdag: gel. H. Mis voor Andries Verhoeven; Zaterdag: gel. H. Mis uit dankbaarheid voor de vrede, voor de gesneuvelden en voor degenen die in het buitenland verblijven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: Gerardus Johannes Aloysius Kools uit cl. par. v. h. H. Hart en Maria Rosa Cornelia v. d. Weijst uit deze parochie; Cornelis Franciscus van Berendonk geboren te Moergestel en won. te Zier.ikzee en Jacqueline Johanna Maria Jurriëns uit deze pa-' rochie, waarvan heden de 1e afkondiging geschiedt; Laurentius van Hamond uit deze parochie en Josephina van den Berk uit de parochie van het Euch. H. v. Jezus te Vught; Marinus Lambertus Paschalis v. d. Biggelaar uit de parochie van de H. Fam. te Tilburg en Francisca Maria de Nijs uit deze parochie, waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Henricus Gijsbertus van Weert uit deze parochie en Adriana v. d. Weijer geb. te St. Oedenrode en won. te Olland, waarvan heden de 3e afkonding geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste aan den pastoor bekend te maken. 

Parochie H. Hart, Boxtel. 

I Zondag na Epiphanie, 13 Jan. 1946.Tijdens de H. Misoffers geschiedt de opdracht van alle huisgezinnen van onze parochie aan het H. Huisgezin van Nazareth. De 1e schaal is voor de kerk; de ·2e open schaal-collecte v. d. B.N. v. het Hgw. Episcopaat. Te kwart vóór 12 vergadering der H. Familie voor jongens. Te 2 uur "Santa Teresa". Te half 3 congregatie der H. Fam. voor meisjes. Te half 4 vergadering der H. Familie voor mannen. Te 7 uur Lof. Vrijdag begint de internationale bidweek, waarvan het doel is: bekering van allen nietchristenen en hereniging van alle afgescheiden christenen in de ene ware Kerk van Christus af te smeken. Na de H. Misoffers wordt daartoe een kort gebed gebeden. ZONDAG: 6 uur l.d.; 7 uur Ld. voor het welzijn der parochianen; 8 uur l.d.; 9.15 • l.d. tot herstel van een zieke; 10.30 Hoogm'is, t.e.v. H. Gerardus, tot herstel van eenziek kind.MAANDAG: 7 uur Ld. over!. familie Hofmans-van Avendonk; I.d. Cornelis Strijbos, als overleden lid van het Apostolaat des gebeds; 7.45 I.md. Z.E.H. Pastoor Ant. de Kort; l.md. Antonius v. d. Meijden; 8,30 pl. z. zevende v. Joseph van Susante; I.md. Josephina v. d. Akker-Gevers.DINSDAG: 7 uur z.d. Hub. v. d. Broek; Ld. Antoniu.s Hofmans; 7.45 l.md. Petrus Strijbosch; l.md. Adrianus van Ruremonde; 8.30 pl. z. zevende voor Joseph van Susante; • l.md. Laurens Nouwens.WOENSDAG: 7 uur Ld. Francyna v. d.Loo-Kluitmans, als over!. lid van het Apostolaat des gebeds; I.d. Paulina Hofmans-vanHal, in de St. Petrus-par. overleden; 7.45 Ld.Mej. Dina Goossens; l.md. Hendricus v. d.Horst'; 8.30 pl.z. zevende voor Joseph vanSusante; Ld. bijz. intentie om uitkomst teverkrijgen.DONDERDAG: 7 uur z.j. Adrianus vanMensfoort en Cornelia van Krieken, z.e.;Ld. Willy Derks; 7.45 Ld. Catharina Baayensvan Strijthoven; ,Lel. Johanna Potters-Kemps;8.30 z.md. Heer en Mevr. van Dijk-vanOerle; l.md. Getruda Damen-v. d. Aa.VRIJDAG: 7 uur I.md. Z.E.H. Pastoor Ant. de Kort; Ld. Marinus v. d. Schoot, als over!.. lid van het Apostolaat des gebeds i. 

klaard voor het betrekken van 4 liter petroleum per bon. Voor kookdoeleinden van de kaa-rt UA 510 de bonnen 17 tot en met 20, van de kaart UB 510 èle bonnen 17 en 19, van de kaart UC 510 de bon 65. Voor verlichting van de kaart UD 510 de bonnen 117 en 118. BÖN F 04 VOOR SINAASAPPELEN. Het Centraal Distributiekantoor deelt me-de, dat op 91 10 en 11 Januari bon F 04 der fruitkaart bij een handelaar in groenten en/of fruit moet worden ingeleverd. Op deze bon zullen t.z.t. 500 gram sinaasappelen beschikbaar worden gesteld. 
AANVULLING BONNENLIJST. 

Voor de 2de helft van de tste periode 1946 
(6 tot en met 19 Januari). Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: 

7.45 Ld. Petronella de Bie-Schoones, als overleden lid processie naar Hakendover; Ld. Mej. Dina Goossens, als overleden lid Apostolaat des gebeds; 8,30 z.j. Weleerw. Heer Rector Petrus Baayens; l.j. Thomas de Bie. ZATERDAG: 7 uur gef. pl. solemneel z.j. Z.E.H. Pastoor Ant. de Kort, zijn ouders, broer en zuster; Ld. Petronella de BieSchoones, als overleden lid Br.sch. H. Eijck; 7.45 Ld. Johanna v. cl. Schoot-v. d. Linden, als overleden lid Apostolaat des gebeds; l.j. Johanna van Genuchten-van Oirschot; 8.30 Ld. Mej. Wilhelmina van Oerle en haar afr gestorven familie van Oerle-van Nuenen; Ld. Willem Kouwenberg, als overleden lid Apostolaat des gebeds. 
Parochie H.' Lambertus, Gemonde. 

tste Zondag na Driekoningen. ZONDAG: 7,30 H. Mis Welzijn der pa-. rohcie; 10 uur jaarg. Renier van Grinsven en Helena de hsvr. MAANDAG: 7,30 j,rgt. Gerardus Geerts. DINSDAG: 7,30 jrgt. Adriana hsvr. van Adr. Geerts. WOENSDAG: 7,30 jrgt. Joannes den Otter. DONDERDAG: 7,30 jrgt Anna Bekkers. VRIJDAG: 7,30 jrgt. An toon van Hout. ZATERDAG: 7,30 jrgt. Eerw. Zuster Phi-lomena van Logten. 
Deze week zullen geschieden: Maandag: mndst. Henricus Timmers; mndst. Marinus den Otter; Dinsdag: mndst. Marinus van Ale beek; mndst. Cornelis Klomp; W oensd.; mndst. Eerw. Zuster Xaverio; mndst. Adriana Verhoeven; Donderdag: H. Mis Hendricus Voets te Schijndel overleden; H. Mis Maria Henrica Schellekens; Vrijdag: H. Mis Joannes v. d. Ven te Vorstenbosch overleden H. Mis Joannes v. d. Ven te Vorstenboschoverleden; Zaterdag: H. Mis Adriana Verhoeven, lid proc. Roermond; H. Mis Adriana, Verhoeven, broederschap H. Rochus.

Parochie H. Theresia, Boxtel. 
Eerste Zondag na Driekoningen, 1946. ZONDAG: 7,30 H. Mis voor H.E. Heer W. Spierings, gewezen deken en pastoor inBoxtel; 9 uur H. Mis; half elf de Hoogmisvoor het welzijn van de parochianen. Deeerste schaal is voor Z.E. Pater Rodulf vanAsten, aangesteld tot pastoor in Frankrijk;de tweede schaal is voor de B.N.; Drie uurLof met Rozenhoedje uit dankbaarheid voorverkregen weldaden.MAANDAG: 7,30 H. Mis tot bijzondere intentie; 8,30 gez. jrgt. voor de familie v. d. Pas-Robben. DINSDAG: 7,30 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor overleden ouders; 8,30 gez. jrgt. voor Hendrika Renders-van Kempen. WOENSDAG: 7,30 wekelijkse H. Mis v. Johannes Vissers; 8,30 gez. mndst. v. Adrianus v. d. Loo. DONDERDAG: 7,30 H. Mis voor Johanna Maria van Nunen-v. d. Schoot; 8,30 H. Mis tot intentie v. d. leden der Godvruchtige vereniging ter ere v. d. H. Theresia.• VRIJDAG: 7,30 H. Mis voor ArnoldusVenmans, Wilhelmus Venmans en HendrikaDerkinderen hsvr.; 8,30 gez. jrgt. voor Cornelis van Kempen en Getruda v. d. Venhsvr.ZATERDAG: 7.30 j.g. voor Cornelis Vissers en Margaretha van Kerkhof hsvr.; 8,30 gez. H. Mis tot bijzondere intentie. 30 dagen worden de gebeden verzocht voor Gerardus v. d. Meerendonk te Schijndel, Maria van Hal-Dankers in de parochie van het H. Hart, Johanna v. d. Wiel-v. d. Boom te Liempde, de heer Jan Rijken te Leeuwen overleden. Ten slotte wed. Maria Berends-Toonen, in Boxtel bediend. Vrijdag 18 Januari beginnen we de inter

nationale Bidweek tot terugkeer der afge-• dwaalde volkeren, tot de katholieke een-Firma J. P. Tielen, Drukkerij, Boxtel. 

• Bo�kaa.rten KA, KB,·I<C' 6'ót.554 .: , . 250 gram- jam, stroop, e.d .. 555 1 kg aardappelen· .. A, 55 1½ liter melk B 55, C 55 'I . 3 liter mèl.k- • ·,B 56 1 kg aardappeleP 
Bonkaarten KD, KE 601 649 1250 gram jam, stroop, e.cir 650 5 liter melk. 651 1 kg aardappelen. 
Tabakskaarten enz. T 08 1 2 rantsoenen tabaksartikelen 

1 (geen import-cigaretten) • . V 08 100 gram choc. of suikerw; 
X 08 100 gram choc. of suikerw. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 11 Januari a.s. van des middags 1�uur af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vlees, melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 14 Januari mag worden afgeleverd. Op bon 555 wordt 1 kg aardappelen voor personen van 4 jaar en ouder beschikbaar gesteld. Gerekend wordt, dat dit door de weersomstandigheden tijdelijk zeer'lage rantsoen uit de eerder verstrekte wekelijks� voorschotten met 2 kg kan worden aange� vuld. Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keuken moeten aldaar d:! bonnè1i 551 of 646 voor vlees en 555 voor aardappelen , worden ingeleverd. 
heid, Zaterdag avond zes uur Lof ter ere v .. het Onbevlekt Hart van Maria. ZONDAG 20 Januari: 7,30 H. Mis voor. overleden ouders. 

Parochie St. Jan's Onthoofding, 
Liempde.· 

te Zondag na Driekoningen, 13 Jan. 1946. ZONDAG: 6.30 I.m. Regina van EschBressers overleden te Vught; 8 uur I.m. tot welz. der par.; 10 uur z.j. Laurentius v. d. Biggelaar; 2,30 Lof, daarna Jongens-congr. MAANDAG: 7 uur z.j. Mechlina Laurentius v. d. Biggelaar; 7.30 den heer Josephus van Susan te overleden te Boxtel; 8 uur I.m. tot bijz. intentie. DINSDAG: 7 uur z.m. wed. Johanna Jan v. de Wiel als overleden lid der broederschap der H. Therisia; 7.30 l.j. Johannes v_Rooy; 8 uur l.mndst. Willem van Dijk.WOENSDAG: 7 uur z.j. Marinus Timmermans; 7,30 l.j. Maria Johannes v. Rooy; 8 uur l.mndst. Michiel v. Brunschot. DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden d .. parochianen; 7.30 z.j. Anna Maria Marinus • Timmermans; 8 uur I.m. wed. Johanna Janv. de Wiel als over!. lid der broederschapMoeder van Goeden Raad. VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Mevrouw Catharina Herman Coppers; 7.30 l.j. Johanna van Gestel; 8 uur I.m. wed. Johanna Jan v. de Wiel als overleden lid processie Roer-mond.ZATERDAG: 7 uur z.md: Johannes van Kempen; 7.30 l.j. Martinus van Kempen; 8 uur l.j. Catharina Thomas Veçhagen. ZONDAG: 6.30 l.j. Jordina Martinus van Kempen; 8 uur l.j. Catharina Thomas Verhagèn. 
In de Kapel der Eerw. Zusters .. Maandag: 7 uur I.m. Wed. Johanna Jan v. de Wiel als overleden lid proc. Sittard; Dinsdag: 7 uur I.m. idem als overleden Hd. proc. Bokhoven; Woensd.: 7 uur I.m., idem als over!. lid proc. St. Willibrord; Donderd.: 7 uur I.m. idem als overl. lid proc. Mariahout; Vrijdag: 7 uur I.m. idem als over!. lief. proc. van H. Rochus; Zaterdag: 7 uur l.m idem als overl. lid proc. van H . .tik. . 30e: wed. Johanna Jan v. Je \Viel overl. te Liempde; Regina v. Esch-Bressers overL te Vught; den Heer Josephus v. Susante overleden te Boxtel. Gedoopt: Henricus Johannes Cornelis z� van Johannes v. d. Heijden-Smulders. 

Parochie H. Willibrordus, Esch. 
Eerste Zondag na Driekoningen. H.H. Missen om 7 uur, 8,30 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Onder de H.H. Diensten toewijding van de huisgezinnen. Na de middag om 3 uur Lor met Rozenhoedje; na het Lof een lied. Vrijdag begint de Internationale bidweek. Gedurende de internationale bidweek ,iede� ren avond· om 6 uur .Lof. Na het Lof een lied. Zondag a.s. zal na de H.H. Missen de apostolische zegen gegeven worden aan alle leden van het St. Petrus-Liefdewerk. ZONDAG: 7 uur H. Mis de Heer en Mevr. Dankers-v. Liempt; 8,30 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: 7 uur mndst. Johanna van Zeeland; 8 uur most. Johanna van den Brug-gen-Dominicus. DINSDAG: 7 uur mndst. Hendricus Joli;mnes Fick; 8 uur mndst. Johannes Konings. WOENSDAG: 7 uur mndst. Wilhelmus en Wimke van Schijndel; 8 uur H. Mis Cornelis van den Broek. DONDERDAG: 7 uur H. Mis Johanna v. Zeeland; 8 uur mndst. Piet Jansen. VRIJDAG: 7 uur H. Mis Maria van Rulo-v. Dongen; 8 uur H. Mis overleden Ouders (P.). ZATERDAG;_ 7 uur H. Mis Antonius • Maria v.· d. Zeyst; ·g uur H. Mis Willi-. brordus van den Braak. 
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a nt's entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

f;eoensmoefteid 
Sommigen beweren dat de tijd zijn 

stempel drukt op een generatie. En 
het zou daarom zijn dat onze jong
ste generatie zo ontzettend levens
moe is. Niets interesseert ons nog. 
Niets kan ons nog bezielen. Voor de 
meesten is het geloof niet meer dan 
een erfenis, die ze net als hun blau
we ogen en hun blonde haren van 
vader of moeder meekregen. Er be
staat geen enkele levenswaarde meer, 
en voordat ze het geluk van te leven 
ervaren hadden, was alles al weg. Als 

.. de dood dan komt zijn ze zichzelf 
al sinds jaren vergeten. 

Dat zou voor een overgroot deel 
de geest zijn, waarin onze generatie 
nu leeft. Alleen het probleem is over
gebleven van al het zoeken der voor
vaderen, maar ook voor problemen 
bestaat er geen interesse meer. 

Men is een ogenblik geneigd te 
geloven dat deze visie op de tijds
geest juist is, maar toch moet men 
weigeren te twijfelen aan de edel
moedigheid van de jeugd, aan het 
_vuur dat er hier en daar nog sluimert. 

• Het behoeft alleen maar enkele stuw
krachten, enige bazuinstoten, • een 
leu�e misschien, een wachtwoord, of 
een warme vriendenhand. Niet de 
tijd immers maakt de mensheid goed, 
slecht, lomv of vurig. De mens maakt 
de tijd. Onze tijd mist alleen het vuur 
van een Sint Frans, de moed van 
onze zeevaarders en de lief de van de 
zouaven. Enkele grote krachten, en
kele felle voorvechters zijn in staat 
om het gehele leven aan te wakke
ren tot een felle steekvlam die allé 
levensmoeheid verkoolt, alle slapheid 
en halfheid doet verdwijnen. 

Er was eens een jongen die 'even
als zijn ouders zijn levensrhythme 
gevonden had in de dans "Pavana 
Castiliana". Maar tot zijn grote spijt 
kan zijn lief het rhythme van die 
dans niet meester worden. Dit wordt 
voor beide geliefden een obsessie. 
Zij reizen de hele wereld af. Ze trek
ken naar Spanje, waar de dans ge
boren werd, maar reeds bij de eerste 
pogingen stokt het rhythme. Ze rei
zen van land naar land, van • stad 
naar stad, verdwijnen uit elkaars na
bijheid, verliezen elkaar uit het oog, 
totdat eindelijk na zoveel leed het 
meisje op een benauwd en stoffig 
kamertje in Londen de "Pavana Cas
tiliana" dansen kan. Dan heeft ook 
zij het levensrhythme gevonden, dat 
haar vriend zo lang reeds bezat. Dan 
wordt het de grote levensdans met 
hem, het geluk van het leven. 

Het is met onze jonge generatie 
precies zo. Zij zoekt het rhythme 
waarmee het geluk moet gevonden 
worden. Maar zoals met alle schone 
en goede dingen is het ook hier. Het 
schone en het goede wordt altijd ver
af gezocht, terwijl het vlak bij ligt, 
soms in jezelf te vinden is. Het le
vensrhythme moet de nieuwe gene
ratie zichzelf vinden. Dit lev_ensrhyth
me moet zij zich zelf maken. 

Van alle kanten hoort men door 
jonge mannen beweren, dat ze het 
niet meer uithouden hier in dit ver
vloekte land van kleinzieligheid. Ze 

_ willen naar Canada, naar Indië, naar
de verste verte, als ze hier maar weg
zijn uit de troosteloze en toekomst-

• loze kleine gezichtskring van dit

miezerige polder-land. Ze menen het 
geluk te kunnen vinden door hun ge
boortegrond te verachten. Slechts 
weinigen gaan met de vreugde van 
het offer, slechts zeer weinigen gaan 
uit een verheven motief. Zij gaan al
leen uit zucht naar avontuur, uit lus
teloosheid of soms alleen maar om 
een interessant mens te schijnen. 

De weinigen die gaan om het le
vensrhythme te vinden, dat zij nodig 
hebben vergissen zich nog. Want het 
levensrhythme van deze tijd kan 
even goed gevonden worden in het 
kleinste en benauwendste landje als 
in het verre Canada. 
Dat er in onze jonge generatie nog 
werkelijk iets leeft, dat er van levens
moeheid nog geen sprake is, bewees 
de grote stroom van vrijwilligers, die 
in de eerste bevrijdingsmaanden, 
vooral in Brabant en Limburg naar de 
verschillende bureau,s stroomden. 
Zij hadden toen allemaal iets in zich 
van dat heilige vuur, dat we zo graag 
zien bij jong en enthousiast leven. 
Dat dit vuur wat gedoofd is door 'het 
tactiekloze optreden van M.G., re-

• gering en andere instanties, die niets
deden voor een spoedige afwikkeling
van deze zaken, kan niemand ver
wonderen. Het mag in geen geval
een reden zijn, om de jongeren le
vensmoeheid karakterloosheid of lus
teloosheid aan te wrijven.

Men kan het de jeugd niet kwalijk
nemen dat ze nu niet meer zo warm
lopen om voor een verloren Indië te
gaan vechten, terwijl ze niet eens
weten of ze wel ooit voet aan wal
zullen zetten in dat land waarvoor
ze hun leven zouden willen opoffe
ren.

Er zullen andere en grotere pers
pectieven moeten zijn voor deze
wachtende generatie. Deze mogelijk
heid is ook in ons land aanwezig.
Daarvoor zal het niet nodig zijn naar
het verre buitenland te reizen. Nog
nimmer is het in de geschiedenis
voorgevallen dat een volk niet zijn
eigen bestaansmogelijkheden gevon
den heeft.

· In iedere tijd, ook in de moeilijkste
die denkbaar is kan een volk, kan
een jeugd de weg vinden naar geluk
en welvaart. Hiervoor kan men zijn
eigen levensstijl en levensrhythme
vinden.

De tijdsgeest heeft hierop geen in
vloed. Wij zelf maken de geest van 
de tijd. Het is goed dat we dit weten. 

H.v.d.M.

:/(,apdaan 3-an Mn dec Jtijdt 
Het kan voor deze furieuzen, eer

lijken priester niet prettig zijn uitge
leid te worden met alleen maar lof
uitingen over zijn verdienstelijken 
arbeid in Boxtel. Ook bij zijn af
scheid mogen we eerlijk zeggen hoe 
we erover denken, want hij heeft te· 
veel werkelijkheidszin 'om niet te 
weten, dat negen jaren van rusteloze 
activiteit naast erkentelijkheid ook 
wel eens moeilijkheden hebben opge
leverd. Naast dien zin voor de wer
kelijkheid, die hem soms cynisch en 
sarcastisch rnaakte, bleef hij uitda
gend jong. Dit jeugdig enthousiasme 
behoedde hem voor de onvermijde
lijke verstarring van den mart die 
scherp het waarachtige van het be
driegelijke in de dingen van deze we.-

reld weet te onderscheiden. Mis
schien behoort hij tot die weinige 
mensen, die nooit de frischheid van 
hun jeugd verliezen. Die daardoor 
velen ergeren om de onbarmhartig
heid, waarmede zij mistoestanden of 
wangedrag aan de kaak stellen. Of 
omdat zij met ál te grote ijver be
paalde ideeën propageren en korzelig 
worden, als hun inzicht niet door 
anderen wordt gedeeld. 

Doch daarnaast staat de onbevan
genheid, waarmede de jeugdige geest 
zich steeds opnieuw confronteert met 
de vastgegroeide ideeën en de mo
gelijkheid van correctie open houdt. 
Ze hebben het niet gemakkelijk deze 
furieuzen ...... Doch in de botsingen 
met anderer inzicht, wordt juist voor 
den priester door zijn innige verbon
denheid met Christus de basis gelegd 
en verbreed voor de wijsheid, die 
straks den herder sieren zal. 

Kapelaan van de Rijdt heeft ons in 
sobere woorden dank gebracht voor 
onze volgzaamheid, voor onze mede
werking, voor onze gastvrijheid. Het 
was zo ongeveer het minimum, dat 
wij geven konden. 

Zelden zal hij van ons en
thousiasme en consequent doorge
voerde uitvoering van zijn grootse 
plannen hebben beleefd. Zeker heb
ben we van elkaar geleerd. Ik wil niet 
in bijzonderheden treden over zijn 
activiteit in de verschillende vereni
gingen enz., daarover zal bij zijn af
scheid wel het een en ander gezegd 
worden. Maar ik wilde één ding, dat 
wellicht door de anderen vergeten 
wordt, apart vermelden. In het bij
zonder wil ik hem bedanken omdat 
hij altijd zo schoon de mis· gedaan 
heeft. Dit was zijn priesterlijk werk 
bij uitstek en het was gaaf. Zijn ijver 
voor een goed begrip van de bete
kenis van het misoffer zullen zijn 
opvolgers plukken. De woorden die 
hij daarover sprak zijn nog slechts tot 
een kleine kern doordrongen. Maar 
beter dan woorden diende voor dit 
doel de wijze waarop hij zelf het of
fer opdroeg aan den hemelsen Vader. 

Alleen ·daarom al kunnen we St. 
Trudo in Eindhoven gelukwensen, 
want zij krijgen een priester, die weet 
van waaruit een waarachtige beleving 
van ons geloof moet uitgaan: van het 
misoffer. Wat kunnen we nog meer 
zeggen ...... , Jan van de Rijdt vindt 
het onzin, als we beweren dat we 
steeds aan hem zullen blijven denken 
en voor de meesten van ons zal dat 
ook wel niet zo zijn. Het hoeft ook 
niet...... Alleen kunnen we in de 
gedachtenis der levenden vóór de 
consecratie hem eens en voor al 
rangschikken onder de "N's." wier 
geloof en toewijding U bekend zijn". 
Want daar hoort hij bij. • J. M. v. S. 

3l,et Zcmd.aqswanqelie. 
Het moet wel een groot voorrecht 

geweest zijn voor de jonge bruid en 
bruidegom en tevens een grote eer 
Christus zelf als gast op hun brui� 
loftsfeest te mogen begroeten. 

Nerge?s in het Evangelie lezen wij, 
dat Christus een tweede bruiloft 
heeft bijgewoond, terwijl de bruiloft 
te Cana toch plaats vond "in het eerste 
begin van Zijn openbare Leven. 

Het bruidspaar van Cana is dan 
ook een lichtend voorbeeld, waaraan 
ook de paartjes van onze moderne 

tijd zich kunnen spiegelen. 
\'v'ant is niet het huwelijk door 

Christus in het Nieuw Verbond ver
heven tot iets heiligs en schoons? En 
is het dan niet redelijk dat er aan dat 
grote sacrament, dat man en vrouw 
te samen bindt voor heel hun leven, 
een voorbereiding voor af gaat, die 
getuigt, van grotere levens ernst en 
bezinning. 

Wanneer er met de oorlog veel 
verloren is, dan. is dit zeker het geval 
op het gebied van huwelijk en huwe
lijksvoorbereiding. En toch geldt nog 
altijd het spreekwoord: Zo verkering, 
zo huwelijk. 

Wilt gij, jongens en meisjes, de 
zegen van O.L. Heer over uw toe
komstig huwelijksleven, over uw toe
komstig gezin, leeft dan ook in de 
tijd van voorbereiding eerlijk, onder 
Zijn oog. 

Dan zal ook op uw bruiloft Chris-:

tus tegenwoordig zijn, om u samen te 
binden door de band van liefde en 
trouw, voor heel uw leven. 
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Ve 'metro 
Onmogelijk hadden wij aan de mannen 

van "Brabant's Centrum" redelijker wijze 
kunnen motiveren de geweldige breedspra
kigheid, waarmede wij het verslag geven van
�e zitting van het college van journalisten,
11leg::ll"n, kankern;irs en suff Pr�, dat in een 
langdurige en rumoerige vergadering be
sloot den heer Dolbuik ërf te vaardigen tot 
het voeren van een telefoongesprek met 
den rechter Holla, aangaande diens uitlatin
gen over Boxtel en deszelfs inwoners. Maar 
het belang van deze zitting en derzelver be
sluiten en successen nopen ons een zeer ge
detailleerd verslag te- maken en te doen af
drukken. Want was dit college niet bijeen 
geweest en Boxtel's inwoners niet volledig 
op de hoogte van wat door de leden van 
dit college werd beraamd en bereikt, dan 
zou er niet gebeurd zijn wat er nu gebeurd 
is en Boxtel niet geweten hebben wat zij 
nu weten zal, als het de volgende regels 
leest. Hier volgt dan het vervolg van het 
verslag dat onze speciale clandestiene pers
man met gevaar voor eigen leven en dat van 
zijn talrijk en schoon gezin wist te noteren. 

Rechter Holla werd dus telefonisch opge
roepen door de leider der oppositie uit <le 
BOAM-tijd, met de woorden: Halo Hol-
i I" d 

" / 
a .  , waarop e naast hem staande suffer

die tot taak had bij te springen zo er va� 
de zijde van den heer Dolbuik �en deraille
ment dreigde, vrij sterk zei: ,,Niet Halo, 
Holla ! maar: Hola Holla !" De heer Dol buik 
liet zich echter niet van zijn stuk brengen 
en herhaalde: ,,Halo Holla !", waarop de niet 
nader genoemde suffer het ogenblik ge
komen achtte handelend op te treden en de 
situatie te redden, door de hoorn uit de 
vingers van Dolbuik te nemen en daarin 
hard te roepen: ,,Hola Holla !" De voor
zitter der vergadering, Jan Salie, manifes
teerde op duidelijke wijze van welke ge
zindheid hij was en liet de situatie op haar 
beloop. Dolbuik evenwel zou het er niet bij 
hebben laten zitten en was van plan tot 
handtastelijkheden over te gaan, maar wist
zich nog op tijd in te houden omdat hij zag 
en hoorde dat de suffer werkelijk contact 
had met Holla; hij besloot daarom de gano 
der gebeurtenissen af te wachten. ,,Ü 
spreekt met een suffer uit Boxtel", zei de 
suffer aan de telefoon. Wat Holla daarop 
�ntwo?rdde of op welke wijze hij reageerde, 
1s nooit bekend geworden en zal nooit be
kend worden, tenzij Holla daaromtrent me
�edel_ing_en zou doen; gezien de openhar
tigheid m het Tribunaal, zijn er lieden die 
geloven dat hij ook dit openbaar zal maken. 
Hoe _ het �ij, - de suffer nam het gesprek 
onm1ddell1Jk op en stelde, zonder diploma
tieke inleidingen, pardoes Holla de vraag 
of hij genegen was naar Boxtel te komen' 
het voorstel doende ter plaatse een onder� 
zoek in te stellen naar de oorzaken van de 
scheve situatie 's, die voor en door het pro
ces van Domburg ontstaan zijn. - Van 
de stilte die nu volgde kan niemand een 
woord verder vertellen; gelukkig, want an
ders zou het zeker gebeuren. Even later 



"'hoorde de omstaanders (want allen waren in
··i�_ssen van hun stoelen opgestaan en hadden
zi'çh rond de onderhandelende suffer ge• 
schaard: ,,Dus, Holla, dat is geen Holla-nd
se holle frase!" waarop de hoorn op de 
haak werd gelegd en de succesvolle suffer 
vergenoegd zijn baard likkend, naar de 
tafel terugkeerde, gevolgd door de anderen, 
Jan Salie en Dolbuik incluis. 

Nadat de illegalen hun revolvers en an
dere wapens om te doden ter taf el hadden 
gelegd, en de hanen hadden doen klikken, 
ten teken dat zij bereid waren tot elk ge
vecht, dat nodig mocht zijn. Ten allen tijde 
immers zou het mogelijk zijn, dat Holla met 
een escadron valschermjagers zou komen 
afzetten, om eventuële aanslagen op zijn 
tot mikpunt van protesten geworden leven, 
af te slaan. Het verworden Boxtel zou hem 
(Holla) een HOLA kunnen toeroepen. Hij 
had nog pas gelezen dat er op klaarlichte 
avond zowaar uit één revolver zes maal 
werd geschoten en dat er vier blauwe bonen 
in het voorwerp, dat mens heet, waren te
recht gekomen. Holla zal zijn maatregelen 
wel nemen, dachten de illegalen en daarom 
toonden zij demonstratief dat zij in ieder ge
val voor Holla niet op hol zouden gaan 
en desnoods bereid 'Waren Holla uit te 
hollen. 
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1.laatseu;A 'llieuws 
. ' 

Meneer de redacteur. 
Nu hebt ge uw scherpsnijdend mes 
al boven zoveel maatschappelijke en 
onmaatschappelijke kwalen laten 
zweven, dat ge zoetjesaan de naam 
van chirurg zult gaan krijgen. Maar 
toch schijnt het dat enige kwalen en 
problemen, die ons van militaire zij
de bedreigen, door u over het hoofd 
worden gezien. 

Uw toorn viert zich bot over re
vue's en pin-up-girls, over Ameri
kanisme, snor-epigonisme, foto's en 
sigaretten en heel veel andere voor
name zaken, maar het schijnt niet in 
uw hoofd, of althans niet in uw krant 
te willen opkomen hoeveel gevaar er 
ons arme burgers dreigt van militaire 
zijde. . • 

Geen fatsoenlijk burger is nog vei
lig op de openbare weg, nu een aan
tal al dan niet rijbekwame autobe
stuurders de baan en de kansen waar
nemen. Zij rijden, ze snijden, steken 
over, geven geen richting aan, rijden 
je van de sokken en rijden weer 
verder. 

Dan bestaat er zoiets als een regel 
dat er geen burgers met militaire wa
gens mogen worden vervoerd. Laat 
men zo nu en dan al eens een aardig 
grietje in een jeepke of een truck 
tegen een lieve militair rook-en lach
trekjes maken, over het algemeen 
kan men zeggen dat deze regel of dit 
voorschrift keurig wordt opgevolgd. 
Maar vindt u het billijk, mijnheer 
de redacteur, dat militairen wel met 
particulieren mogen meerijden, zon
der hiervoor ooit een tegenprestatie 
te behoeven te leveren. Zo rijd ik 
zelf motor, en kon tot mijn grote 
vreugde op een lange rit tot driemaal 
toe een soldaat meenemen. Toen 
kreeg ik een lekke band en bleef ver 
van de bewoonde wereld staan, langs 
een grote weg. Militair na militair 
zweefde telkens aan mijn beleefJ 
vragende hand voorbij. Het moet wel 
een aardige ontdekking zijn voor een 
militair, wanneer alle burgers hem 
langs de weg laten staan. Maar wan
neer ze bedenken dat het meestal 
andersom gebeurt dan kunnen zij 
slechts boos zijn om een dwaas voor
schrift, waarvan eerst de burgers en 
later zij zelf de dupe worden. 

Misschien kan de redacteur een 
voorstel doen aan alle burgerchauf
feurs om geen militairen in hun wa
gens mede te nemen, dan is de schei
ding volledig en de rekening quitte. 

Ook zou ik den redacteur willen 
voorstellen om wekelijks een hoek
ske te reserveren voor kankeraars en 
schrijvers van ingezonden stukken, 
waar ik dan wekelijks mijn hart in 
kan luchten. 

met dank. Daniël. 
Naschrift. 

0 Daniël, waart gij toch in de 
leeuwenkuil gebleven., dan had gij 
de gemoedsrust van uw redacteur 

niet verstoord. Toen hij dit schrijven 
gelezen had, en toen tegelijkertijd 
een onbarmhartige ziel een surro
gaat-pijp stuurde, bestaande uit een 
uitgeholde kastanje en een stroo
spiertje, met het verzoek erbij: het 
beloof de gedicht nu maar spoedig te 
sturen, ...... toen bleef hem niets an
ders meer over dan op een behoor
lijke wijze ziek te worden, met ge
noeg koorts om een geheel redactie
bureau te verwarmen en met vol
doende verontwaardiging om geen 
woord meer te zeggen of te schrij
ven. 

GROOT ALARM VOOR DE JEUGD. 

Op Woensdag 9 Januari j.l. hield de Ne
derl. Kath. Arb. Bew. wederom een grote 
ontwikkelings- en propaganda-avond. Als 
spreker trad de van het sociaal weekend nog 
bekende Nico Schuurmans op. 

De voorzitter, de heer Valks, opende de 
vergadering met de Christelijke groet en 
heette de aanwezigen hartelijk welkom. Hij
moest echter tot zijn leedwezen constate
ren, dat na de overvolle zalen bij de Kerst
avonden, het niet prettig aandeed thans 
slechts een 100-tal personen vertegenwoor• 
digd te zien, waarvan nog vele jongeren. 

De heer Schuurmans hield een gloedvolle 
rede met als onderwerp: ,,Groot alarm voor 
de jeugd". Volgens spreker had het feite
lijk moeten zijn: ,,Groot alarm om de 
jeugd". In scherpe bewoordingen (en niet 
ten onrechte) hekelde hij het nog steeds 
voorbijgaan van de arbeidersjeugd. Mis
schien, aldus de heer Schuurmans, is dit te 
wijten aan hun soms vuile boordjes of ver
stelde broeken. Zeker is echter dat de ar
beidersjeugd, bijna zonder uitzondering, tij- • 
dens de bezetting lang niet de slechtsste va
derlanders w.m-en. Niet de jeugd, aldus spr. 
is schuld aan alles wat haar voor de voeten 
gesmeten wordt, doch wij; wij ouderen en 
ouders wij leiders en de regering. Wij heb
ben v�el goed te maken en het is nog niet 
te laat. (Als iedereen dát maar inziet). De 
ouders moest hij een verwijt maken dat zij 
tegenwoordig meestal hun kinderen t� zeer 
liefhebben en alles maar door de vmgers 
zien. Ernstig waarschuwde hij tegen het na
derend oevaar van het communisme, dat 
met alle �iddelen en massa's geld tracht om 
de jeugd te vangen, indachtig het spreek
woord: ,,Wie de jeugd heeft, heeft de toe
komst!" Volgens spreker moet men echter 
voor dit communisme niet bang zijn, doch 
op zijn hoede. (Ik vrees echt_�r dat Boxtel 
noo slaapt rustig slaapt en bliift slapen om 
str;ks te o�twaken onder de communistische 
overheersing). 

Na den heer Schuurmans werd het woord 
gevoerd door den Kajotter P. _ _  Hcndri�s. In 
heftige bewoordingen stelde h1J d� hAJ aa'l 
de veroadering voor. Hij gaf een o;>som
mic'.� v�n het werk en de moeilijkheicn lj,� 
reeds achter de rug waren en van hetgeen 
er nog op het programma staat. Met klem 
vroeg hij om ieders steun bij het zware wer� 
dat wachtte. Vooral wat betreft de locah
teiten voor de noodzakelijke bi;cc1.komstrn 
der leden van de K.-\J vroeg liij cl" .:.a:,
dacht. Zijn jeugdig gemoed kwam in 01:· stand tegen het sluiten der deuren van di
verse gebouwen. (Ik kan me zijn gemoe�,,
toestand levendig indenken). In een d�1c• 
voedig WAAR OM riep hij de vergadermJ 
toe hem de reden der weigerini; LC ver tcllc,; 
Is het rumoer van 50 jongens? Is het geld? 
Is het tegenwerking? Geeft antwoord, aldus 
spreker dan weten wij waaraan wij ons te 
houden' hebben! Tot slot spoorde hij de 
ouden. aan hun jongen, naar de KAJ te 
sturen doch ze vooral niet te dwingen. Hij 
besloot met het declameren van het gedicht 
van Eugeen van Oyen "Weest Man" (ik 
vind het prachtig, deze jeugdige, enthousias
te en soms verbolgen stem te horen. Het 
geeft blijk dat sommigen nog weten wat 
er gaande is. Spijtig vriend, je zult nog har
der moeten roepen om Boxtel wakker te 
krijgen! Reeds spert het monster zijn muil 
open, doch Boxtel slaapt, s_l�apt r�stig in al 
zijn geledingen! Mochten ZIJ door JOUW roep 
even ontwaken, ze zouden zijn zwoele 
ademtocht voelen ...... ) 

Vervoloens sprak de aalmoezenier der 
KAJ, de Weleerw. Heer Kapelaan van Heij
ningen, een kort woord. Veel, aldus. spreker 
behoef ik, na de vorige sprekers, met meer 
te zeggen. Zorgt echter dat het gesprokene 
bij Ü (honderd trouwe leden) niet het ene 
oor in- en het anderen uitgaat, maar handel 
naar de richtlijnen die gij vanavond gekre
gen hebt. 

De voorzitter bracht vervolgens dank aan 
de drie sprekers en aan de bezoekers van 
deze vergadering voor hun aandacht, waar
mede zij de vergadering hadden bijgewoonJ. 
Verder deelde hij mede dat getracht zou 
worden nog een locaal en een spreker te 
krijgen om de financiële moeilijk�eden van 
deze tijd te kunnen behandelen m het be
lang van de leden. In de hoop �at van de�e 
vergadering een heilzame werking zou uit
gaan, besloot hij de vergadering op de ge
bruikelijke wijze. 

Th. Pastoor. 
Voor het onlangs gehouden examen L.O.

Engels te Amsterdam slaagde onze dorpsge
noot den Heer L. Lenders, Onderwijzer alh. 

KOFFIE EN THEE. 
Op 18 Januari zal een nieuwe bon voor 

100 gr<l:m koffie worden aangewezen. Op 1 
Februari wordt wederom een rantsoen van 
50 gram thee beschikbaar gesteld. 

Er is nu enkele malen met een tussenpe
riode van vier weken resp. een rantsoen 
koffie en een rantsoen thee verstrekt. Daar
uit de conclusie te trekken, dat de distribu
tie van deze artikelen in dit tempo vobrt
gezet zal worden, is voorbarig. Zoveel mo
gelijk wordt er naar gestreefd deze regel
maat te bereiken, maar voorhands zijn we 
nog zo afhankelijk van de grootte van den 
aanvoer van thee en vooral koffie, dat niet 
verder dan één of twee perioden vooruit 
kan worden gezien. 

RECTIFICATIE. 

De vader van het 10e kind deelt ons me
de: ,,De Heer Kluytmans heeft tegen mij 
niet gesproken over een\ Vincentiuskind. Hij 
heeft gezegd dat er in St. Oedenrode veel 
te veel kinderen geboren worden; als dat 
zo doorging kregen wij weer zo oorlog; in 
andere landen gebeurde zoiets niet. Daar 
waren ze wel wijzer". 

Hierdoor is ons inziens een herziening 
van de algemene indruk van bedoeld arti
kel niet vereischt. De zaak is dan slechts 
van uit een ander gezichtspunt, dat eveneens 
strookt met de Brabantse en Katholieke mo
raal, bezien. Redactie. 

NEDERLANDSE BILJARTBOND 

CENTRALE COMMISSIE BOXTEL. 

Stand der Competitie afd. A. op 15 Ja
nuari 1946. 

car. brt. h.s. gem: m.p. 
1. Prins-Hendrik 2770 801 51 3.45 39
2. Eureka 2603 878 35 2.96 39 
3. Amateur 2769 831 30 3.33 37 
4. Groene Pomm. 2528 875 26 2.88 30
5. Krijt op Tijd 2535 8�4 44 2.96 28
6. 't Schipke 2428 951 30 2.55, 26 
7. D.V.O. 2514 893 23 2.81 23 
8. De Kei 2346 1083 19 2.16 18 

BRIDGE-WEDSTRIJD. 

Donderdag 10 Januari werd in hotel 
Theuwkes alhier de tweede Bridge-wedstrijd 
gespeeld. Als te uit deze wedstrijd kwamen 
de Heer en Mevrouw A. v. Kol en de Heren 
v. d. Heijden en van Eindhoven (Vught).
Er werd vlot en geanimeerd gespeeld en de 
stemming was goed. 

Het ligt in de bedoeling om in het begin 
van iedere maand een dergelijke wedstrijd te 
organiseren. Het batig saldo van de afgelo
pen twee wedstrijden bedroeg precies 70 gul
den welk bedrag werd ter hand gesteld aan 
de Zeer Eerwaarde Heer Deken van de 
parochie "Het Heilig Hart" Boxtel, met het 
verzoek dit bedrag te besteden- onder de 
z.g. ,,stille armen". Het batig saldo van de
volgende wedstrijden zal voor hetzelfde doel 
afgedragen worden aan de parochie "St. 
Petrus". 

Mochten er inwoners van Boxtel zijn die 
deze wedstrijden willen steunen, dan kun
nen zij dit doen door hiervoor kleinere of 
grotere prijzen (waar dan om gekaart wordt) 
ter beschikking te stellen. 

U steunt daarmede het batig saldo, daar 
er dan voor de wedstrijd geen prijzen ge
kocht behoeven te worden. U kunt deze 
dan bezorgen bij den Heer Nal'arro, Bos
scheweg 54, of de Haas, Mgr. Wilmerstr. 8. 

OFFIClëLE BEKENDMAKING.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Noordbrabant ,'s Hertogenbosch ves
tigt nog eens uitdrukkelijk de aandacht van 
belang_hebbenden op het Besluit Reëvacuatie 
Vestiging Kleinbedrijf 1945 Staatsblad F. 
257. Krachtens dit besluit dienen degenen
die een tak van detailhandel, ambacht of 
kleine nijverheid hebben uitgeoefend en de
ze uitoefening hebben moeten staken als 
gevolg van de door of vanwege den Be
zetter genomen maatregelen, vóór 22 Jan. 
1946 bij de Kamer van Koophandel een 
verzoek in te dienen ten aanzien van de 
hervatting van hun bedrijf, wanneer zij al
thans zonder te voldoen aan de eisen van 
de . Vestigingswet Kleinbedrijf of het Be
sluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 
tot bedrijfsvoortzetting willen overgaan. 

Op aldegenen die momenteel hun bedrijf 
uitoefenen in een inrichting waarin vroeger 
door een ander zaken werden gedreven en 
welke zaken als gevolg van door of van
wege den bezetter getroffen maatregelen 
zijn gestaakt rust de verplichting om vóór 
22 Januari 1946 bij de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Noordbrabant, 
kantoor 's Hertogenbosch goedkeuring te 
vragen tot voortzetting van de uitoefening 
van hun bedrijf in de betreffende inrichting. 
De vroegere ondernemer die zijn bedrijf 
heeft moeten staken heeft voorrang boven 
de later in de betreffende inrichting geves
tigde ondernemer. 

Bovendien is krachtens dit Besluit steeds 
een goedkeuring vereist van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor de verpla;it
sing van een inrichting binnen dezelfde ge
meente. 

Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kan
tore der Kamer van Koophandel, St. Joris
straat 35, 's Hertogenbosch.-

Regeling reëvacuatie Vestiging 
Kleinbedrijf. 

Met ingang van 23 November j.l. is in 
werking getreden het in Staatsblad nr. F 
257 afgekondigde Koninklijke Besluit re-

evacuatie estiging Kleinbedrijf 1945. Dit , 
besluit beoogt voor het grote aantal kleine
ondernemers, die voor de oorlog een tak 
van bedrijf uitoefenden, waarvan zij de uit
oefening tijdens de bezetting hebben moeten 
staken, hetzij omdat zij Joden zijn of tn 
krijgsgevangenschap of om andere redenen 
naar Duitsland werden weg11evoerd, dan wel 
omdat zij wegens afbraak of ontruiming van 
het door hen bewoonde stadsgedeelte of per
ceel naar een andere plaats of ander stads
gedeelte moesten evacuëren, al dan niet
met overbrenging van hun bedrijf, de moei
lijkheden weg .te nemen, welke zich op 
grond van de Vestigingswet Kleinbedrijf· 
1937 en het Besluit Algemeen Vestigings
verbod Kleinbedrijf 1941 tegen hernieuwde 
vestiging hunner bedrijven zouden verzet
ten. 

Het Besluit beoogt niet, bezwaren te on
dervangen, welke zich tegen hernieuwde 
vestiging zouden kunnen verzetten bijv. in 
verband met rechtsherstel- of civielrechte-
lijke· kwesties. 

De uitvoering van de regeling is in han
den gelegd van de Kamers van Koophandel 
en Fabrieken, binnen wier gebied de onder
nemer oorspronkelijk was gevestigd en waar-
heen hij derhalve eventueel zal kunnen re
evacuëren. Belanghebbenden dienen zich tot 
de betrokken Kamer te wenden en ,wel zo 
spoedig mogelijk, doch µiterlijk vóór 22 
Jan. 1946. 

Bij het Besluit is namelijk vastgesteld, dat 
de goedkeuring tot hernieuwde opening bin
nen 60 dagen na de inwerkingtreding van 
dit Besluit bij de Kamer moet zijn aange
vraagd. Voor zover de oude inrichting voor 
bedrijfsuitoefening nog geschikt of beschik
baar is, zal de hernieuwde vestiging in die 
richting plaats moeten hebben. 

Ondernemers, die in een in de oorlog op 
een der bovengenoemde gronden ontruimde 
inrichtingen hun bedrijf hebben gevestigd, 
moeten voor voortzetting van dit bedrijt 
eveneens voor 22 Januari 1946 de goedkeu
ring van de betrokken Kamer aanvragen. 
Voorzover de oorspronkelijke ondernemer 
geen aansfraak maakt op hervatting van
zijn bedrij in die richting; zal in het alge
meen aan dent nieuwen ondernemer de ge
vraagde goedkeuring worden verleend, 
Wenst echter de eerste ondernemer naar 
zijn oude inrichting terug te keren, dan ge
niet hij uiteraard de voorrang. Aan den 
nieuwen ondernemer zal dan echter gele
genheid worden geboden zich in een p.nder 
perceel in dezelfde gemeente te vestigen. 
Hij is echter verplicht, de oude inrichting 
binnen 30 dagen na de afwijzing zijner aan
vrage te ontruimen. 

In dit Besluit is voorts bepaald, dat ook 
zij, die in de oorlog hun bedrijf gedwongen 
hebben overgebracht naar een perceel, waar 
tevoren geen bedrijf van een weggevoerden 
ondernemer was gevestigd en hun bedrijf 
in dat perceel willen blijven uitoefenen, 
daarvoor goedkeuring, die wel steeds zal
worden verleend, moeten aanvragen. 

Tenslotte is in dit Besluit bepaald, dat 
tot het verplaatsen van een bedrijf naar een 
ander perceel binnen de gemeente eveneens 
goedkeuring van de Kamer van Koophan
del is vereist. 

De Kamers van Koophandel verstrekken 
betrokkenen desgewenst alle verdere inlich
tingen. 

BOXTEL'S TONEEL. 
Deze week gaf Boxtel's Toneel een op

voering van het spel van Felix Timmermans 
en Eduard Veterman "Leontientje". Dit stuk 
heeft nog altijd zijn artistieke waarde en uit
gezonderd het laatste tafereel kan men ge
rust zeggen dat het voor deze moderne tijd 
nog een goed speelbaar stuk is. Over het 
laatste tafereel zou men kunnen discusiëren. 

Al heeft het lang geduurd voor wij Box
tels Toneel weer voor het voetlicht zagen 
komen, wat zijn oorzaak vond in verschil
lende bijkomstigheden, kunnen we over dit 
weerzien zeer tevreden zijn. Het spel was 
alleszins toe te juichen. 

De pastoor had een eigen opvatting van 
zijn spel, die wat herinnert aan Pastoor Vo
gels, maar zijn spel was naar alle kanten 
verantwoord. Leontientje speelde zo natuur
lijk en met zulk een charmante naïviteit dat 
men werkelijk zou gaan menen dat er nog 
zulke schone Godskinderen op aarde be
staan. Iets minder natuurlijk was het spel 
van Isidoor. Het leek ons een te afgepaste 
toneelmatige ontroering, die misschien het 
gevolg is van een teveel aan repetities. Een
maal ingespeeld echter had ook hij zijn
rolbeleving. 

Sofie is een echte toneelspeelster, zij was 
uniek in haar rol. Gommaer was een echte 
Vlaming, wat we ook van Van Mal kunnen 
zeggen. Het spel der overigen viel niet op 
en was aangepast in alle omstandigheden. 
De kleine foutjes die er gemaakt werden zijn 
de foutjes van alle eerste opvoeringen. 

Nog steeds valt het ons op dat sommigen 
der bezoekers geen raad weten met hun
houding, wanneer het om godsdienstige ce
remonies gaat die op het toneel kunnen
voorkomen. 

Het decor was werkelijk sober, maar men 
kan het een goede oplossing noemen voor 
dit toneel. 

Hoewel de regie in handen was van de 

Redacteur: H. v. d Meiiden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort. Mnlen.;tr 19. 



noofdrolspeler, kan men niet zeggen dat dit 
slechte gevolgen heeft gehad op het toneel.Als er ergens op gelet moest worden dan zouhet zijn op het wachten der spelers tot dereactie van het publiek bij sommige komische scènes heeft opgehouden, daar er anders erg veel verloren gaat. Maar ook dit zal wel opgelost zijn bij volgende opvoe
ringen. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL'. 

De zware uitwedstrijd tegen Best-Vooruit 
is een flinke nederlaag geworden voor Boxtel I. Er werd zeer matig gespeeld en veel slechter dan welke wedstrijd ook in dezecompetitie. Trouwens geen enkele ploeg kanin Best gemakkelijk winnen, de roodzwartenzijn thuis niet voor de poes. Toch had Boxtel een goede kans daar de eerste helft eindigde met een 1-0 voorsprong en waarinvele goede en enkele bijna niet te missenkansen voorkwamen. Doch het mankeerdein alle linies en het was te voorzien dat Boxtel geen profijt zou weten te trekken van 
de voorsprong. De scheidsrechter was wederom niet aanwezig, doch de plaatsvervangerleidde de wedstrijd op een wijze die nietwas te verbeteren. Een verdiende nederlaag
die hopelijk juist op tijd gekomen is. Boxtel II was vrij. Boxtel A speelde eenzeer goede wedstrijd tegen Berlicum A ensloeg deze even met 7-0. Zeer goed combinatie-spel een lust voor het oog gaven deze jongeren te zien, ook Boxtel B deed niet onder en gaf de jongens van La Salie een lesje met 6-1. Het is een genoegen om naardie kleine mannen te kijken. a.s. Zondag Boxtel II tegen Liempde en Boxtel I tegen Tongelre. Hiervan kan ge
wonnen worden doch dan moet er beheerstworden gespeeld, beter geplaatst en vooral sneller en harder schieten. Boxtel moet nog 
vijf thuiswedstrijden spelen en heeft nogslechts twee uitwedstrijden tegen V.S.V. '34en Eindhovense Boys. De stand is nu: gesp. gew. gel. ver!. doelp. 
Bladel Eind. BoysTongelre Bata 
Best-VooruitBoxtel 
v.s.v. 

9 5 2 2 29-23 6 3 2 1 16-107 3 2 2 16-12
6 2 3 1 10- 97 1 3 3 16-215 1 1 3 8-11
6 1 1 4 10-19

ADVANCE TAFELTENNIS. 

pnt.
128 8 

7 
53
3 

Advance II kreeg Zondag j.l. twee wed
strijde te spelen en wel eerst tegen DVT Iuit Tiel, welke de gasten wonnen met 6-4, 
terwijl de tweede wedstrijd tegen T.T.C. I eveneens uit Tiel een grootse overwinning 
van 10-0 opleverde voor Advance . II. Advance III won met 9-1 van BTTC I 
uit Best. Jammer dat laatstgenoemde met 2 invallers moest spelen, anders zou de overwinning waarschijnlijk niet zo groot zijn ge
weest. a.s. Zondag verwacht Advance IV hettweede team van Atoom uit Eindhoven. Hieronder geven we nog even de stand op 
31 Dec. van de 1 e klasse A. Advance I 3 2 1 21- 9

Wie mijn waschteil uit deweide bij mijn huis in gebruik heeft genomen, zonder vragen, gelieve er tenminste nu mededeeling vante doen, Wed. van der Sanden, Onrooi 9. 
Te koop een gelijkstr. motor 1/ a p.k., 3000 om., eentafel, 4 stoelen bij P. Hazenberg, Lennisheuvel 5 5,Boxtel. 
Te koop een twee-wielige
kar op veeren met tuig entwee een-persoons eikenhouten Ledikanten. J. vanSchijndel, Parallelweg 41Noord, Boxtel. 
Te koop 3 karren sparren,1 kar brandhout. Wed. van der Sanden, Onrooi 9. 

Te ruil aangeboden Baby
uitzet met wieg en kinderwagen tegen huiskamerameublementje, waaronderbuffetje of dressoir. Aanb.Molenstraat 19. 
Te huur gevraagd door bejaard echtpaar zonder kinderen, waarvan man gepen sioneerd ambtenaar, tweeongemeubileerde kamers m.event. gebruik v. keuken.Aanb. Zandvliet 10. 
Te koop of te ruil Kalfkoe of vaars (volbloed), tweepinken, 1 gedekt en een best merrie-veulen. M. vanKasteren, Oude Grintweg27, Boxtel. 
Te koop Brabantsche kachel, zoo goed als nieuw,en groote legkast (cabinet)Merheimstraat 67. 
Te koop koperen pendulestel, prima Fransch uurw. loopt 14 dagen. Te ruil 
nieuwe bruine heerenschoenen 42 liefst tegen nieuwedamesschoenen 39, kinderschoenen 21, wit wildledertegen 23-24. Munsel 3. 
100 gulden belooning aan diegene die· gezin van vie1 personen aan nette woninghelpt in Boxtel. AanbiedingMolenstraat 19. 
Te koop of te ruil tegen 
gereedschap, barometer d 
mecanisch speelgoed of 
boekenkast: Hangklokje, 
fietsbanden, borstboormachine, zakkompas, pers 30X 30 luidspreker-kast 1 paar schaatsen rondrijders, 

Voor de vriendelijke belangstelling ondervondenna het mij overkomen ongeval betuig ik H.H.Geestelijken, Dr. v. Rooij, Zusters, Vrienden Kennissen en het bestuur van 11Boxtel's Cen�trum" mijn hartelijken dank. Tevens wensch ik allen nog een 
ZALIG NIEUWJAAR. 

W. Spoormakers v. d. Sanden. Stationstraat 6. 

Stoomwasserij Crols 8. Co. 
vraagt 

MEISJES 
voor Mangel• en Strijkafdeeling 

Aanmelden: Eindhovenscheweg 35, Boxtel. 

uVELO" Waschmad:ine Mij. N.V. 
Markt 19, Boxtel 

vraagt voor hare afdeeling montage en reparatiën 

een nette leerjongen 
Leeftijd boven 16 jaar. 

Boerenleenbank Boxtel 
komt vacant de betrekking van 

KASSIER 
Brieven voor 1 Febr. a.s. aan den Directeur 
]. ]. v. d. SANDE, Tongeren 47, Boxtel. 

COLPORTEUR=BEZORGER 
Voor Boxtel kan geplaatst worden 

een actief persoon 
voor bezorgen van het geïllustreerde tijdschrift de "Kroniek van de Week". Goede condities. Brieven aan Bijkantoor te Tilburg Galjoenstraat 95. 

Linnenfabriek W. J. van Hoogerwou & Zonen 
te Boxtel! vraagt voor afdeeling confectie nog enkele 

naaisters en borduursters 
Aanmelding tusschen 9- 17. a/d fabriek of schriftdijk 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
1 Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Groenten zonder bon 1 
Breda I 3 2 1 20-10Vice-Versa I 3 2 . 1 20-10C. du Buy I 3 1 2 16-14Be Quick I 3 1 2 10-20 

5 bevragen van Osch & van 5 Leeuwenstraat 37. Die een tuin heeft groot of klein, doet verstandig 
Te koop een kalfvaars, er uit te halen wat er in zit. Wat U voor eigen gebruik 
bijna aan teiling M. van kweekt, zal niemand U ontnemen en daarom ••.•• 

4 2
2 
0 Smash I 3 3 3 3-27 Zeeland, A 78, Liempde

OOC-RHODE4-1. POOTSJALOTTEN 
IRENE - ODC III 7 - 0. ' Zoolang de voorraad strekt • Door een 4-1 overwinning op Rhode, sleepte ODC niet alleen twee kostbare pun- 75 cent per kilo.

ten in de wacht, doch schakelde tevens een Firma GEBR. V\N OERS 
mededinger om de bovenste plaats uit. Zaadhandel, 

Het staat nu vast dat het gaat tussen Breukelschestr. 112, Boxtel 
UDI, Schijndel II en ODC. Eer dat Rhode weer een woordje zou mee kunnen spreken Voor het b"1nde·n zouden de drie genoemde clubs ieder twee 
wedstrijden moeten verliezen. Zover zal het Boeken, niet komen. van 

De wedstrijd van j.I. Zondag stond niet Tijdschriften, 
op hoog peil. ODC kan in ieder geval veel Kerkboeken, beter. De lange rustperiode zal hier wel niet enz., enz. vreemd aan zijn. Zeven minuten na hel naarbegin zond Schalks een tam rolletje in, dat 

f1·rma TIELEN. een der achterspelers van Rhode die in het 
Stationstraat

H.H. Landbouwers! 

De bestelde Zaaihaver, 
Dippe's vroege witte 
kunt U reeds in ontvangst 
nemen Bestelbonnen 'en 
zakken meebrengen. 

Firma Gebr. v. OERS 

doel stond finaal verràste. 1-0. Uit een corner kopte v. d. Boogaard onhoudbaar 
bet tweede doelpunt in het Rhode doel 2-0. 
Het spel was niet eenzijdig en Rhode maakte 
·het de ODC verdediging waarin Dekkersuitblonk nogal eens lastig. Bijna boekte ODC een 3-0 voorsprong, toen Bergwerff 
een voorzet van links al vallende hard enlaag inkopte. De Rho<le-doelman redde echter fraai. Dit prachtige staaltje voetbal werd 
met een luid applaus beloond. In de tweedehelft was weer v. d. Boogaard die aan ODC Zaadhandel, een 3-0 voorsprong bezorgde. Direct hier Rreukelschestr. 112, Boxtel op kwam Rhode goedkoop aan het tegenpunt. Een ongevaarlijk rolletje liet Cor glippen en hoewel hij vallende nog trachte teredden constateerde de scheidsrechter datde bal de lijn was gepasseerd 3-1. Even kwam er toen wat leven in de brouwerij. 
Rhode speelde toen begrijpelijk sterk aanvallend. Toen Schalks echter uit een ODC aanval het vierde doelpunt maakte, was het 
met Rhode gedaan en won ODC verdiend.Vermeld dient nog dat bij afwezigheid van den vastgestelden scheidsrechter de leiding 
in handen was van een officier van het Ned.leger G. Broers uit Amsterdam, toevallig op
het ODC terrein aanwezig. Hoewel nietfeilloos floot hij tot beide genoegen en 
was strikt neutraal. Het onvolledige derdeelftal kreeg met 7-0 slaag in Gemonde. 
,Zij die thuis bleven dragen hiervan de 

Met de grootste ·zorg 
repareren wij Uw 

SCHOEN Ei\ 

dezelfde week zijn ze 
weer klaar! 

Bovendeert's 
Schoenen 

blij ven beter. 

Neemt goeden raad 
Gebruikt van Oers' zaad 

Alle soorten zaden voorradig. Vraag prijscourant. 
Firma Gebr. van Oers, Zaadhandel 

Breukelschestraat 112. Telefoon 466. 

Fa. A.P. v. d. Boomen�Resink 
Stationstraat 43 

Heden verkrijgbaar op: 

KLANTENKAAR f No, 800 t/m 1500

Stopzijde 
Stopwol 
Handgaren 
Machinegaren. 

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

KLANTENKAART No. 200 t/m 800 
Breigaren. 

Wij zorgen steeds voor een regelmatige 
verder.ling. 

Slachtzout, Haverm, iut, Gort mout, Gort• 
gries, Pudding, Bloem, Prima Peul= 
vruchten, Koek, Beschuit, Koffie, Cacao, 
alle soorten Zeep, S.B.•Stijfsel, fijne 
Bessensappen, enz. steeds voorradig. 

Tevens Uw adres voor: 
Melk, Boter, Kaas, Margarine, 
Vetten, tieren, enz. 

Zuiveh en Kruidenierswaren 
C. DE JONG==v. KEMPEN

v; Hornstr"at 12, Boxtel. 

MIDDENSTANDSCURSUS 

Ha]f Februari beginnen wij met onze nieuwe 
Middenstandscursus voor het examen 194:7 

Vormt met Uw vrienden en kennissen clubjesvan 5 tot 10 personen. U hebt dan een prettigestudietijd en 100 °10 kans van slagen. 
De lessen worden gegeven door practijkleeraren en beListin !consulenten. Zich op te geven (mondeling 
of schriftdij � J bij: 

A. J. ROBBEN, Molenwijk 14, Boxtel. 
Lid Ned. College v Bel. Cons.Lid Ned. Ver. v. Accountants. 

Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN 

Rookt 
kwaliteit vol geur en �maak 

en Koopt
, 

hii Bert van den Braak■ 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

658 

111111111111111 
Wij zijn weer begonnen met 

KLOMPEN ==REP ARA TIE 
U kunt uw versleten klompen brengen op het vanouds bekende adres 

G. v.d. Sloot, Van Hornstraat 10. 
Ze worden dan als niè w. 

BOXTELSCHE KLOMPENFABRIEK 
H. J. VERHAGEN

Kantoorboekhandel Tielen 
Stationstraat. 

Zoo jui,t ontvangen: een kleine partij van 
de behnde 

omlegkalenders. 
Een zeer handige kah:nder op houten onder• st..:! met ruimte voor notities, speciaal voork,rntoor en winkel Eenmaal aangesch.1ft be, 
hoeft men 't volgend jaar alken m ,ar een losse 
kalenderbloc te koopen en men is weer klaar. 

Prij zen f 2 80 en f 4.20 

WERKELIJK GOEDE KOFFIE IN HET LAND I 

De koffie die Douwe Egberts U thans 
levert, beat1twoordt weer aan alle 
eischen van kenner en fijnproever. 
Goede boonen, zorgvuldig gesorteerd. 

� 
op oude wijze gebrand, Een en al 

� 
geur en smaak. 

r� ._--•.·-··.'."•" , .·;: -.. ,.,.,.,,,,_., .. ,,,.,:·s·:::'"' ... ,,,,.,,,,,,_""ttj
:. =I 

:l 
•�·.v.•.,.,,:..:�.... VW:-� )O� •··•••· ;f; •�· "Q❖il



schuld eri hèt laatste woord zal , hierover , nog. wel niet zijn gesproken. ,' Voor a.s. Zondag is het program: Het eerste elftal vrij. Het 2e elftal thuis tegen BMC om 2 uur; het derde elftal om 
12 uur teg.en BMC II. ODCers spiegel je niet aan de wedstrijd, 
in Berlicum, wees vooral Zondag op je hoede. 

WAT VERLOREN EN GEVONDEN 
WERD. Bij de Gemeente-politie te Boxtel gedane aangiften van gevonden en verloren voorwerpen gedurende het tijdvak 19 December J945 t.m. 8 Januari 1946: VERLOREN: 3 persoonsbewijzen, 2 tabakskaarten, 1 portefeuille met inhoud, 1 witte keeshond, 1 lederen motorkap, 1 por'temonnaie met inhoud, 1 hond (fox) witzwart met lange staart, 1 zakmes, 1 portefeuille met inhoud, 1 portemonaie met inhoud, 1 portemonaie met inhoud, 1 hond, teef, Belg.herd met halve staart, 1 acte tas met inhoud, 1 handtasje, 1 gecomb. versaperingskaart, 1 kolenkaart, 2 tabakskaarten, 2 wanten, 1 glacè dameshandschoen, 1 

1,acocliie= Àq,enda. 
Parochie H: Petrus, Boxtel. 

ZONDAG, 20 Jan.: De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor acht, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. Vandaag zal op verlangen van onze Bisschoppen een Biddag gehouden worden voor Ned. Oost-Indië om door gezamenlijk gebed van God te verkrijgen, dat verder wapengeweld en bloedvergieten in Indië voorkomen wordt, dat rust en orde weder� keren, en dat ook de zwaar beproefde missie zich herstelle. Daarom zal vanaf na de Hoogmis tot en met na het Lof het Allerheiligste ter aanbidding worden uitgesteld. Om deze biddag zo goed mogelijk te doen slagen en te zorgen dat er voortdurend menschen in de kerk aanwezig zijn zal des morgens vanaf de preekstoel voor de verschillende wijken de bidtijd worden afgekondigd. Om kwart voor twaalf kleine Congregatie. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje en sluiting van de biddag. , , Vandaag de 2e schaal voor de bijz. noden van het Episcopaat welke bijz. in de Mild·dadigheid der gelovigen wordt aanbevolen.Maandagavond om half 8 Congregatie.Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Donderdag, 24 Jan. begint de noveenter voorbereiding van het feest van MariaLichtmis.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 gez. irgt. voor Wilhelmina Hoek Jansen; z.a. gel. rondst. voor Martinus Schellekens; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Adrianus van Schijndel; om half 8 gel. jrgt. voor over!. fam. Caspar van Lieshout Bloem; z.a. gel. H. Mis voor Maria Augustina de Werd; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Petrus Schoenmakers; om half 9 gez. mndst. voor Goverdina van Heesch van Aarle. DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. voor Hendrica v. d. Eerden van Deursen; z.a. gel. mndst. voor Hermanus Marinus Dusemos; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Marinus van Laarhoven; om half 8 gel. jrgt.voor overl. fam. v, Petrus van Erp; z,a. gel.H. Mis voor Maria v. d. Gouw v.w. debuurt; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Adrianus v. d. Ven en Francisca v. d. Langenberg; om half 9 gez. Dienst voor over!. fam.
y. Alphons v. d. Eerden Bussing.WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.Dienst voor den Eerw. Broeder Hieronymus 
te Borkel en Schaft overl.; z.a. gel. H. Mis voor Michaël van Brnnschot te St. MichielsGestel over!.; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina Timmermans v. d. Langenberg; om half 8 gel. jrgt. voor Joannes v. d. Schoot, Gertruda de hsvr. en Johannes den zoon; z.a. gel. jrgt. voor Theodorus Wilhelmus van qongen; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Antonius Schalkx v.w. N.V. W. v. <l. Eerden; om half 9 gez. mndst. voor Joanna van Elten van Duren. DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst voor Franciscus Servatius van Elten en Mia de dochter; z.a. gel. H. Mis voor Martinus Schellekens v.w. de buurt; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Cornelis van Vught te Roermond over!.; om half 8 gel. H. Mis voor Martinus Maas te Esch over!.; z,a. gel. H. Mis voor Petrus Antonius van Griensvente St. Michiels-Gestel overl.; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Maria Cordewinders v.w. de St. Elisabeth-ver.; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Mgr. Gerardus Wi!mer. VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. • voor Martinus Voets; z.a. gel. H. Mis totbijz. intentie; H. Hart altaar gel. H. Misvoor afgestorven fam. Dortmans; om half 8gel. jrgt. voor Marinus van Erp; z.a. gel. jrgt.voor Henricus Boleij; H. Hart altaar gel.H. Mis voor de Eerw. Zuster Laeta i.d.w.Elisabeth v. d. Sande v.w. neven en nichten;om half 8 gez. jrgt. voor Anna van Roorj.ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. H. Mis tot bijz. intentie; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Johannes van Doorenmalen en Adriana 

·, persoonsbewijs, t portemonaie met inhoud,
1 inlegvel 235, no. 008758, 2 gecomb. versnaperingskaarten, 1 versnaperingskaart, 3textielkaarten, 1 versnaperingskaart, 1 portemonaie met inhoud, 1 textielkaart, 1 lederkaart, 1 bonkaart E, 2 bonkaarten A, 1 ko-'lenkaart, T 505, 1 hond, bruin met wittevlekk.èn, lange oren.GEVONDEN: 1 sleutel, 1 armbandje, 1kinderpantoffel, 1 bril, 1 zijden sjaal, 1 ketting met s�eutel, 1 portemonaie met inhoud,1 want, 1 wollen hands'choen, 2 wanten, 1kussen van kinderwagen.

OFFICiëLE BONNENLIJST. Voor de eerste helft van de 2de periode 1946 (20 Jan. t.m. 2 Februari 1946) Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 602. 700 t.m. 706 1 800 gram brood 7071 
708 200 gram bloem 709 400 gram suiker 710 1 tablet Eng. choc., ± 55 gr. 711 125 gram boter 712 250 gram margarine 713 125 gram margarine 

v. d. Broek de hsvr.; om half 8 gel. H. Misvoor Wilhelmus van Dijk te Liempde over!.;z.a. gel. H. Mis voor Johannes v. d. Heuvel,Barbara v. d. Biggelaar de hsvr. en Henricade dochter; H. Hart altaar gel. H. Mis voorAdrianus v. d. Pasch te Eindhoven over!.;om half 9 gez. Dienst voor Paulina Hoffmans van Hal v.w. de buurt.
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 Johannes Dankers; Donderdag: gel. H. Mis voor de 3 gesneuvelden v. d. Nieuwstraat; Vrijdag: gel. H. Mis voor Maria Dankers teLiempde over!.; Zaterdag: gel. H. Mis uit dankbaarheid voor de vrede, voor de gesneuvelden en degenen die in het buitenland verblijven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 

te ontvangen: Johannes Andreas Geerts uit deze parochie en Antonetta Helena Kruijssen uit de parochie van de H. Theresia; Henricus Jacobus Cornelius de Rooy geb. te Boxtel en won. te Tilburg en Catharina van Schijndel uit deze parochie; Henricus van Geffen en ]aatje Theodora Maria de Jong beiden uit deze parochie; waarvan heden de 1 e afkondiging geschiedt; Gerardus Johannes,Aloysius Kools uit de par. van het H. Hart en Maria Rosa Cornelia v. d. Weijstuit deze parochie; Cornelis Franciscus vanBerendonk geb. te Moergestel en won. teZierikzee en Jacqueline Johanna MariaJurriëns uit deze parochie; JohannesAdrianus Verheijden uit deze parochie enCatharina Euphemia Geertruida Ruding won.te Sappemeer; waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Laurentius van Hamonduit deze parochie en Josephina van denBerk uit de par. van het Euch. Hart vanJezus te Vught; Marinus Lambertus Paschalis v. d. Biggelaar uit de par. v. d. H. Familie te Tilburg en Francisca Maria de Nijsuit deze parochie, waarvan heden de 3eafkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen,waarin niet is gedispenseerd ten spoedigsteaan den pastoor bekend te maken.
Parochie H. Hart, Boxtel. 

II Zondag na Epihanie, 20 Jan. 1946. Onder de Mis van 7 en 8 uur communiceren de leden der H. Familie voor moeders en gehuwde vrouwen. De 1 e schaal is v. d. kerk; de 2e openschaal collecte voor de B.N. v. d. Bisschop. De Hoogmis is vandaag met volkszang. De Hoogmissen met volkszang zullen in de toekomst geleid worden door den directeur van het kerkkoor. Een ieder beijvere zich, deze gemeenschappelijke eredienst door mee te bidden en te zingen, te beleven. Des avonds te 7 uur Lof, hetwelk zal worden gecelebreerd voor de intentie, welke onze Bisschop heeft voorgesteld n.l. voor de velerlei noden op Java en in de Buitengewesten. Hiervoor zal ook het Rozenhoedje gebeden worden. ZONDAG: 6 uur 1.d. Maria Kaufman, v.w. St. Martinus-Naaikring; 7 uur l.d. voorhet welzijn der parochianen; 8 uur l.d.;9.15 uur I.d. bijzondere intentie; 10,30Hoogmis uit dankbaarheid.MAANDAG: 7 uur gef. l.j. Z.E.H. Pastoor Ant. de Kort, zijn ouders, broer en zusters; I.d. tot herstel van een zieke; 7.45 1.d. Weled. Heer Rogier Charles Hugo Clerxl.d. Petronella de Bie,Schones, als overledenlid der Retraitepenning; 8.30 z.d. Jos. vanSusante; Ld. Catharina Keukens-v. Ud,en.DINSDAG: 7 uur l.j. Petronella van Genuchten; l.d. Willy Derks; 7.45 l.d. Petrus v. d. Sanden en Elisabeth v. Opdorp; z.e.I.d. Johanna Driessen-Willems; 8.30 pl.z.d.Weled. Heer Jac. van Buul; l.j. Johanna deBie-v. d. Nieuwenhuisen.WOENSDAG: 7 uur l.j. Jo.es v. d. Bogaard en Gertruda Ras; z.e. l.d. Martina v. Meurs-v. d. Besselaar; 7.45 Ld. Theodorusvan Dongen-v, d. Laar; Ld. Cornelis Strijbosch en Theodora Teunissen; z.e. 8.30 l.j.Maria van Genuchten; Ld. Joseph van Susante.DONDERDAG: 7 'uur z.d. Wilhelmina v. Oirschot-v. d. Sloot; Ld. Antonius v. J.

714 . 1 100 gram kaas : • B 61, B· 62 1 400 gram broood B 63 1 1 • kg aardappelen Bonkaarten LA, LB, LC 602. 005, 006, 007 vlees 1 100 gram vlees 001 aardappelen 2 kg aardappelen . A ·01 Melk 1 ½ liter Melk. B 01, C 01 melk 1 3 liter melk 
Bonkaarten KO, KE 602 800, 801 800 gram brood 802, 803 200 gram bloem • 804 250 gram rijst of kinderm. 805 500 gram suiker 806 1 tablet Eng. choc. (± 55 gr 807 250 gram boter 808 125 gram margarine 809 100 gram kaas D 61, D 62 1 400 gram brood E 61 1 250 gram rijst of kinderm .. 
Bonkaarten LO, LE 602. 
505, 506, 507 vlees 1 100 gram vlees 501 aardappelen 1 1 kg aardappelen D 01, E 01 melk 1 5 liter melk 
Tabaksartikel enz. T 09 12 rantsoenen tabaksart. geen import-cigaretten) V 09 100 gr. choc. of suikerw. 
Brand als over!. lid der Retraitepenning; 7.45 I.d. Catharina Baayens-van Strijthoven; Ld. Petrus Strijbosch als overleden lid Br. sch. H. Hart; 8.30 l.j. Willem v. d. Horst; l.j. Jo.es v. d. Leest.VRIJDAG: 7 uur 1.d. Petronella Langewerf te Raamsdonk overleden; Td. Jo.es v. d. Vondervoort en Johanna v. d. Akker; z.e.7.45 I.d. Maria Kuipers-Habraken ;l.j. Jo.esC. Verhoeven; 8.30 l.j. Petrus van Gils;l.j. Theodora van Gils-Traa.ZATERDAG: 7 uur l.j. Johanna C. Bontje; 1.d. Adrianus Korsten, te Vught overl.;7.45 1.d. Petrus Snijders; l.d. Johanna vanOosterhout-Houtepen; 8,30 l.d. over!. fam.Verbeeten; l.j. Elisabeth Megens van Wees.
Parochie H. Lambertus, Gemonde.

2de Zondag na Driekoningen. ZONDAG: 7.30 H. Mis Welzijn der parochie; 10 uur jrgt. Henrica v. d. Schoot. MAANDAG: 7,30 jrgt. Marinus v. d. Schoot. DINSDAG: 7.30 jrgt. Lambertus v. d. Schoot. WOENSDAG: 7.30 jaarg. Antoon van Griensven. DONDERDAG: 7.30 jrgt. Joanna Maria hsvr. van Antoon van Griensven. VRIJDAG: 7,30 jrgt. Adrianus v. Griens-ven. •ZATERDAG: 7.30 uur jrgt. Theresia van Griensven. Deze week zullen geschieden: Maandag: H. Mis Petrus van Eindhoven, H. Hart; Petrus van Eindhoven, Lev. Rozenkrans; Dinsdag: H. Mis Maria Timmermans te Schijndel overleden; H. Mis Huberdina van Breugel te St. Michielsgestel overleden, lid broederschap H. Hart; Woensdag:H. Mis Eerw. Zuster Xaverio, vanwege deschoolkinderen; H. Mis Eerw. Zuster Xaverio vanwege de schoolkinderen; Donderdag:H. Mis Eerw. Zuster Xaverio; H. Mis Eerw.Zuster Xaverio; Vrijdag H. Mis Eerw. Zuster Xaverio; H. Mis Eerw. Zuster Xaverio;Zaterdag 2 H. Missen Adriana Verhoeven vanwege de broers en zusters. 
Parochie H. Theresia, Boxtel. 

Tweede Zondag na Driekoningen 1946.ZONDAG: 7,30 H. Mis voor de overleden ouders; 9 uur H. Mis; 10,30 Hoogmis voor het welzijn der parochianen. De eerste schaal is voor onze eigen kerk; de tweede voor B.N. Drie uur Lof met Zozenhoedje; om Gods zegeningen te verkrijgen over de Internationale Bidweek. MAANDAG: 7.30 H. Mis voor bijzondere intentie; 8,30 gez. H. Mis voor Maria van Hal-Dankers in de parochie van 't H. Hart overleden. DINSDAG: 7,30 H. Mis voor een zieke; 8.30 gez. H. Mis voor den heer Jan Rijken te Leeuwen overleden. WOENSDAG: 7,30 H. Mis voor een zieke; 8,30 gez. mndst. voor Johannes Vissers. DONDERDAG: 7,30 H. Mis van wege Broederschap O.L.Vr. v. d. H. Eik te Oirschot voor Johannes Vissers; 8.30 H. Mis voor de leden v. d. Godvruchtige vereniging ter ere v. d. H. Theresia. VRIJDAG: 7.30 jrgt., waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor Maria v. Kuringe-Veroude; 8.30 jrgt. voor Franciscus v. Riel en Adriana van Elderen hsvr. ZATERDAG: 7.30 H. Mis tot bijzondere intentie; 8,30 jrgt. voor Martinus v. d. Loo Wilhelmina van Orten hsvr. Biechthoren 2,30 tot 4 uur en van 5,30 tot 7 uur, ook voor en na alle H. Diensten. Aanbev0len 30 dagen: de heer Jan Rijken te Leeuwen, Gerardus van d. Meerendonk te Schijndel, Maria van Hal-Dankers in de parochie v. h. H, Hart overleden. en de wed. Maria Berends-T oonen in het Liefdesgesticht te Boxtel bediend. Het H. Sacrament des huwelijks wensen te ontvangen: Johannes Andreas Geerts uit de parochie v. d. H. Petrus en Antonetta Helena Kruysen uit deze parochie en beiden te Boxtel, waarvan heden de eerste afkondiging geschiedt. ZONDAG 27 Jan. 1946: 7.30 H. Mis voor Gerard Vekemans te Nijmegen overleden. In de week van 18-25 Januari worden u 

X 09 • 1 2 rants_oenen t�baks'arf; :_geen 1mport-c1garetten. De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 26 Januari a.s. Op de bonnen voor kaas zal voor de helft magere of 20+ kaas en voor de helft volvette of 40+ kaas (waaronder eventueel begrepen buitenlandse kaas) worden geleverd. Ter aanvulling van het tijdelijk verlaagde aardappelrantsoen kan 1 kg uit den ge'.. vormden voorraad worden gebruikt. Voor de week van 27 Jan. t.m. 2 Febr. a.s. zullen nog bonnen worden aangewezenvoor melk, aardappelen, koffie, jam, tabaken versnaperingen.Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 18 Jan. a.s. van 's morgens 8 Uul' af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vlees, melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 2t Januari mag worden afgeleverd. Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen ,,005 of 505 vlees" voor vlees en "001 aardappelen" voor aardappelen worden ingeleverd. 
aanbevolen in uw gebeden, werken en lijden al de intenties van de Internationale Bid,,. week. 

Parochie St. Jan's Onthoofding; 
Liempde. 

2e Zondag na Driekoningen, 20 Jan. 1946� ZONDAG: 6.30 l.j. Johanna Cornelis v. d. Velden; 8 uur l.j. Catharina Thomas Verhagen; 10 uur de hoogmis tot welz. der par.;2,30 Lof, daarna Meisjescongregatie; ondèrhet Lof Pauselijke Zegen aan de leden vanhet H. Petrus-liefdewerk met vollen aflaatonder de gewone voorwaarden. Vanaf de1 e H. Mis uitstelling van het AllerheiligsteBiddag voor Java.MAANDAG: 7 uur z.j. Christinus vao Dijk; 7.30 l.j. Johannus Schellen; 8 uur L mndst. Helena Adrianus v. d. Velden. DINSDAG: 7 uur z.j. Wilhelmina Christinus v. Dijk; 7,30 l.j. Anna Johannes Scheilen; 8 uur I.mndst. Hendrica van Rijsingen. WOENSDAG: 7 uur z.j. Laurentius van d. Velden; 7,30 z.m. Cornelis van Heere"beek; 8 uur l.j. Adriana Lambertus Verha-'gen.DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der parochianen; 7.30 z.j. Martinus van Kempen en Jordina hsvr.; 8 uur I.m. Theodora vf-n Heerebeek-de Koning overleden te Oirschot. VRIJDAG: 7 uur z.j. Adrianus van de Laak; 7,30 l.mndst. Lambertus Verhagen; 8 uur 1. 7e Helena Antonius Asveld. ZATERDAG: 7 uur z.j. Cornelis van <le Laak; 7,30 l.mndst. Antonius van Alphen; 8 • uur l.mndst. Arnolda Tinne broek. .· ZONDAG: 8 uur I.mndst. wed. Johanna Jan van Nunen; 10 uur z.mndst. den Heer Arnoldus van de Broek. 7 e: Helena Antonius As veld overleden teLiempde. 30e: Theodora van Heerebeek-de Koning overleden te Oirschot. Gedoopt: Bernardus Johannes Gerardus zoon van Petrus v. d. Ven-Quinten. In de kapel der Eerw. Zusters Maandag tot Zaterdag 7 I.m. voor wed. Johanna Jan , v. de Wiel. 
Parochie H. Willibrordus, Esch. 

Tweede Zondag na Driekoningen. H.H. Missen om 7 uur 8.30 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de H.H. Missen zal de Apostolische zegen gegeven worden aan alle leden van het St. Petrus Liefdewerk. Vanaf de Hoogmis tot na het Lof zal het Allerheiligste uitgesteld blijven v.w, de biddag voor Java. w�nodigen de gelovigen dringend uit op deze uren trouw te komen bidden. Deze week tot en met Vrijdag iederen avond Lof v.w. de internationale Bidweek. Dinsdagmorgen om 10 uur moeten de kinderen van het 4de, 5de, 6de en 7de leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van 7 uur zullén ze gezamenlijk communiceren. Zondag a.s. zal de Zeereerw. Pater A. v. d. Crommenacker onder alle H.H. Missenpreken over zijn Missie. De tweede schaalcollecte zal tot zijn intentie gehouden worden.ZONDAG: 7 uur H. Mis; 8,30 H. Mis voor Bijz. Intentie; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: 7 uur H. Mis Johanna v. Rulo v. Dongen; 8 uur H. Mis overleden Ouders (P.). DINSDAG: 7 uur H. Mis Willibrordu:. 
v. d. Braak; 8 uur H. Mis Antonius Mariav. d. Zeyst.WOENSDAG: 7 uur H. Mis Everardusvan Dijk; 8 uur H. Mis voor de Gesneuvelden. DONDERDAG: 7 uur H. Mis Cornelia v. Dijk-v. d. Stee11; 8 uur H. Mis Hendricus Spooren v.w. Br. H. Bernardus. VRIJDAG: 7 uur jrgt. Henricus v. d. Braak en Antonia Egelmeer hsvr.; 8 uur H. Mis Gerdina v. d. Pas-van Son. ZATERDAG: 7 uur jrgt. Franciscu-; Schoenmakers en Henrica van Beekveld de hsvr.; 8 uur H. Mis Michiel van den Braak. 



2e JAARGANG No. 61 VRIJDAG 25 Januari 1946: 

, 

nts entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

fe�ceuqáe. 
Er is een tijd geweest dat de droef

heid en de melancholie als enigste 
vriendinnen in het leven werden er
kend. Men had respect voor de bleek
heid van een dichter en de droeve 
horizonloze blik van zijn ogen. Het 
leven moest even sentimenteel zijn als 
de trage melodie en droeve woorden 
der straatliedjes. Men verweet ook 
ons, soms niet ten onrechte, een le
vensmoeheid. Hierbij speelde de mode 
en een zekere behaagzucht een grote · 
rol. De droefheid, de melancholie, de 
levensmoeheid stond • charmant, en 
men zag die voorname zaken aan voor 
symptonen van geestelijke diepte. De 
vreugde was eigenlijk maar een vul
gair bezit van hersenloze mensen. 

. Men was echter vergeten dat de 
vreugde zeldzamer, moeilijker en ook 
mooier is dan de droefheid. De zalig
spreking "Zalig zij die wenen" werd 
geheel verkeerd begrepen. Men zag 
hierin slechts een aansporing tot we
nen, terwijl Christus juist het tegen
overgestelde bedoelde. Want Hij leer
de ons hiermede de droefheid in 
vreugde te omvatten. 

Onze samenleving dient te ontdek
ken dat er geen beter afdoende mid
del bestaat om het geluk en de levens
vreugde rond zich te verspreiden dan 
door zelf een beeld van _geluk en 
vreugde te worden; In dit licht bezien 

,wordt èle levensvreugde niet slechts 
een levensbehoefte maar veel meer een 
zedelijke verplichting. 

Wanneer wij gewaar worden dat 
onze jonge generatie niet los kan ko
men uit de sombere traagheid van 
haar bestaan, dan hebben wij, ieder 
voor ons, de harde plicht: het geluk 
en de vreugde te verspreiden, moed en 
flinkheid te inspireren waar dit maar 
mogelijk is. 

Het laat zich aanzien dat de luste
loosheid, waarin onze jonge mannen 
vooral· verkeren, overslaat tot een ro
mantische dromerij en droevige niets
nutterij. Er bestaat werkelijk een soort 
vrees voor de daad, voor het werk en 
daarom ook voor de levensvreugde. 

• Zeker, het ontbreekt onze jeugd niet
aan edelmoedigheid, maar de werke
lijkheidszin, de durf om aan te pakken
is soms ver zoek.

Wij schreven de vorige keer dat
hierin de oorzaak te zoeken was van
he� feit dat vele jonge mannen het
grote water over willen om weg te
komen uit deze troosteloze sfeer van

. nietsdoen, van melancholie. Onder
tussen vergeten zij dat de puinhopen
van ons land om werkende handen
smeken. Veel me�r nog dan de puin
hopen te zien geven is het geestelijke
leven stukgeslagen. Ook hier roept
alles om een heillg vuur, om een nieu-

�- we levensvreugde.
\ . • Het is laf nu alles in de steek te
laten enkel en alleen omdat niets ons 
meer bevredigt. Waarom zou men 
dè levensvreugde niet kunnen vinden 
_in het moeilijke maar schone werk 
van opbouw aan ons eigen land? 
Moet het dan persé het avontuur zijn 
dat ons vreugde geeft? 

Het is nu zaak onze plicht te be
grijpen. Nooit zal de geschiedenis mo-. 
gen getuigen dat Nederland ten gron
de ging, omdat een generatie de be
·slissing, de omhelzing van het werk
heeft 9itgesteld tot de dag van mor-

gen, die nimmer kwam. Het uur dat 
voorbijgaat is voor goed voorbij. Uit
lusteloosheid, moeheid, weifeling of 
gemakzucht te weigeren het uur aan 
te grijpen met felheid en kracht zou 
een niet te vergeven fout zijn. 

Wanneer wij enkel en alleen uit 
een onbegrijpelijke moedeloosheid het 
ogenblik niet aangrijpen, zijn wij het 
leven niet waard. 

Wie inziet dat het nu de tijd is 
om vol levensvreugde en levensaan
vaarding de moeilijkheden van deze 
harde tijd tegemoet te gaan, doet de 
belangrijkste ontdekking, die er mo
gelijk is. 

Niet hij, die zich op het water 
met de stroom van tijd en mode Iaat 
meedrijven, heeft het juiste levensin
zicht gewonnen - maar die de rie
men vastgrijpt en stroomopwaarts 
roeit met jonge kracht en grote levens
vreugde verstaat zijn taak.• Er ligt dikwijls weinig poëzie, wei
nig romantiek in het vervullen van de
ze taak - de harde roeier krijgt bla
ren en later eelt in zijn handen -
maar de werkelijkheid kan meer 
vreugde schenken dan de dadenloze 
droom. H. v. cl. M. 

:J(a,tliof.iefle Votkspactij. 
Op Dinsdag 3 Jan. j.l. 's avonds 

hr1lf �cht hield de K.V.P. ha.?,r eerste 
algemene bijeenkomst in de achter
zaal van café "De Kom". 

Al mochten we op een enorme be
langstelling, in verband met de be
schikbare ruimte, niet hopen, toch 
had de deelname wel wat groter mo
gen zijn, gezien het grote belang van 
een flinke afdeling van de K.V.P. in 
onze gemeente. Toch mogen we ook 
weer niet al te pessimistisch zijn, als 
we horen, dat in één van onze Bra
bantse grote steden de opkomst eer
der kleiner dan groter was dan in Box
tel. Op deze bijeenkomst nam het 
bestuur der vroegere R.K. Staatspar
tij, op verzoek van het Kringbestuur 
de voorlopige leiding. In beginsel nam 
men aan, in het begin van Februari 
een algemene vergadering te houden 
waarop een definitief nieuw bestuur 
gekozen zal worden. Ieder lid van de 
Kath. Volkspartij is kiezer. Het is dus 
zaak, zich voor die tijd als lid aan te 
melden. Dit kunt U doen, door een 
kaartje of briefje in de brievenbus 
te doen bij de waarnemende Secretaris 
H. P. van Hàaren, Prins Bernhardstr 
33. Laten de kiezers van Boxtel zich
wel bewust zijn van de taak die op
hun rust, om een krachtig, vernieuwd
en verjongd bestuur te kunnen kiezen,
dat in staat is, die leiding te geven,
welke Boxtel verwacht, om te komen
tot een krachtige afdeling van de éne
grote Kath. Volkspartij in Nederland.
Jammer, dat niet meerdere hebben
kunnen profiteren van de glasheldere
uiteenzetting die Dr. Van Velthoven
uit den Bosch die avond gaf. Daarom
zullen we hier een korte uiteenzet
ting geven van zijn betoog over de

• ,,Partijvorming" in Nederland. Na
eerst een uitgebreid historisch over
zicht gegeven te hebben van de partij
vorming, die alleszins verdiende hier
te worden weergegeven, maar om te
groot plaatsbestek achterwege moet
blijven, zullen we den geachten spre
ker volgen vanaf de definitieve stich
ting van den Ned. eenheidsstaat in

1814. 
Vanaf die tijd duurt het echter nog 

lang, voor de eenheid van Volksge
dachte een feit wordt. Geleidelijk ech
ter groeit de nationale geest boven de 
individuële- en groepsbelangen uit. 
Vooral in deze oorlog gevoelden zich 
de Nederlanders één in hun verzet 
tegen de gemeenschappelijke vijand 
en werd een krachtige nationale ge
dachte geboren, zonder echter de ver
scheidenheden weg te nemen. Integen
deel, na de verwijdering van <le alge
mene zware druk traden de verschil
len weer meer naar voren. Op welke 
verschillen moet vooral worden gewe
zen? Allereerst op verschil in afstam
ming. Het Ned. Volk ontstond uit 
minstens twee prae-historische rassen: 
n.l. het oudere Alpine ras of de Kel
ten, die zich het vroegst in ons delta
gebied vestigden en het Noordse- of
Germaanse ras, dat daarna vanuit het
Noordoosten in ons land kwam, een
deel van de reeds gevestigde bewo
ners in zich opnam, terwijl het ande
re deel over de grote rivieren werd ge
dreven. Daarom is het te begrijpen,
dat onze Noordelijke bevolkingsgroep
andere kenmerken, dan de Zuidelijke
heeft. Later vergrootte de tegenstel
ling Franken-Friezen-Saksen deze
verschillen nog.

Nog vele andere verschillen treden 
op, een verschil in geografi<;che-

,. 
so

ciale-, en economische structuur van 
de woongebieden, wat veel invloed 
uitoefent op de gesteldheid van de 
mensengroepen. Verder is er de scher
pe tegenstelling tussen stad en platte
land tussen standen en beroepen en 
dan vooral het diepgaand verschil in 
levensstijl en levenshouding als gevolg 
van de godsdienstige verscheidenheid. 
Deze grijpe het diepst ook nu nog, nu 
zovele Nederlanders enkel een huma
nistische grondslag van het leven aan
nemen. In de Katholieke, de Protes
tantse en de humanistisch� volks
groepen leven bepaalde eigenschap
pen die gemeenschappelijk zijn en te 
samen het Nederlandse geestesmerk 
bepalen. Samenwerking tussen deze 
elementen is nodig en ook best moge
lijk; gelijkschakeling en de vorming 
van een dwingende eenheid even on
gewenst als . onuitvoerbaar. Dit bleek 
ten duidelijkste in de oorlogsjaren, 
toen een eenheidsbeweging werd in
gezet die door de regering ten sterkste 
werd bevorderd, maar tot mislukking 
was gedoemd: ze correspondeerde 
niet onze eenheid door verscheiden
heid. Zo dreigt ook de na de oorlog 
ontstane N.V.B. het verwachte suc
ces te zullen ontlopen: pogingen tot 
het ontstaan van eenheidspartijen zijn 
in Nederland psychologisch niet ver
antwoord. Wel moet met rart en ziel 
worden gestreefd naar onderlinge sa
menwerking. De goedwillende par
tijen moeten langs deze weg het va
derland dienen door te zamen aan de 
verbetering van zijn economische-, 
sociale-, culturële- en politieke toe
stand te arbeiden. 

Elke richting, elk volksdeel heeft 
daarvoor eigen beginselen, methoden 
en middelen. Zo handelen de katholie
ken in het openbare leven volgens de 
eigen katholieke beginselen; dus vol
gens de zedelijke normen, welke na
tuurrecht en openbaring ons leerden. 
Het sociale leven kan onmogelijk ge
zond worden gemaakt, als deze nor-

:Jlet Zon�=éu.CUUJ,etie. 
Te Capharnaum staat een heide.ns 

Kapitein in dienst van Herodes. Die 
Kapitein ·is een zeer rechtschapen 
man. Hij heeft een vaderlijke bezorgd
heid voor al zijn manschappen. Hij 
spreekt hen niet toe op kazernetoon. 
Met den oppasser, die hij voor zijn 
persoonlijke dienst heeft uitgekozen, 
gaat hij vertrouwelijk om, en als de 
jongen ziek wordt, zorgt hij voor hem 
als een vader voor zijn eigen kind. In 
zijn eigen huis heeft hij een bed voor 
hem laten klaarmaken en zelf om- -
geeft hij hem met zorg en liefde. 

Christus beloont deze prachtige 
houding van den militair, door den 
zieken soldaat te genezen. 

Deze heiden zou ook velen onder 
ons beschaamd maken. . We horen
tegenwoordig algemeen de klacht dat 
het zo moeilijk is, om goed pers�neel 
te krijgen en te houden. 

De hoge lonen en de zwarte handel 
hebben hier zeer zeker veel bedorven 
maar zou het misschien ook niet dik� 
wijls te wijten zijn aan de manier, 
waarop velen hun dienstpersoneel be
handelen. Dikwijls worden de dienst
boden geheel aan haar lot overgelaten 
missen iedere vorm van gezelligheid 
en huiselijkheid, en kunnen haar vrije 
tijd passeren in een ongezellige keu-. 
ken. Is het te verwonderen dat ze het 
beu worden en jagen we ze zelf op 
een dergelijke manier niet onze deuren 
uit? 

Ik laat hier nog buiten beschou
wing de zorg voor het zieleheil, waar 
op zeer vele plaatsen helemaal niet 
naar wordt omgekeken. 

Nemen we een voorbeeld aan deze 
heidense kapitein, en leren we mee
leven ook met de moeilijkheden en 
zorgen van onze minderen. 

Mogelijk zal onze houding in deze 
iets kunnen bijdragen tot verbetering 
van deze mistoestand en zeker is het 
dat Christus ons bij dit streven zal 
belonen, overeenkomstig Zijn woord: 
Wat gij aan den minste der mijnen 
gedaan hebt, dat hebt gif Mij gedaan. 

m�n er niet de hechte grondslag van 
vormen. ,,Door het verlaten van deze 
normen" zegt Cassianus Hentzen in 
zijn interessante brochure: Onze Ka
tholieke sociale organisaties tegenover 
de nieuwe tijd, ,,is de liberalistische 
hardheid en zelfzucht, de sociaal-de-· 
mocratische vermaterialiseering der 
massa, het communistisch staatskapi
talisme, de nationaal-socialistische ty
rannie en staatsvergoding, de ontvol
kingstendenz veler landen, de ver
woesting van 't gezinsleven, droeve 
werkelijkheid geworden. Aan 't voor
opstellen van valse beginselen ove! 
vrijheid, gezag, staat, menselijke per- • 
soonlijkheid, eigendom, het sexueele 
leven enz. is de ontreddering van de 
maatschappij te wijten, welke voor 
een groot deel nog door Christelijke 
tradities was gevoed. 

Mogen we uit het voorafgaande 
vaststellen, dat ons volk het meest 
door een verschil in wereldbeschou
wing wordt verdeeld, dan ligt de con
clusie voor de hand, dat die partij-vor
ming de meest principiële en logische 
Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



is, welke als grondslag heeft de gods
dienst en de daarmee innig samenhan
gende. levenshouding. Zulk een con
fessionele partijgroepering harmoni
eert het innigst met de geestelijke 
structuur van ons volk. Steeds vond 
deze opvatting heftige bestrijding. 
Vroeger waren het hoofdzakelijk 
links-georiënteerden, nu wordt de 
waarheid van de wenselijkheid van 
een confessionele partij-indeling ook 
door v.eel mensen van rechts in twij
fel getrokken. Zij beweren, dat het 
beginsel van het Christendom niet als 
zodanig basis van partijvorming • 
moet zijn. 
, Deze twee aan elkaar tegenstrijdige 
meningen houden de gemoederen, ook 
van duizenden katholieken na onze 
bevrijding bezig. 
• Welk standpunt nemen wij nu in?
·Volgende keer zullen we u de ziens

wijze van de Kath. Volkspartij, zoals 
Dr. van Velthoven die uiteenzette, 
weergeven. 

De Waarnemend Secretaris, 
H. P. van HAAREN. 
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- Het verhaal van de beraadslagingen van
het eigenaardig college, dat te Boxtel onder
de drang der omstandigheden teh leven werd
gewekt, is al veel te lang geworden. Behalve
dat het begint te vervelen, loopt "Brabant's
Centrum" gevaar aan de stok te krijgen
met een regeringsinstantie, die papier toe
wijst en weigert. Daarom heeft de redactie
van de Metro besloten dit . relaas van de 
hele affaire Holla, drastisch te bekorten. 
Hier moge dan volgen een samenvatting van 
de slotscène der zitting van het college van 
journalisten, illegalen, kankeraars en suffers: 

Terwijl de niet nader genoemde suffer 
·zoveel succes • boekte door Holla te be
wegen naar Boxtel af te zakken en ter
plaatse een nauwkeurig onderzoek in te
stellen, -vielen de figuren van de aanwezige
journalisten óp, door een voor, hun per
soonlijkheid zeer opyallende bezigheid, n.l.
zwijgen. Zo rumoerig als de vergadering
geweest, was, zo beangstigend stil was het 
nu geworden. Was dat vanwege het nade
rende onderzoek? Was het om het succes
van die belabberde suffer? Hoe het zij?
- animo om nog verder te vergaderen was 
er niet. De voorzitter stelde daarom vóór, 
de bijeenkomsten tot nader te bepalen tijd
stip te verdagen en maar weer in de ver
getelheid onder te duiken. Bij de rondvraag
echter kwam enige opschudding, doordat
een der journalisten het idee opperde een 
delegatie te zenden tot Z.H. den Paus om
hem voorstellen te, doen aangaande de be
noeming van een nieuwen METRO-poliet,
op de aardsbisschoppelijke zetel van Utrecht.
Zijne Eminentie Kardinaal Dr. J. de Jong 
zou eerlang dezen zetel verlaten, - zo
redeneerde de journalist _:__ en het zou heus
zo gek niet zijn tot St. Willibrord vóór te
dragen •een oud-kapelaan van Boxtel, waar
voor hij grote sympathie had. Naast de vor
stelijke stoffelijke cadeaux, die hem gewer
den, zou deze stijging op de hierarchieke
ladder hem welvallig zijn. Hij dacht met
zijn idee een goede kans te maken daar
hij vroeger bij een bezoek aan een Bisschop 
bemerkt had,. dat prelaten en dergelijke wel
toegankelijk waren voor ideeën van leken
maar noch Jan Salie, noch de kankeraars 
konden het voorstel des journalisten aan-
_vaardbaar achten. De journalist zou daarop
ongetwijfeld korzelig zijn geworden, omdat 
zijn inzicht niet door anderen werd gedeeld,
indien hij niet een bezadigd man was ge
weest. Maar omdat hij wd een wijs en be-
zadigd man is, hield hij zijn mond. 

In zijn slotwoord oordeelde Jan Salie, dat
men beter deed de loop der gebeurtenissen
af te wachten, zowel wat betreft de affaire
Holla als die van de METltO-poliet, met
welk standpunt de suffers het onverdeeld,
de illegalen het na enige aarzeling en de 
kankeraars het onmiddellijk eens waren; zij 
immers moesten voor hun luguber bedrijf

-nieuw materiaal verzamelen en zij hadden
alle hoop een volgende vergadering een be
ter figuur te maken dan deze keer, waarbij
zij zowat in alle toonaarden gezwegen had
den. De voorzitter wist wat voor spek hij in
de kuip had; hij had al vaak ondervonden, 
dat mensen, áls zij praten kunnen en het
eigenlijk moeten, het niet doen; terwijl zij 
achteraf op de besproken zaken terugkomen
en doen wat ook door Holla "roddelen" 
werd genoemd.
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Van Aet qo.ede tweel.. 
Gedurende de oorlogsjaren ont

stond er week na week een nieuwe 
organisatie of Rijksbureau. De vak
groepen, de rijksbureau's, de comité's 
de commissie's waren niet meer te 
tellen men kon en kan 't nog verge
lijken met het grote aantal richting
aangevende borden en bordjes, pijltjes 

en pijlen die naar bureau's, instanties 
legerafdelingen en honderd andere 
dingen wezen .. De al te ver doorge
voerde organisatie was bijna een 
chaos geworden. Zo is het ook met 
de ver uitgebreide buraucratie. Het al 
te vele specificeren, het al te ver door
voeren van organisatiesplitsing, heeft 
een toestand tot gevolg die bijna een 
chaos is. Het grote genie ligt dicht bij 
de krankzinnigheid hoort men wel 
eens beweren. Evenzo ligt de al te 
grote orde dicht bij de wanorde. Er 
behoeft dikwijls maar een heel kleine 
stap gezet te worden om de over-. 
gang tussen twee uiterste voltooid te 
hebben. 

Er bestaat een groot gevaar dat het 
opleven van alle oude verenigingen, 
het ontlui�en van alle oude organi
saties, in strijd gaan komen met de 
bestaande bureau's, instanties enz. 
Een oude herleefde vakbond· zal me
nen het recht te hebben boven het 
oorlogskind de "vakgroep", een ver
eniging van mensen, die zich opnieuw 
formeerde bij de bevrijding, zal haar 
rechten verdedigen tegen de "onder
vakgroep", die een product van de 
oorlogsjaren is. Praktisch zal het tel
kens hierop neerkomen, dat beiden 
naast of tegen elkaar gaan voortwer
ken aan een taak die met minder 
moeite door één instantie kan ver
richt worden. 

Men zal een verzoek indienen bij 
het ministerie van Handel en Nijver
heid. Dit ministerie zal u verwijzen 
naar een Rijksbureau. Het Rijksbu
reau zal het aavies vragen van een of 
andere Vakgroep, welke naar onder
vakgroep en verderop naar de sectie 
verwijst. Men kan ook soms aan de 
omgekeerde volgorde de voorkeur 
geven. Mist ge echter een schakel, of 
bent ge niet goed aangesloten geweest, 
dan kan het schone verhaal van voren 

. af aan beginnen. 
Het lijkt ons dat hiervoor toch geen 

goede oplossing kan gevonden wor
den, voordat alles zijn normalen gang 
gaat. Wanneer de econçimie, het be
drijfsleven de gezondheid van voor
heen weer hebben herwonnen, dan 
wordt een uitgebreid organisatiesys
teem overbodig. 

Ondertussen moeten wij er alleen 
maar grote zorg voor dragen de chaos • 
niet in de hand te werken. Een zekere 
mate ;van· zelfstandigheid, zoals de 
landbouw die gewonnen heeft, is zeer 
toe te juichen in alle gevallen waar dit 
mogelijk is. Van den anderen kant ligt 
in een radicale, vernietiging van de 
bureau's tn instanties eveneens het ge
vaar van de chaos·. Meer succes zal 
men boeken bij een geleidelijke ont
binding van verschillende bureau's en 
in de verregaande inkrimping van dè 
veelzijdige en veelvormige overheids
bemoeiïngen inzake het bedrijfsleven. 
Want zoals wij er nu aan toe zijn heb
ben wij van het goede. teveel. De 
soberheid en de eenvoud, ook in het 
gemeenschapsbestaan en in de ge
meenschapsformatie, zijn nog steeds 
het kenmerk van het ware. 

Van aduu de sdiecmen. 
Er is in Boxtel een huisvestigings

commissie opgericht, dat tot taak 
heeft te onderzoeken in hoeverre er 
nog mogelijkheden bestaan verschil
lende gezinnen aan een behoorlijk te
huis te helpen. Het ligt in de bedoe
ling na het onderzoek van deze com
missie juist daar afdoende maatrege
len te nemen waar_ dit gevoegelijk kan 
en waar dit vereist is. Er zijn in Box
tel n.l. nog verschillende grote wo
ningen waar slechts een zeer klein 
gezin van een overvloedige ruimte kan 
gebruik maken, terwijl op andere 
plaatsen een te kleine ruimte moet ge
deeld worden met zeer velen. Mis
schien verdient het aanbeveling dat 
reeds nu door sommige huiseigenaren 
gezinnen worden opgenomen, om te 
voorkomen dat straks een verplichte 
opname zal moeten geschieden. 

' . 

21 Januari 1946 
Vier zwarte kraaien op een kalen boom 
Bij 't Luissels kapelletje .. . 't was wel vroom. 
'n Winterse kou, maar de zonne scheen 

• 'en krasten de kraaien leutig dooreen:
"Zou 't Lente worden? Geen winter meer

zijn?" 
Het kraait.mzwart glansde in den • zonneschijn.
Maar Isidoor, die er bidt altijd, 
Vond het kraaien-gekras maar ijdelheid. 

Mr. ÇRAY. 

JMtµlzonden StuAlien 
�buiten verantwoordelijkheid der redactie) 

IS DIT DE JUISTE GEEST? 
Ook Gemonde voelt zich aangetrokken 

tot de sportwereld. 
Naast zovele verenigingen kwam ook na 

de bevrijding koning voetbal in ons lande
lijke kerkdorpje zijn intrede doen. Begrij
pelijkerwijze, dat ook onze jeugdige sport
vereniging haar idealen zag groeien, toen 
men haar inschreef in het grote verband, in 
de grote organisatie van ontelbare voetbal
verenigingen, om uit te komen straks, met 
onze jonge, wel onervaren, doch op de 
allereerste plaats sportieve ploeg, om onze 
sportmakkers in dezelfde afdeling te bekam
pen. Wij trokken met een groot enthousias
me ten strijde en uitslagen van 0-11 en 0-.13 
enz. enz. waren de onzen. 

Resultaten, wel bedroevend, maar de spor
tieve geest, die onze vereniging bezielde 
scheen onverwoestbaar, want met een even 
groot bravour, een even groot elan strijden 
wij verder, zodat zelfs onze laatste wed
strijden, hoewel verloren, toch onze tegen
standers de handen vol gaven. 

Zo was het dat ook Zondag 13 Jan. j.l. 
G.V.V. ,,Irene" en zijn nog weinig talrijke
supportersclub weer eens naar het voetbal-

bestond uit twaalf hoofdstukken, die de ge-·
schiedenis vormen van het werk dat in de 
twaalf verenigingen verricht werd door de 
afscheidnemende adviseur. ' • 

Na deze korte maa.r mooie schets zongen 
het Caeciliakoor en het kerkkoor van de 
parochie van' het H. Hart o.l.v. J. Timmer
mans enige liederen ten afscheid, terwijl de , 
Gidsen een klein origineel programma uit
voerden bij dit afscheid, waarna de film "Le
vend Boxtel" werd gedraaid, als schone 
getuigenis van het werk dat kapelaan v. ,d. 
Rijdt op dit terrein gepresteerd heeft. 

Als tastbaar bewijs voor de waardering . 
die alle verenigingen voor het vele en goede' 
werk van hun advis'eur hadden, werd hem 
een schone oorkonde en een huishoudelijk 
cadeau aangeboden. 

Op de hem eigen wijze bedankte kapelaan 
van de Rijdt ten slotte voor dit onverwachte 
en meer dan gewone afscheid, dat hem te 
beurt was gevallen. Hij kon geen woorden 
genoeg vinden om zijn ontroering en zijn .. 
dank voor dit alles uit te spreken. 

Wij kunnen niet beter doen dan hier een 
gedicht te plaatsen dat een der gidsen de
dag na dit afscheid ons ter hand stelde. 

Even glinstertranen broeien 
achter het trouwe priesteroog. 
Heer, laat mij in ootmoed groeien, 
bidt hij sprakeloos naar omhoog. 
Heer, ik heb reeds· heel mijn leve
aan mijn hemelkleed geweven, 
en al meer dan negen jaren 
werk ik nu met Boxtels garen. 
En dat zwoegen aan deez' vlechten 
deden mij aan Boxtel hechten. -
Och, ik moet mijn weefstoel geven, 
krijg andere kleuren om te weven.

· ·Heer, ik weet1 hier helpt geen klagen,
al doet het atscheid nog zo'n pijn.
Als een man wil ik dus dragen
Ik vraag alleen voor U te zijn.

' ,,Klim op". 
OP WEG NAAR JAVA. 

veld deed leiden. • 
E 1 • . h J. J. M. Smits, aan boord v. d. Balikpapan, nt 10us1ast, onze wit-zwarten, ent ousiast, geeft ons een vervolg op zijn reisverhaal, dat omdat ze weer eens thuis spelen, om onze wij hier in het kort weergeven: mensen langs het, lijntje weer eens te kun- . 29 Juni: Port Said, een moderne st;id • nen laten zien, wij gaan voorwaarts met in Turkse stijl met prachtige mohamedaanseons spel. De belangstelling groeit. tempels. Links en rechts in de haven steken Een ploeg met • name O.D.C. uit enkele masten omhoog van gezonken sche-Boxtel, waar wij• allen reeds zoveel over pen. we varen door het Suez-kanaal, mid-gehoord hebben in de voetbalwereld, gaan den door de wo,estijnen gesneden. Turkse we bekampen. ,,Jongens we doen ons best prauwen met koopwaar passeren ons. Nu en hoor!" moedigt onze aanvoerder ons aan, dan een oase. Dan passeren we het Suez-wat dan ook reeds na korten tijd na de monument, , dat opgericht werd ter nage-aanvang met succes bekroond wordt. Ver- dachtenis aan hen, die vorige oorlog hunbluft over ons zelf! De leiding, de leiding! ,leven gaven ter verdediging van deze zee-, Jongens Nooruit, spden om te winnen! weg. - Tegen den middag ontmoetten weEn de taai verdedigende ODC achter- twee Nederlandse sleepboten, de "Hollan-hoede bezwijkt weeq want onze jongens dia" en de "Marken", die naar het moe-houden vol, maken sof- maar Óok pracht- derland terugvaren. Een gejuich steeg op,, 

�oals, waar de ODC doelman geen kijk naar toen we zo ver van huis de Nederlandse eeft, , , driekleur zagen. Tegen de avond passeren· Toch hapert er iets . bit de bezoekers .. 2 we een Europese kolonie. 's nachts hard ze?ge twee spelers schitteren door afwezig- werk met innemen van drinkwater en voed-hetd. Zou ODC, dat toch over·�ovele spe- sel. 's Nachts varen we op halve kracht naar Iers, dus zeker ook over reserve s beschikt,, - re Rode Zee gemeend hebben, och dat spelen we in Ge- Zondag 1 juli. 's Morgens om 7 uur �en mon?e toch . wel • klaar? gezongen H. Mis door een Indisch priester �ttlle getuigen beweren nog met een opgedragen. schim opg�v�ngen te hebben, we zullen ze 3 Juli. Ontzettende hitte. Tegen twee uur eens een J�SJe aanmeten. land in zicht. Loodrecht rijzen de grillige De _bord1�s waren echter verhangen en rotsen uit zee op en op de top van die 
een met mmder dan 7-0 was het reuze rotsen een vuurtoren. \'v' e lopen een haven succes van ons volhou�en. . .. . binnen, die we na laden spoedig verlaten. Jammer moest het emde te vroeg t11d1g Dan gaat de reis verder '1aar de Indische komen. Thans waren er ODCspelers die Oceaan. geheel onverschillig hun eigen keeper met 
bal aanvielen, todat scheidsrechter Den Ot
ter een waarschuwing tot bedoeld (sport) 
man- richtte, dat men met dergelijke ma
noeuvres beter thuis had kunnen blijven, 
waarna de bezoekers dan ook maar een
parig zich bij deze "sportman" aansloten 
om dan maar allen huiswaarts te gaan. Een 
zegen van 7-0 ·voor de onzen, een pracht 
succes, een vuurpijltje ter aanmoediging, 
maar tóch om eerlijk te zijn een minder 
sportieve daad, wat het einde ons bracht, 
iets wat men toch zeker niet van een sport
vereniging als ODC mag of kan verwachten. 

De indruk, welke men op onze nog zo 
weinige bezoekers maakte, was deprimerend, 
omdat men G.V.V. ,,Irene" minacht door 
niet volledig in het veld te verschijnen en op 
zulke onsportieve wijze te eindigen. 

Moge dit een stille berisping zijn voor 
H.H. Bestuursleden van ODC hun voetbal
sportleden, zij het ook in hun lagere regio
nen, een meer sportieve geest b ijte brengen. 

Voorzitter, JAN v. ELK. 
Secretaris, G. HAANS. 

1.taatsee;,;A 'nieuws 
AFSCHEIDSA VOND 

KAPELAAN VAN .DE RIJDT. 
Verleden week had in de Ark het af

scheid plaats van kapelaan van de Rijdt van 
niet minder dan twaalf verenigingen, waar
van hij moderator of adviseur was. 

De heer A. Kuipers trad namens al deze 
verenigingen als woordvoerder op. De spre
ker gaf een korte samenvatting van het 
parochie-boek dat kapelaan van de RijJt 
in de negen en een half jaar van zijn werk 
geschreven had met zijn vurig enthousiasme 
en zijn grote capaciteiten en niet minder 
grote ijver. Het voorwoord van dit boek 
werd door den Hoogeerw. Heer Deken 
Broekman gesprok.en, terwijl het boek zeif 

HOCKEY-NIEUWS. 
Bij gunstige weersomstandigheden zullen 

a.s. Zondag de volgende competitiewedstrij
den gespeeld worden: Dames: Mep 1-.
Eindhoven I en Heren: Mep 11-HMHC I.
Onze dames zullen deze wedstrijd moeten 
winnen, willen zij een kans maken om aan
het einde van de competitie te kunnen pro
moveren. Dus allen je uiterste best gedaan
en op tijd present. De wedstrijd begint te
kwart voor drie. Het tweede heren-elftal zal
zijn nederlaag, welke destijds in Helmond 
geleden werd, moeten goedmaken, met een 
klinkende overwinning. Dit kan trouwens
gemakkelijk en dus a.s. Zondag de over
winning behaald en beide puntjes in Boxtel 
houden. Deze wedstrijd begint te elf uur. 

ADVANCE TAFELTENNIS. 
Verleden week kwam Advance IV slechts 

met 2 spelers in Eindhoven aan, doch niet
tegenstaande deze handicap, bond zij toch 
de strijd aan met Atoqm I ujt Eindhoven. 
De uitslag luidde toen 6-4 voor Atoom I, 
doch Zondag j.l. speelde Advance IV met 'n 
compleet team de returnwedstrijd thuis, en 
slaagde er in met 6-4 revanche te 'nemen. 

Tegelijkertijd ontmoette een combinatie -
van Advance III, Atoom II uit Eindhoven 
voor een vriendschappelijke wedstrijd. We 
moesten opmerken, dat de Atoom-spelers 
hun spelpeil de laatste tijd veel verbeterd 
hebben. Maar Advance III liet· zich daar
door echter niet uit het veld slaan en won 
met 6-4. 

a.s. Zondag gaat de competitie • verder
met: Advance III-Smash III uit Eindhoven. 

RADéSKE. 
Na lange tijd is het Toneel van Stapelen 

, weer op de planken gekomen .. Dinsdagavond 
had de eerste opvoering plaats van Racléske 
voor een groot aantal genodigden. In zijn 
inleidend woord sprak pater Overste' zijn 
grote erkentelijkheid uit voor de hulp en de 
steun die "Stapelen" van Deken en,Pastoor, 



van de gehele Boxtelse bevolking had mogen ondervinden tijdens de moeilijke oorlogsjaren. Als dank konden de studenten van het Missiehuis thans een spel aanbieden, 
dat zij met groten ijver en vervuld van 'dankbaarheid hadden ingestudeerd. Radèske is een kwajongensspel ,geschre
ven door Anton van de Velden, dat de fantastische jongensavonturen en jongensdromen uitbeeldt in een feeëriek en romantisch licht bezien. Het spel was alleszins bevredigend, vooral Kwik en de heks gaven ons een goed spel te zien; terwijl Radéske een pracht kwajongen was. Minder voldeed de stem van Bonneken. Ook het muzikale gedeelte kwam niet hoog genoeg, al kan men dit beschouwen als een artistiek tekort aan muzikaliteit bij deze kwajongens, evenals de wanorde soms een kunsten'áar in een charmant licht kan plaatsen. De zwakheden dezer opvoering nemen 
wij echter gaarne er bij daar de rijke costumering en het prachtige décor dit tekort volkomen compenseerden. 

•••••••••••••••••••••••• Op 1 Februari zal het 25 jaar geleden zijn, dat onze geliefde Ouders LOUIS MEISTER en 
ANNA MEISTER-VOETS, in de parochiekerk St. Petrus in het huwelijk traden. Ter intentie zal in dezelfde kerk op Vrijdag 1 Februari om 10 uur een H. Mis van dankbaarheid worden opgedragen. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hunne dankbare kinderen. WIET, HANS, PIET, MIEP, TOON, RIN!. 
•••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••• 

Nette werkster 
Prima Werkschoenen

f 13.65 

Heeren-Molières 
f 13.-, 113.60, f 14.20 

gevraagd. 

N. V. Exportcentrale
Boxtel. 

Uit voorraad leverbaar: 

Wordt gevraagd Hoge Jongensschoenen 
een R. K. Meisje 

Molie' res bruin ev: :;:;
0

t voor dag of dag en nacht. Mevr. WENT HOLT, van 27 tot 40 Stationstraat 85, Boxtel. Warme Pantoffels 
Zonder bon! 

Prima Engelse 

van 37 tot 42 
J. A. GEMEN 

Rubberhakken Stationstr. 14, Boxtel. Telef. 296LIEMPDE. Zondag 3 Febr. a.s. zul- Rijksgediplomeerd Gezien de moeilijkheden, die rond het !en onze geliefde ouders S h 1 0 • C • ' •• h f d. C Mart1·nus Leermakers C oenherste Ier ranJe- om1te gerezen z1in ee t 1t o- POOTSJALOTTEN Als het gaat over Zaden of Bloemen 1 Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 
mité haar werkzaamheden moeten staken. 

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU. Nogmaals worden heren werkgevers er op attent gemaakt, dat zij voor vreemdelingen, 
welke zij eventueel in hun dienst hebben, 
een speciale werkvergunning voor vreemdelingen, afgegeven door het Arbeidsbureau, moeten kunnen overleggen. 

Voor flinke, degelijke arbeiders is momen
teel plaatsingsmogelijkheid aanwezig op een steenfabriek te Acht. Loon zal circa f 40,
per week bedragen. Voor gratis reisgelegenheid wordt zorg gedragen. Gegadigden dienen zich te wenden tot het arbeidsbureau . 
UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. In het tijdvak van 28 Januari tot en met 
16 Februari 1946 zal in alle tot den Distributiekring Boxtel behorende Gemeenten worden overgegaan tot het uitreiken van nieuwe bonkaarten. Wat er wordt uitgereikt: Er worden uitsluitend uitgereikt Bonkaar
ten KA 603 t.m. KE 603 welke geldig worden 
in de 3e periode 1 �46 (18 Februari t.m. 
16 Maart a.s. De uitreiking geschiedt tegen inname van de overeenkomstige bonnen A 24 t.m. E 24 van de inlegvellen GA 508 t.m. GE 508. . In het vakje 403b van de Tweede Distri-butiestamkaart wordt de letter A, B, C, D of E geplaatst naar gelang een kaart KA, KB, KC, KO of KE 603 wordt uitgereikt. Wat zelfverzorgers moeten inleveren: Bij deze uitreiking, moeten de zelfverzorgers voor vlees, melk en/of aardappelen, de bonnen van de bonkaart 513 ·en 601, die aangewezen zijn voor de artikelen waarvoor zij zelfverzorger waren, inleveren op de d,estijds ontvangen opplakvellen. Losst bonm;n kunnen in geen geval geaccepteerd worden. Voor het aantal personen, voor wie 
een volledig stel bonnen wordt ingeleverd, worden op de zegelkaarten inleveringsbewijzen geplakt. 
Wanneer moet U komen: De uitreiking geschiedt in de verschillende gemeenten ·op onderstaande data: 
A. ZELFVERZORGERS
Esch: 24 tm. 25 Januari 1946 (worden schriftelijk opgeroepen). 
Boxtel: 28 Januari 1946 de letters A, C en D. 29 Januari 1946 de letter B. 30 Januari 1946 E. F en G. 31 Januari 1946 de letter H. 1 Februari 1946 de letters I, J en K. 4 Februari 1946 de letters L. en M. 5 Februari 1946 de letters N, 0, P, Q en R. 6 Februari 1946 de letter S. 7 Februari 1946 de letters T, U en V. 8 Februari 1946 de letters W tot en met Z en alle ·kloosters. 
Liempde: ' 28 Januari 1946 de letters A t. en m. D. 29 Januari 1946 de letters E t. en m. H. 30 Januari 1946 de letters I t. en m. M. 31 Januari 1946 de letters N. t. en m. R. 1 Februari 1946 de letters S t. en m. V. 2 Februari 1946 de letters W t. en m. Z. 
Gemonde: 5 Februari 1946 de letters A t. en m. M. 6 Februari de letters M t. en m. Z. 
Schijndel, Best en Oirschot. In deze gemeenten zullen de zelfverzorgers in het tijdvak van 28 Januari tot en met 9 Februari 1946 schriftelijk worden opgeroepen. 
Boekbinderij J. P. Tielen 

Stationstraat - Boxtel 
iiiiiiiiii Laatste nummer van "KIJK" is verschenen. 
Laat het nu inbinden !

. Wij zorgen daarvoor gaarne. Ook verzorgen 
wij alle andere bindwerken. 
Voor eieren! 

- naar Zuivelhandel

• C. d,e Jong-v. Kempen
Van Hornstraat 121 Boxtel. 

en Johanna Verbunt J. A. GEMEN, 
Zoo lang de voorraad strekt75 cent per kilo. den dag herdenken dat zij Stationstr. 14. Tel. 29625 jaar geleden in het huwelijk traden. Dat God Hebt u bonnen hen nog lang spare is de 
Firma GEBR. VAN OERS Zaadhandel, Breukelschestr. 112, Boxtel Tot nadere aankondiging 

worden weer goederen aan
genomen om chemisch te 
reinigen en op te persen. 

wens van hun dankbare voorkinderen, Rubberwerklaarzen Scheermesjes FRANS, · NELLY, of Voetbalsch'lenen KEES, BERTI, PAUL T JE. Wij leveren ze U binnen 8 dagen 
zonder bon 

Receptie van half een tot 
J 

A GEM EN half twee. • • , M. OLIEMEULEN Chemische Wasserij "Den Dries" N. we Kerkstraa t 53, Boxtel. Stationstr. 14, Boxtel. Tel. 296 Drogisterij De Molen BOXTEL. Telefoon 232 
•••••••••••••••••••••••• Te koop of te ruil. Een paar schoentjes 25, nieuw, 
nw. kussen v. kinderwagen. Tevens een waschkast met marmeren blad en grote spiegel en bijbehorend nachtkastje. Bevragen Eindhovense weg 65. 
Gevraagd een R.K. Slagersknecht of halfwas, bij A. v. d. Sande-Theuwkens, Stationstraat 10, Boxtel.
Tafel en 4 schilderijen te koop. Te bevragen aan Brabants' Centr., Molenstr. 19. 
Te koop of te ruil nieuwe zwarte rijglaarzen maat 42. Burgakker 1, Boxtel. 
Weggelopen, hondje, soort pinchertje, reutje, luisterend naar de naam Juultje. Tegen belooning terug te bezorgen bij Hansje van Oerle, Molenstr. 9, Boxtel. 
Mevrouw Van Oerle-De Vries, Molenstr. 9 vraagt per 1 Maart of eerder een net R.K. 2e Meisje. Liefst persoonlijk zich aan te melden. 
Te koop aangeboden een 
electrisch waschmachine in prima staat. Te bevragen Molenstraat 19. 
Gevraagd net meisje. Garage De Mol, Stationstr. t 00, Boxtel. 
Naaimeisje gevraagd liefst bekend met naaien. Br. nr. 4 Molenstraat 19. 
Te koop grote vulkachel, Duinendaal 6, Boxtel. 
Te koop Brabantse kachel en damesmantel, Eindhovense weg 24. 
Winkeljuffrouw Gevraagd nette beschaafde winkeljuf,frouw, Kunsthandel Steenbakker�, Stationstraat 58. 
Te koop of te ruil een 
herenfiets op luchtbanden, liefst ruilen voor radio. Pr. Hendrikstraat 23, Boxtel. 
Vermist twee duiven, ringnummers 3661 en 12876. Tegen belooning terugbezorgen, Eindhovensche weg 18. 

Linnenfabriek W. J. van Hoogerwou & Zonen te Boxtel, vraagt voor afdeeling confectie nog enkele 
naaisters en borduursters Aanmelding tusschen 9-1?. a/� fabriek of schriftelijk. 
Wij vragen bekwame 

SCHILDERS 
H. VAN VUCHT & ZOON

Schildersbedrijf ESCH. 

Bovendeert's 
Schóenen 

blijv�n beter. 

Voor vakkundig Tuinwerk 660 

Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN 
-=-R_o....:..::o=-k-==t================:--

ToneeJgroep der Ned. Kath. Arh. = Bew. 
Afdee1ing Boxt� 

Op veelvuldig verzoek brengen wij op 
Vrijdag 1 Februari 1946 nog éénmaal 

kwaliteit vol geur en smaak

en Koopt . . 1
bil Bert van den Braak■ Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Peerken de Sukkeleer Scheermesjes zonder bon 
VRIJ VAN DISTRIBUTIE wonderspel uit Vlaanderen in vier taferelen. Regie : Pater Marius. Grime : Th. Lamoen. 

Aanvang 7.30 uur precies 
in de Schouwburgzaal van "DE ARK". 

Prijzen der plaatsen f 1.- en f 1.50 

We hebben voor U de voJgende merken: Olanda de Luxe, Big Ben, Herder zwart zilver, Carl Herder, Korina, Herder rood, Olinda, en het speciale mesje "Sou•man". 
Ook nog vooradig : Plaatsbcspreken op Vrijdag 1 Februari van 12-1 uur Prima Weekkalenders 1946, in "De Ark''. _ • met ruimt� voor dagelijkse Prijs f 1 50 

Groenten zonder bon I Baz:;
t

ë:
e

s
n

;;
n

inmann==Pechto.ld Die een tuin heeft groot of klein, doet verstandig h 6 1 er uit te halen wat er in zit. Wat U voor eigen gebruik Ree terstraat , B oxte • 
kweekt, zal niemand U ontnemen en daarom ..... Telefoon 401 

Neemt goeden raad I VOOR 
Gebruikt van Oers' zaad 

prima Kofffe en 
fijne Chocolade Hagelslag

NAAR Alle soorten zaden voorradig. Vraag prijscourant. 
Firma Gebr. van Oers, Zaadhandel Breukelschestraat 112. Telefoon 4�. 

Levensmiddelenbedrijf 

A. G. JANSSEN, Mijlstraat 41 



B. NIET-ZELFVERZORGERS.
Esch: 26 Januari voor den middag A t.m. Z. Liempde: 4 Februari 1946 A tót en met Z. 
Gemonde: 7 Februari 1946 A tot en met Z. Boxtel, Schijndel, ,Best en Oirschot: 11 Februari de letters A tot en met E. 12 Februari 1946 de letters F t. en m. K. 13 Februari 1946 de letters L t. en m. 0. , 14 Februari 1946 de letters P t. en m. T. 15 Februari 1946 de letters U t. en m. Z. 16 Februari 1946 Kloosters en gestichten echter niet in Boxtel. Te Boxtel geschiedt de uitreiking in het zijlokaal van Hotel "Riche". In de overige gemeenten op het plaatselijk Distributiekantoor. 

AANVULLING BONNENLIJST. Voor de eerste helft van de 2de periode 19'46 (20 Januari t.m·. 2 Febrauri 1946). Elk der ,�olgende bonnen ge�ft recht ,op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 602. 725 250 gram jam, stroop, boter-hampasta enz. 726 1100 gram koffie 727 ± 112 gram huishoudzeep, 728 250 gram zachte zeep B 69 1 1 kg aardappelen B 70, C 70 1 1 ei 
Bonkaarten LA, LB, LC 602 A 02 melk I t½ liter melk B 02 C 02 melk 1 3 liter melk. 002 aard. 1 1 kg aardappelen 
Bonkaarten KD, KE 602 8'.25 250 gram jam, stroop, enz. 826 1 ci 827 ± 112 gram huishoudzeep 828 250 gram zachte zeep. Bonkaarten LD, LE 602. D02, E02 melk 1 5 liter melk 502 aard. 1 kg aardappelen 
Tabakskaarten enz. T to 1 2 rantsoenen mok- of shag-tabak (geen cigaretten of sigaren) 
V 10 100 gram chocolade of sui-• kerwerken.X 10 100 gram chocolade of suikerwerken. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 25 Januari a.s. van des morgens 8 uur af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 28 Januari mag worden afgeleverd. De eieren op de bonnen B 70, C 70 en 826 zijn verkrijgbaar bij een detaillist, die gewoon is eieren op rantsoenbonnen voor zieken te verkopen. Ter aanvulling van het door de weersomstandigheden tijdelijk verlaagde aardappelrantsoen voor personen van 4 jaar' en ouder kan 2 kg uit de eerder verstrekte voorschotten worden genomen. Bij deelneming aan de maaltijden van de Centrale Keukens moeten. aldaar· de bonnen ,,006 of 506 vlees" voor vlees en "002 aardappelen" voor aardappelen worden ingeleverd. 
1-modiie=Àq,ènda. 

Parochie H. Petrus, Boxtel. 

ZONDAG 27 Jan.: De H.H. Missen om half 7, kwart voor acht, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. Om kwart voor acht gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. Om kwart voor twaalfkleine Congregatie. Na de middag om 3 uurLof met Rozenhoedje. Om half 4 H. Fam.Vandaag na de Hoogmis vergadering van de zelatricen van den Bond van het H. Hart. Vandaag zal de WelEerw. Father Jan v. d. Laar, Missionaris van Mill-Hili. onzedorpsgenoot, zijn afscheidspreek houdenvanwege zijn vertrek naar de missie vanBorneo in onze Oost. Tevens zal dan deeerste schaal gaan ten bate van zijn zwaardoor de oorlog getroffen missie. De 2eschaal is voor de bijz. noden van het Episcopaat. Beide collecten bevelen wij ten zeerste in de milddadigheid der gelovigen aan.Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, om half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart waaronder algemene H. Communie voor de leden van de Bond van het H. Hart. Zaterdag, eerste Zaterdag der maand, feestdag van O,L. Vr. Lichtmis en tevens PriesterZaterdag. Voor de H. Mis van half 9 worden de kaarsen gewijd ter ere van O.L.Vr. Donderdag, Vrijdag en Zaterdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 u. 
en van 6 uur tot half 8. Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. MAANDAG: om kwart voor 7 gez. mnst. voor Martinus van Hamond; z.a. gel. H. Mis voor Michaël van Brunschot te Liempde over!.; H. Hart altaar gel. mndst, voor Maria v. d. Wal Verbeek; om half 8 gel. rondst. voor Paulina Hoffmans van Hal; z.a, gel. H. Mis voor Laurentius van Lieshout; H. Hart altaar gel. mndst. voor Martinus Jacobs; om half 9 gez. mndst. voor Johannes Dankers; om half 10 Huwelijksmis. DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. voor Gijsbertus Looijmans; z.a. gel. H. Mis voor Martinus Schellekens v.w. de buurt; H. Hart altaar gel. H. Mis voor AntoniusSchalkx v.w. N.V. W. v. d. Eerden; om

half 8 gel. jrgt. voor Adrianus van Weert en Anna Maria van Kuringen; z.a. gel. 
mnst. voor Johanna Maria Wijnands; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Johannes Franciscus van Kempen; om half 9 gel. H. Mis voor Franciscus de Laat. WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. voor Antonius Petrus Johannes de Visser; z.a. gel. H. Mis voor Marinus van Laarhoven; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Petrus van Griensven te St. Michiels-Gestel over!.; om half 8 gel. H. Mis voor Adrianus v. d. Pasch te Eindhoven over!.; z,a. gel.H. Mis voor Hendrina Wijdeven · Kempkens;H. Hart altaar gel. rondst. voor FranciscaLouwhoff; om half 9 gel. H. Mis voorover!. fam. Strik Jansen.DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Valentius van Doesburg; z.a. z.a. gel. jrgt. voor Marinus van Meersbergenen Frederica den Doop de hsvr.; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Johannes v. d. Pasch;om half 8 gel. jrgt. voor Willibrordus Konings; z.a. gel. H. Mis voor de Eerw. Zuster Laeta i.d.w. Elisabeth v. d. Sande v.w.neven en nichten; H. Hart altaar gel. H.Mis Ivoor Martinus Hubertus Giesbers; omhalf 9 gel. H. Mis voor Maria Cordewindersv.w. den Bond van het H. Hart.VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. H. Misvoor Adriam,1s Erkemans v.w. de biljartclub "Eurèka"; z.a. gel. H. Mis voor Elisabeth van Heesch v. d. Bosch; H.. Hart altaar gel. jrgt. voor Francis'cus de Laat en Petronella Vrienten de hsvr.; om half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Plas Dirks; H. Hart altaar gel. H. Mis voor overl. fam. Schapendonk v. d. Staak; om half 9 gez. Dienst tot, bijz. intentie; om half 10 gez. Dienst 
tot bijz. intentie. ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria Veldman Hermans; z.a. gel. H.1 Mis voor Josephus Renders v.w. het H. Bloed; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Petrus van Driel en Jacoba de hsvr.; om half8 gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijkwelzijn der parochie; z.a. gel. jrgt. voorAdrianus Konings v. d. Braak; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Antonius v. cl.Brand par. H. Hart over!. v.w. neef en nicht;om half 9 gel. H. Mis voor Christianus Padden burg ter ere van de-H. Theresia; om10 uur Huwelijksmis.

In het Liefdehuis zullen geschieden: Maandag gel. H. Mis voor Lambertus v. de Sande; Dinsdag gel. H. Mis voor Cornelia v. d. Bosch; Woensdag: gel. H. Mis voor Johannes Dankers; Donderdag: gel. H. Mis voor de 3 gesneuvelden v. d. Nieuwstraat; , Vrijdag: gel. H. Mis voor Maria Dankers van Liempt; Zaterdag: gel. H. Mis uit dankbaarheid voor de vrede voor de gesneuvelden en degenen die in het buitenland verblijven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 

te ontvangen: Laurentius v. d. Besselaar en Maria Johanna v. d. Langenberg beiden uit deze parochie; waarvan heden de 1 e afkondiging geschiedt; Johannes Geerts uit deze parochie en Antonetta Helena Kruijssen uit de parochie van de H. Theresia; Henricus Jacobus Cornelis de Rooij geb. te Boxtel en won. te Tilburg en Catharina van Schijndel uit deze parochie; Henricus van Geffen en ]aatje Theodora Maria de Jong beiden uit deze parochie; Adrianus de Nijs uit deze parochie en Getruda Peijnenburg uit de parochie van het H. Hart; Hendricus Johannes v. d. Dungen en Lambertha Henrica Schelle beiden uit deze parochie; Alphonsus Antonius Theodorus Prinsen uit deze parochie en Cornelia Josephina van Kasteren geb. en won. te Liempde; waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Gerardus Johannes Aloysius Kools uit de par. van het H. Hart en Maria Rosa Cornelia v. d. Weijst uit deze parochie; CornelisFranciscus van Berendonk geb. te Moergestel en won. te Zierikzee en Jacqueline Johanna Maria Jurriëns uit deze parochie;Johannes Adrianus Verheijden uit deze parochie en Catharina Euphemia GeertruidaRuding won. te Sappemeer; waarvan hedende 3e afkondiging geschiedt. De gelovigenzijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd tenspoedigste aan den pastoor bekend te maken.
Parochie H. Hart, Boxtel. 

3de Zondag na Driekoningen, 27 Jan. De eerste schaal is voor de kerk, de 2e openschaal voor de B.N. van den Bisschop. Om kw. voor 12 H. Familie voor jongens; om 2 uur St. Theresa; om 2,30 H. Familie voor meisjes; om 3 ,30 vergadering der H. Familie voor mannen. Om 7 uur Lof. Vrijdag 1ste Vrijdag der maand, toegewijd aah de devotie tot het H. Hart van Jesus; daags tevoren is het 's avonds van 6-7 uur biechthoren. De eerste H. Mis vangt aan om kwart voor 7; 's avonds om 7,30 Pl. Lof. Zaterdag 2 Februari feestdag van MariaLichtmis; voor de H. Mis van 7 uur worden de kaarsen gewijd. In verband met de actie in onze paroche om de Maria-feestdagen weer in de devotie van ons volk te doen herleven, zal 's avonds om 7,30 een Maria-Lof worden gezongen. Deze Zaterdag is ook Priester-Zaterdag d.w.z. dag van versterving en gebed tot heiliging der priesters. Er is nog gelegenheid zich aan te melden voor de Meisjes-retraite te Uden, welke ge-Firma J. P. Tielen, 

geven wordt van 2-5 Februari. Tenslotte· \een vraag: Denkt ge er aan , den Engel des Heren te bidden, als driemaal daags daartoe onze nieuwe klok klept; ge hebt het vroeger ook gebeden! ZONDAG: 6 uur l.d. tot bijz. int.; 7 uur l.d. voor het geest. en tijd. welzijn der paro-'chie; 8 uur Ld. t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddur. Bijstand; 9, 15; 10,30 Hoogmis.MAANDAG: 7 uur Ld. Joanna de Zeeuwvan Maren; Ld. Maria Kuypers-Habraken; 7.45 Ld. Anna Beljouw-v. d. Struik; I.m. Catharina v. d. Steen-Bekers; 8,30 Ld. Joseph van Susante; Ld. Joanna Luykx-Appel
man; 9,30 Huwelijksmis. DINSDAG: 7 uur z.d. voor het gezin Gerardus van Kleef-van Grinsven; l.d. voor behouden thuiskomst; 7.45 Ld. Heer Eduard van Helmond; l.d. Nellie v. d. Steen; 8,30 l.d. Gertruda Lemaire-Bekkers; Ld. Nicolaas v. Kerkoerle te Neuengamme overleden.WOENSDAG: 7 ,uur l.d., Willy Derks;Ld. Adriana Wagenaars-v. d. Linden en Adrianus en Franciscus de zonen; 7,45 1.d. not bijz. int.; Ld. Heer Paulus Leenen; 8,30 z.d. Mej. Allegonda Spierings van den Boer;l.d. voor Jos v. Susante.DONDERDAG: 7 uur z.d. Joannes Bekkers en Gijsberdina de dr.; l.j. Martina van Meurs-van de Besselaar j 7.45 l.d. Anna Doevendans-van Grinsven; Ld. Adriana Wagenaars-van d. Linden; 8,30 z.d. Heer Henricus Rekkers; Ld. Catharina Baayens-van Strijthoven; 9,30 Huwelijksmis. VRIJDAG: 6.45 z.d. voor de leden v. d. Broederschap van het H. Hart; l.j. Franciscus Wagenaars; (7 uur op het H. Fam. Alt. -Groeps-mis voor het vrouwelijk Jeugdw.) 7.45 l.j. Francisca Schalkx-van d. Oetelaar; l.j. Jan v. d. Braak ,Martina van Schijndelz.e en Wilhelmina de zoon; 8,30 l.d. MariaKuypers-Habraken; Ld. uit dankbaarheid.ZATERDAG; 7 uur Ld. voor overleden Ouders; l.d. voor Wilhelmina van Udenvan d. Bruggen en Anna de dr.; 7.45 I.m. Ariana Segbars-Jansen; I.m. Cornelis Strijbos; 8,30 I.m. Henrica Marynen-v. d. Vliert, I.m. Antonius van d Meyden.
Parochie H. Lambertus, Gemonde. 

3de Zondag na Driekoningen. ZONDAG: 7,30 H. Mis Welzijn der par. 10 uur jrgt. Henrica v. d. Schoot. MAANDAG: 7,30 ji;gt. fam. v. Griensven-de Bever. . . DINSDAG: 7,30 jrgt. Jan van Rooy. WOENSDAG: 7,30 jrgt. Francina hsvr. van Jan van Rooy. • DONDERDAG: 7,30 jrgt. Mej. ElisabethLoutermans.VRIJDAG: Eerste Vrijdag , 8,30 jrgt. Bernardus Endstra. ZATERDAG: Feestdag van O.L.Vr. Licht.mis. Vóór de H. Mis zullen kaarsen gewijd worden. Om 7,30 H. Mis welzijn der parochie. '·Deze week zullen geschieden: Maandag: 2 H. Missen Eerw. Zuster Xaverio van weg� de SFhoolkinderen; Dinsdag: H. Mis Eerw. Zuster Xa verio van wege de schoolkinderen; H. Mis Petrus van Eindhoven, broedersch.H. Theresia; Woensdag: H. Mis Petrus vanEindhoven, proc. Roermond; H. Mis Petrusvan Eindhoven vanwege de buurt; Donderdag: H. Mis Joannes van Houten, Lev.Rozenkrans; H. Mis Joannes van Houtenproc. Kevelaar; Vrijdag: 2 H. Missen Bernardus Endstra vanwege broers en zusters;Zaterdag: 2 H. Missen Adriana Verhoevenvanwege de buurt.
Parochie H. Theresia, Boxtel. 

Derde Zondag na Driekoningen. ZONDAG: 7.30 H. Mis voor Gerard Vekemans te Nijmegen overleden; 9 uur H. Mis; 10,30 Hoogmis tot welzijn van de parochianen; de eerste schaal is voor onze eigen kerk, de tweede voor B.N. Drie uur Lof met rozenhoedje uit dankbaarheid voor verkregen weldaden. MAANDAG: 7,30 H. Mis tot bijzondere intentie; 8,30 H. Mis voor den heer Marinus Manders. DINSDAG: 7,30 H. Mis voor Johanna v. d. Wiel-v. d. Boom te Liempde overleden;8,30 H. Mis , waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd, uit vriendschap voor Johannes Visser.WOENSDAG: 7,30 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd, voor overleden familie v. d. Bosch-Leyten; 8,30 H. Mis van wege processie Boxtel-Kevelaarvoor Adrianus v. cl. Loo.DONDERDAG: 7,30 wekelijkse H. Mis voor Johannes Vissers; 8130 H. Mis tot intentie van de leden der Godsvruchtige vereniging ter ere v. d. H. Theresia v. h. Kind Jezus. VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de maand, daarom ook toegewijd aan het Goddelijk Hart van Jezus; 7,30 H. Mis waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor den heer Adrianus v. d. Bree kei; 8,30 gezongen H. Mis voor Maria Antonia van Beers.ZATERDAG: Priester-Zaterdag; 7,30 H.Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor de priesters; 8,30 H. Mis, waarin de kaarsen worden gewijd wegens het feest van O.L.Vr. Lichtmis tot intentie van de parochianen; Zes uur Lof met Rozenhoedje ter ere v. h. Onbevlekte Hart van Maria tot hulp voor de priesters in de gehele wereld. Biechthoren: van 2,30 tot 4 uur en van 
Drukkerij, Boxtel. 

5,30 tot 7 uur, ook voor en na alle H: Diensten. Aanbevolen: 30 dagen 'de,heet Jan Rijken te Leeuw�n, Maria van Hal-Dankers in cl� parochie v.h. H. Ha.rt overleden en de wed.Maria Berends-Toonen in het Liefdegesticht te Boxtel bediend. Het H. Sacrament des Huwelijks wensén . • te ontvangen': Johannes Andreas Geerts uit •de parochie van d. H. Petrus en Antonetta:Helena Kruysen uit deze parochie, beidente Boxtel, waarvan heden de tweede afkondi-.· ging geschiedt. • . ,· ZONDAG: 3 Februari. 7 uur de eerste H. Mis voo.r den H. Eerw. Heer WilhelmusSpierings, gewezen Deken en Pastoor inBoxtel.
Paro'chie St. Jan's Onthoof�g, 

, Liempde. 
3e Zondag na Driekoningen, 27 Jan.ZONDAG 6.30 I.m. tot welzijn der par,; 8 uur l.mndst wed. Johanna Jan van Nunen;10 uur 'z.mndst. den Heer Arnoldus v. d. Broek; 2.30 Lof, daarna jongens-congreg_ MAANDAG: 7 uur z.m. Mej. van Oos� trum-Peters overleden te Eindhoven; 7,30I.m. Helena Antonius van Asveld als overl.lid v. d: Retraite-penning; 8 uur I.m. totbijz. intentie.DINSDAG: 7 uur z.m. Wed. Maria Rutgerus Kluytmans overleden te Best; 7,30 J.i. Petronella Martinus Quinten; 8 uur I.mndst� Johannes Vingerhoets. . WOENSDAG: 7 uur z.j. Willem van Gemert en Petronella: hsvr.; 7,30 l.j. Jan Quinten; 8 uur l.j. Theodora Marinus Thomassen. DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. n-:>den der parochianen; 7,30 z.j. Marinu,; Bax; 8 u.l.mndst. wed. Johanna Jan van de WieLVRIJDAG: te Vrijdag der maand - daarom ook Donderdag biechthoren als op Za"terdag d.i. van 2 tot 3 en yan 5 tot 6 uur -6.30 I.m. bijz. noden der parochianen; 7 uurI.m. bijz. noden der parochianen; 7,30 �rondst. over!. familie van Boeckel-vanRumpt; deze H. Mis met uitstelling van hetAllerheiligste en Acte van Eerherstel aan hetGoddelijk Hart.ZATERDAG: Feestdag van O.L.Vr. Licht

mis; 7 uur I.m. tot welz. der parochie; 7,30z.mis leden der processie van Kevelaar; 8uur l.j. Godefridus van Asten voor de H. Mis van 7 uur wijding der kaarsen. ZONDAG: 3 Febr. 6,30 l.j. Jacoba Godefridus van Asten; 8 'uur I.m. tot welzijn derparochie; 10 uur• z.j. Antonius Schoenmabn. De trein voor de Retraitanten te Udenvertrekt uit Boxtel 5 minuten voor 4 uur.Zij, die nog niet zouden weten, wat zijmoeten medebrengen, kunnen dit op de pastorie komen vernemen. 30e Helena Antonius van Asveld overleden te Liempde; mej. van Oostrum-Peters overleden te Eindhoven; wed. Maria Rutgeris Kluytmans overleden te Best. 
Parochie H. Willibrordus, Esch. Derde Zondag na Driekoningen. H.H. Diensten om 7 uur, 8,30 en 10 uurHoogmis voor de Parochianen. Onder alleH.H. Missen zal de Zeereèrw. -Pater A. v. d.Crommenacker preken over zijn Missie. Detweede schaalcollecte zal tot zijn intentie gehouden worden. De derde voor de Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. Woensdagmorgen om 10 uur zullen de kinderen van het 2de en 3de leerjaar ko

men biechten. Donderdag onder de H. Mis van 8 uur zullen ze gezamenlijk communiseren. Donderdag gelegenheid om te biechten van 3 tot 4 uur en van 6 tot 7,30. Om 6 uur oefening van het H. Uur. Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 6.30 uitstelling van het Allerheiligste en Communieuitreiking. Om 7 uur Pl. H. Mis met uitstelling waarna Litanie van het H. Hart en oefening van eerherstel. 's Avonds om 6 uur Lof, Na het Lof een lied ter ere van het H. Hart. Zaterdag feestdag van O.L. Vrouw Lichtmis, tevens Priester-Zaterdag. Voor de H. Mis van 7 uur zullen de kaarsen gewijd worden. Zondag a.s. feestdag van den H. Blasius zal voor en na de H.H. Missen de Blasiuszegen gegeven worden. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Heeren Mevr. Dankers-van Liempt; 8,30 H. Mis.10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: 7 uur H. Mis overleden Ouders (P.); 8 uur H. Mis Antonius Maria van der Zeyst. DINSDAG: 7 uur H. Mis Willibrordus van den Braak; 8 uur gel. H. Mis voor Bij:.:. Intentie. WOENSDAG: 7 uur H. Mis Everardus van Dijk; 8 uur H. Mis Henricus Spooren v.w. Br. H. Bloed.DONDERDAG: 7 uur H. Mis' Gerdinavan de Pas-van Son; 8 uur H. Mis Michiel van den Braak. -.. VRIJDAG: 7 uur gez. jrgt. Maria van Rulo•van Dongen; 8 uur H. Mis Johanna van Dijk van Esch. ZATERDAG: 7 uur gez. H. Mis voor de parochie; 8 uur H. Mis Maria Beljouw-v. d. Struyk te Boxtel over!. Nog worden de gebeden verzocht voor Linderdina Hilgerdenaar voor wie het zevende wordt voortgezet. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Lichtmis 

Na een glinsterende nacht van sterren 
met de morgenmaan op het ijs, 
begon Maria haar verre -
geruisloos, zwijgende reis. 

De beek bij de brug lag bevroren 
en het huis van den iemker hing laag 
als een witte korf verloren 
tegen een sneeuwblanke beukenhaag. 

Van koude· en winter en wegen, 
Maria - zij kent dit leed; 
Maar zij draagt weer het Eeuwige Leven, 
als toen zij naar Bethlehem reed. 

Hoe moeders dit heengaan beschouwen, 
als hun kind om zuivering vraagt, 
dit is het geheim van de vrouwen; 
mysterie . van moeder, en maagd. 

Hun wereld -,- 't zijn beeld en gebaren 
buiten grenzen van taal en tijd 
en hun ogen telen en klaren 
het geluk van geladenheid. 

Zij bieden, de kaars in hun handen, 
in vroomheid achter stola en vlam, 
met gebeden en offeranden 
hun schoot aan het Goddelik Lam. 

Zij vrezen verdriet noch aanvaarden, 
die met tortels den kerkgang gaan, 
al komen er zeven zwaarden 
blinkend op het • moederhart staan. 

- · _ Wé!nt-:ze-.zien- zich door God begroeten,
als op aarde dit wonder geschiedt
en voor m6eders die God ontmoeten 

• rijpen off ers eh pijn tot een lied.
IVO v.. DINTHER. 

' Naast de comedie die zich te Neu-
- renberg afspeelt, en die reeds een
beetje begint te vervelen, kunnen we
we ons nu verlustigen in het spel der
comedianten te Londen. Daar wordt
een conferentie gehouden van de
,verenigde volken. Daar vergadert
een soort· veiligheidsraad. Eigenlijk
speel men daar het grootste comedie-

- • spel dat er ooit gespeeld is. De klei-
ne landen hebben hier verschillende
afgevaardigden, die allemaal rede
voeringen mogen afsteken en waar
naar men met een zekere eerbied
luistert, maar eigenlijk komt het hier
op neer dat de grote drie doen wat ze
willen en dat het oordeel der kleine

sische volken te reageren, maar on
dertussen zullen ze zelf trachten Iran 
te overmeesteren, Brits Indië onder 
de knie te houden, Griekenland te 
beïnvloeden, enz. enz. Wij zouden 
het niet :moeten wagen ook maar de 
helft van de overheersingszucht aan 
den dag te leggen die Rusland en de 
andere twee grote mogendheden zich 
kunnen veroorloven, want het zou 
niet erg lang duren of men zou alarm 
slaan voor de vrijheid. De motie van 
Poll, die toch niets meer was d_an 
een normale uiting van democratie 
kon niet eens de waardering vinden 
die zij verdiende. Men trachtte die 
als een politieke blunder te ·brand
merken enkel en alleen omdat men 
van mening was dat niet Nederland 
maar de Angelsaksische landen de 
zaak Indonesië te regelen hadden. 

De comedie die zich thans te Lon
den afspeelt kost een massa geld. Er 
worden salarissen genoemd van 
80.000 gulden. Misschien zal het 
straks duidelijk worden dat dit alles 
maar parade was en verder niets. 

Men heeft gemeend tot nu toe 
geen enkel christelijk element in de 
vergadering der verenigde volken toe 
te laten. Men praat over wereldvei
ligheid, men sticht commissies voor 
het onderzoek van de atoom-ener
gie, men benoemt nieuwe leden, men 
verlangt toetreding van de vredelie
vende landen zolas Zweden en Zwit
serland, maar men denkt er niet eens 
aan een element van christendom als 
gast op deze bijeenkomsten uit te no
digen. Angstvallig houdt men er de 
idees van het vaticaan buiten. De 
vredelievendheid en de sociale lief
de, de gerechtigheid en het orde
ningssysteem dat de witte man van 
Rome allemaal beschouwt als het on
misbare in een goede maatschappij, 
is voor deze comedie van geen be
lang. 

Het is allemaal wel heel aardig 
grote verslagen van gehouden rede
voeringen te publiceren, die een 
beetje relief aan de zaak moe.ten ge
ven, maar de kern van de zaak is en 
blijft deze: De grote drie zijn bezig 
met een schaakwedstrijd, de anderen 
mogen .van uit de verte toeschouwen. 
Als deze toeschouwers dan maar 
door hebben dat zelfs dit grote 
schaakspel comedie is dan mogen we 
ten minste nog zeggen dat ze niet 
van verstan_d en inzicht ontbloot zijn. 

mogendheden er alleen maar mag 1 • 

zijn om dat der drie te illustreren. Staatsc.o.t:pO-t.aÛSHte of, 
Er bestaat een soort Atlantic Charter, _VeceninÛf,n.(;;c.ocpomti.sm,e? dat met heel veel omhaal spreekt. ---r '7"' 

van samenwerking tussen alle vrede- Verleden week werd in de Ark een 
lievende naties, dat het heeft over de bijeenkomst gehouden door de R.K. 
verenigde volken, als over een van- Middenstand, waarbij het woord ge-
zelfsprekende combinatie, maar on- voerd werd door Dr. Olierook, en 
dertussen is in San Francisco de daar zijn toespraak zo belangrijk is 
macht volledig in handen gelegd van· niet, alleen voor de Middenstand, 
·de drie ,grote mogendheden. • • maar voor: vele anderen eveneens, 
. . Nederland moest het maar eens in leek het niet ongeschikt hiervan een 

·•zijn hoofd krijgen om in Indië het· meer uitgebreid overzicht te geven,
leger wat actiever te laten optreden. te meer daar de vragen die na de 
W � moesten het maar eens durven lezing gesteld . werden en het ant--
wagen wat meer zelfbewustzijn en . woord dat daarop volgde een bij
'wat I harder optreden aan den dag zonder licht werpen· op de proble
te leggen. Ge zoudt eens horen wat men die zich voordoen bij de huidi-
de grote drie, die zelf zo keizerlijk ge tweespalt die er bestaat tussen 

· optreden als ie maar willen, hiervan vakgroep en standsórganisatie of ver-
eeni schandaal zouden maken. Het . - eniging.
zou' ·niet geoorlo0fd zijn tegen de _; Allereerst toonde Dr. Olierook de
vtijheidsged��hten van deze Indone- noodzakelijkheid aan van organisa-

' 

tie ook voor de Middenstand. 
Het middel om te komen tot een 

ordening van de gemeenschap is de 
corporatie. Ons grote ideaal moet 
zijn eens tot een corporatieve maat
schappij te komen. 

Niet de staat moet de corporaties 
in het leven roepen, want dan krijgen 
we een soort staatcorporatisme. En 
het zal wel voor iedereen duidelijk 
zijn dat het staatscorporatisme fascis-
tisch is. 

Quadragesima Anno staat een cor
poratisme voor dat van onderen af 
wordt opgebouwd, dat vanuit de ge
meenschap zelf groeit. Men kan dit 
een soort verenigingscörporatisme 
noemen. 

Naar dit corporatisme moeten we 
streven, naar deze organisatie moe
ten wij ons bewegen, en wel om deze 
reden, dat een staatscorporatisme op 
de duur niet in staat blijkt rekening 
te houden met de morele grondslag, 
die elke organisatie -moet hebben. 
Een verenigingscorporatisme, dat be
staat uit principiële organisaties is 
hiertoe wel in staat. 

Daarna kan men zich de vraag stel
len of men voor een goede opbouw 
van een corporatieve staat vanuit de 
verenigingen, vanuit de gemeenschap 
zelf dus, noodzakelijk R.K. organisa
ties moet hebben. En hierop moet 
het antwoord luiden dat de princi
piële organisaties juist tegenover de 
neutrale vakorganisaties moeten - ge
organiseerd worden vanuit het gods
dienstige standpunt, omdat de zorg 
voor godsdienst en zeden dit nood
zakelijk maken. 

Het is voor de nakoming der ze
denwet noodzakelijk dat de mens, · 
die in vele dingen zo gemakkelijk 
dwalen kan en ook zijn organisatie 
wordt voorgelicht door kerk en ka
tholicisme. In een neutrale en in een 
eenheidsvakorganisatie zijn we mo
reel niet veilig. 

Het is ook daarom dat Dr. Olie
rook aanspoorde met de meeste 
spoed en met een grote geestdrift de 
organisatie, de katholieke samenwer
king uit te bouwen tot een groot en 
machtig orgaan dat straks in staat 
zal zijn de taak op zich te nemen, 
die het wacht. 

Toen men na deze toespraak vroeg 
naar het in te nemen standpunt van 
de katholieke middenstanders tegen
over de vakgroepen, kon de spreker 
met een gerust hart zeggen, dat men 
voorlopig, zolang men tot lidmaat
schap verplicht is, zeker lid kon blij
ven. Binnenkort zou men toch de 
verschillende vakgroepen zien ver
dwijnen, of zien terugzakken tot de 
oude neutrale vakorganisaties. Dan 
hebben wij weer tot taak, maar ook 
reeds nu, onze eigen organisatie met 
geheel onze persoon te steunen. On
dertussen moeten wij er met kracht 
op aandringen dat de vakgroepen 
hun contributie zeer sterk besnoeien. 
Ook kan men gerust deelnemen aan 
de bestuursverkiezingen, om ten min
ste een zo goed mogelijk bestuur te 
krijgen gedurende deze overgangs
tijd. Dat is zo in het kort de zeer 
heldere en zeer gematigde opinie van 
Dr. Olierook en gezien de belangrijk
h�id van dit standpunt voor zeer ve- • 
len mensen die met vakgroepen te 
maken hebben meenden we goed te 
doen dit even aan te stippen. 

3let Zondaqs=fuanqelie. 
Heer, red ons, wij vergaan. 

Matth. 8, 25.

Een tafereel van pakkende werke
lijkheid, een jagende storm, doodsbe
nauwde leerlingen en een zinkende 
schuit; en te midden van al die angst 
en nood ... : ,,Hij sliep". En als alle 
menselijke middelen zijn té baat ge- • 
nomen, en als alles tevergeefs blijkt, 
dan ...... ja dan gaan de Apostelen 
in hun radeloosheid hun Meester . 
wekken: Heer, red ons, want wij ver
gaan. Glimlachend opent Hij de 
ogen: ,,o gij kleingelovigen'\ en met 
een vlammende blik uit Zijn godde
lijke ogen do.orboort Hij den storm, 
en ogenblikkelijk was het stil. 

Er was een storm losgebroken over 
de gehele wereld en in het ruw ge
weld werden de volkeren tegen el-

-kaar opgezweept in een verschrik
kelijke wedloop van verderf en ellen-

• de. De volkeren maakten gebruik
van_ de meest vernuftige uitvindingen
van het menselijk verstand, om deze
storm tot bedaren te brengen ... Vijf
jaren lang werden dood en verderf
uitgezaaid...... en God sliep d.w.z.
God liet de mensen op hun eigen
kracht aantobben, omdat ze meen
den Hem te kunnen missen. En ein
delijk na harde strijd is de verlich- •
ting gekomen en werd de storm tot •
bedaren gebracht, tenminste dat had
den we ons zo gedacht. Maar op de
stilte na de storm volgde een ont
goocheling, waarvan wij nu nog niet
zijn bekomen.

Want juist nu, na de oorlog dreigt
een nieuwe storm los te breken. De
donkere wolken van materialisme,
van zedeloosheid, van losbandigheid
en lichtzinnigheid op ieder gebied
maken de hemel van de toekomst
donker ...... en God laat de mensen
opnieuw aantobben, omdat ze_ het
willen voorkomen zonder Hem.

Nee, God slaapt niet, doch Hij
wacht op het gebed der mensheid,
op de noodkreet van de wereld, die
zonder God nie.t tot rust en vrede
komen kan.

Wij moeten terug naar God, dat
is de enige waarborg voor het be
houd van het erf deel van onze vade
ren. En dan pas, als de wereld terug
wil gaan naar den God, Dien zij ver
bannen heeft, dan alleen zal weer
het stille water van den vrede over
de aarde stromen, zodat we terecht
zullen moeten bekennen met de
Apostelen: ,,Wie is Hij, dat zelfs de
winden en de zee aan Hem gehoor
zamen.

11.oq een Ae.ec ooec dansen. 
Enige tijd geleden is in Brabants 

Centrum door een serie artikelen de 
juiste waardering van het dansen uit
een gezet vanuit een principieel 
standpunt, dat me_n katholiek kan 
noemen maar dat men evengoed al
gemeen christelijk kan heten. 

. Daar de redactie het met de schrij
ver dezer beschouwingen eens was 
heeft zij d�ze dan ook ongewijzigd 
gepubliceerd. , .. 

De administratie van Brabaot5: 

Redacteur: H. v. d. Meijclen. Direcrie· én : 
Adm.: W. L. van Amel�f;�ft; Molr_nstr. 't 9.



Centrum heett gemeend geen enkele 
• advertentie te moeten opnemen die
reclame maakt voor het dansen, voor
danslessen of dansavonden. Zij ging
daarbij voornamelijk van het stand
punt uit: dat ook uit de advertenties
moet blijken welke de principen zijn
die een blad voorstaat. De redactie
was het met de administratie volko
men eens, evenals zij het alleszins
goedkeurt, dat er geen advertenties
worden opgenomen, die dank bren
gen aan die of die heilige voor ver
kregen gunsten, omdat de heiligen
in den hemel geen krantenhelden be
hoeven te worden, ook al is de be
doeling van een adverteerder nog zo
goed. .

• 

Gezien deze principiële houding
heeft de administratie deze week èn
ook vorige week en reeds verschil
lende malen dansadvertenties gewei-
gerd. . 

Nu ontvingen wij onlangs een zeer
onbeleefde brief van het dansinsti
tuut M., waaruit we even het volgen
de citeren:

"Zou het misschien wel opgenomen 
zijn (de advertentie) als er voor 11Dans
instituut" R.K. gestaan zou hebben, ter
wijl het dan toch hetzelfde instituut zou 
hebben (sic!) gebleven. 

Het moet mij van het hart dat hier 
wel een beetje te ver wordt gegaan met 
de opvatting die U heeft geleid om 
een dergelijke advertentie te weigeren 
op te nemen. Ik heb intussen wel andere 
couranten gevonden, die wel bereid zijn 
deze advertentie te plaatsen en ook een 
behoorlijke oplage hebben in Boxtel en 
indien dit niet effectief mocht blijken, 
staan mij nog wel andere diensten ter 
beschikking. 

. Als het dus uw bedoeling is om op. 
deze manier ons t<r boycotten hebt u uw • 
doel niet bereikt." w.g. C. M. 
De toon waarop deze dansleraar 

'schrijft getuigt van zeer weinig be
schaving en van nog minder begrip 
voor het goed recht en het standpunt, 
dat een blad met recht mag huldigen. 
We hebben er niet het minste be
zwaar tegen dat er in Boxtel dansles 
wordt gegeven, zolang dit in het goe
de spoor wordt gehouden. Hier zal 
de beschaving, de kunst en de juiste 
houding van de leraar moeten zorgen 
voor het voorkomen • van deraille
menten. Het getuigt echter niet van 
de juiste ·,,feeling", wanneer men al 
direct over boycotten spreekt, waar 
alleen van een principieel standpunt 
sprake is. Wij menen dat zulks eer 
getuigt van een zekere bekrompen
heid, die toch een dansleraar geheel 
vreemd moest zijn. 

Wij willen er nogmaals op wijzen, 
dat we niet het minst bezwaar kun
nen maken tegen een behoorlijke 
danscursus, ook niet tegen een .dans
avond. We hebben echter wel be
zwaar tegen hetgeen er mee samen
hangt. Wij huldigen hier het stand
punt van een Nederlands kapitein die 
dansavonden organiseerde voor zijn 
soldaten (waaronder getrouwde en 
verloofde mannen) maar die om tien 
uur het einde aankondigde en zijn 
soldaten, na het heengaan der dames, 
in colonne naar hun standplaats liet 
marcheren. Toen men hem naar de 
reden van deze handelwijze vroeg 
antwoordde hij slechts dit: ik wil 
hebben dat mijn jongens hun vrou
wen en hun meisjes recht in de ogen 
kunnen kijken, ook na een dans
avond". 

Hij had het juiste standpunt. Ons 
blad heeft o.i. ook het juiste stand
punt, ook al lijkt het conservatief en 
bekrompen. En voor den dansleraar 
die in Boxtel wil komen wil ik hier
aan nog toevoegen dat hetgeen hier 
werd geschreven niet van een pasto
rie afkomstig is en niet door een col
lega in de danskunst uit een even
tuële . jaloezie werd geïnspireerd, 
maar dat het alleen maar geschreven 
is van uit een verontwaardiging door 
hèm, wiens initialen zo zoetjes aan 
een kleine beruchtheid hebben ge
kregen, omdat ze de beginletters zijn 
van een die meent dat de waarheid -
hard kan zijn, maar soms nog harder 
gezegd moet worden. H. v.d. M. 

11111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

2Je.1lletto. 
De aandachtige lezer(es) zal zich herinne- • 

ren, dat reeds korte tijd na de bevrijding 
van Boxtel, in October 1944, de reeds eni
ge jaren bestaande "Sociale Studieclub", van 

• naam veranderde en voortaan genoemd
werd: ,,Club van zonderlinge zakenlieden".
Nadien, maar reeds onmiddellijk na de
naams (geen zaak-) verandering, ontstond
er vooral in de kringen van de in deze club
ingewijde personen, enige onzekerheid om
trent de begrips inhoud van deze enigszins
eigenaardige benaming. De Metro heeft tóen
notarieel doen vastleggen, de omschrijving,
"zakenlieden zijn zonderling, wanneer zij
menen hun sociale activiteit te kunnen be
perken tot het luisteren naar al dan niet
begrepen lezingen over sociale onderwer
pen". Daarmee werd echter niet gezegd,
dat alle leden van de befaamde club zon-
derlinge zakenlieden zijn. �· • Nu, een jaar later, hebben de zaken zich,
dusdanig ontwikkeld, dat de Metro-redactie 
daarin aanleiding heeft gevonden om een 
open-brief aan deze club te zenden, waarin 
haar gevraagd werd, of zij zich ook ver
enigen kon met de volgende omschrijvende 
definitie: ;,zonderlinge zakenlieden, zijn lie
den, die zich met zonderlinge zaken bezig 
houden". 

Tot nu toe is geen antwoord binnenge
komen. De Metro-redactie vindt een der
gelijke nalatigheid van zakenlieden, - ook 
al zijn zij wat zonderling - wel érg zonder
ling, temeer daar bovenvermelde vraag niet 
alleen gesteld werd uit nieuwsgierigheid om 
te weten of de club nog tot de levenden be
hoort, maar vooral omdat er lieden in Boxtel 
zijn die het gewaagd hebben zich met een 
zonderlinge zaak te bemoeien, n.l. de poli
tiek. De redactie van de Metro is de mening 
toegedaan - misschien is ook dat zonder
ling - dat �e politiek zeker behoorde tot 
het eigen terrein van de club van zonder
linge zakenlieden. 

Mocht genoemde club nu nog niet be
sluiten duidelijke te.al te spreken en alle 
kaarten op taf el te leggen dan zal de 
Metro-redactie overwegen of zij zal over
gaan tot bekendmaking van andere zaken, 
die - alhoewel zonderling - toch de be
langstelling hebben der Metro-lezers en 
waarschijnlijk ook die der 11Brabants Cen
trum" verslinders. De openhartigheid is een 
schone deugd, en daarom "make men van 
zijn hart geen moordkuil". 
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J-lt(le�OHden 5tuAfwt 
(Buiten verantwoording der redactie). 

IS DIT SPORTIEVE GEEST.
Naar aanleiding van een ingezonden stuk 

in Brabant's Centrum van 25 Januari j.l. van 
de Heren van Elk en Haan, respectievelijk 
voorzitter en secretaris van G.V.V. 11lrene" 
Gemonde het volgende: 

Om de zaak duidelijk te stellen, moet 
direct worden vermeld dat de bewuste wed
strijd een competitie-wedstrijd was. ODC 
kwam dus niet op uitnodiging van Irene. 
Dit maakt van zelfsprekend een aanmerke
lijk verschil, alhoewel ik nooit zal goed
keuren, dat de ODCer hun eigen doelman 
trachten te verschalken. Deze onsportiviteit 
slaat echter geheel op de ODCers en is 
geen onsportiviteit tegen Irene. 

Verder zou er iets bij de bezoekers heb
ben gehaperd? Zeer zeker! ODC verscheen 
n.l. niet met negen maar met acht spelers.
Een der ODCers werd tijdens de wedstrijd
van het veld gezonden. (Rapport scheids
rechter den Otter aan het Bondsbureau).
Waarom gaven de Heren hier een verkeerde
lezing? Doelbewust, of onwetendheid!

Doelbewust zou zeer onsportief zijn. On
wetendheid, dan ware het juister geweest, 
om alvorens toevlucht te nemen tot inge
zonde stukken, om zich beter naar waarheid 
te laten voorlichten. Of wisten de Heren 
Van Elk en Haans, dan toch dat de wed
strijd reglementair "moest" worden gestaakt, 
aangezien het aantal spelers tot zeven was 
gedaald. Zie artikel 6 Reglement Compe
titie wedstrijden N. V.B. 

Vervolgens word er gevraagd of ODC 
de mening was toegedaan, we spelen het 
in Gemonde toch wel klaar. Laat ik U 
vertellen, dat de T.C. van ODC voor iedere 
wedstrijd • elftallen opstelt en geen acht
tallen. Drie spelers bleven nu zonder ken
nisgeving weg. Iets, waartegen noch het 
bestuur noch de T.C. van ODC op dat 
moment iets vermocht te doen. Dat het 
ODC-Bestuur alles in het werk stelt om een 
herhaling hiervan te voorkomen, kunnen de 
Heren begrijpen en zelfs kunnen lezen in 
het voetbalverslag van ODC Brabants Cen
trum 18 Januari. 

Mogelijk komt "Irene" in de toekomst wel 
met meerdere elftallen uit. De Heren zullen 
dan ondervinden wat het zeggen wil, om 
alles normaal te laten functioneren. 

De H.H. Bestuursleden van ODC slaan 
goede raad nooit in de wind, maar alvorens 
te berispen (al is ze dan ook stil) ware het 
verstandiger geweest, omtrent dit punt eerst 
eens inlichtingen in te winnen bij het Bonds-
bureau den Haag of Breda. 

Daar zullen zij zeer zeker, antwoord ge
ven, omtrent sportiviteit van ODC. 

M. J. HAZENBERG, Secretaris ODC
(Discussie gesloten, Redactie.) 

Mijnheer de redacteur. 

Het schijnt dat ge door mijn vorig schrij
ven zeer ontroerd waart, daar ge mij althans 
een erg grote plaats in uw blad hebt gege
ven. Ik dank u daarvoor ten zeerste. Thans 
zou ik gaarne wàt critiek uitoefenen op eni-

. ge andere zaken, die mij in uw blad niet erg 
bevallen. Het antwoord dat ge mij op mijn 
vorig schrijven hebt willen schenken zal ik 
maar opnemen als een beaming van hetgeen 
ik u schreef. 

Gij hebt in uw blad eens een arti]<el opge
nomen dat de dood in de letterkunde be
handelt. Waarschijnlijk mogen we daarop 
nog een vervolg verwachten. Ik meen u te 
moeten zeggen dat het merendeel uwer 
lezers aan de dood een grote hekel hebben, 
ook al blijft hij zich maar beperken tot de 
letterkunde. Ik kan uw naïviteit niet erg 
goed begrijpen. Gij schijnt nog een groot 
vertrouwen te hebben in de cultuur van ons 
volk. Reken er echter niet op dat onze 
dichters nog ooit gelezen worden door de 
grote massa, althans zeker geen dichters die 
menen de dood in hun kamer te moeten· 
uitnodigen. 

Verder heb ik nog gemèrkt, dat in uw 
blad geen enkele advertentie voorkomt, die 
ons ten dans uitnodigt. Is het dan werkelijk 
waar dat u zo grote haat koestert tegen de 
dans, dat u niet eens genegen bent tegen 
behoorlijke betaling een dansadvertentie op 

• te nemen? Ik meen te moeten zeggen dat
u niet erg modern in uw opvatting zijt.
Meent ge dan werkelijk dat de ouderwetse 
degelijkheid het nog zal winnen op onze
nieuwe tijd? Misschien zult ge hiervan nog
wel eens genezen, althans zeker als ge
mij toestaat iedere week het kankerhoekse
te vullen met mijn wijze en moderne in
zichten. DANiëL.
Naschrift: Nihil tam absurde dici potest,
quod non dicatur ah atiquo philosophorum.
(men kan niet zo'n grote stommiteit verkon
digen of ze werd reeds door een of ander
wijsgeer uitgesproken.) Hiermede wil ik
maar zeggen, Daniël, dat ge niet de eerste
zijt die dit beweert.

J.onq,eff,SIDU,.
Wij ontvingen: een vers, aan de jongste 

lichting, voor Indië opgeroepen, opgedragen. 
Duister dreigen donkre wolken, 
staaplen stelpend steeds ,zich op, 
komen nader, komen kolken 
rontelom den heuveltop. 

Heuveltop met idealen 
van 't werkend jong geslacht 
moest gij niet de baan bepalen, 
die het recht in 't leven bracht. 

Waarheen moeten zij zich wenden, 
afgesneden is het spoor 
naar de blijheid, slechts ellende 
wacht, voor wie z'n weg verloor. 

Toch weest trots, gij moogt presteren, 
wat geen ander heeft gedaan 
om 't stuwend stormgetij te 'keren, 
moet gij naar het Oosten gaan. 

Gij en gij alleen zult strijden 
voor de vaan van 't vaderland 
droef. maar dapper zult ge lijden 
weet! gij komt tot adelstand. 

Leidt nu vriend geen vreugd'loos leven, 
ga naar God naar 't Kruis om kracht, 
dat zal zeker troost U geven 
en een licht zijn in de nacht. 

THEODOOR VAN TONGEREN. 

1.laatsdijk � 
HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Dinsdagavond had in de foyer van de Ark 
een studieavond plaats van de Heemkundige 
Studiekring, waarbij door de H.E. Heer De
ken 1. Broekman een lezing werd gegeven 
over Jeroen Bosch, toegelicht met lichtbeel
den. 

Deze schilder, die in 1475 zijn schilders
loopbaan begon, noemde spreker een baan
breker voor een nieuwe kunst, in de tijd 
dat grote meesters nog in de glorie van hun 
oude methoden werkten. Hij was in zijn ·tijd 
een modern schilder, met nieuwe idees en 
nieuwe methoden. 

Jeroen Bosch heeft geen bepaalde mees
ters gehad, ook al kan men in vele werken 
overeenkomst aanwijzen met sommige schil
ders. Steeds merken we op dat hij werkte 
volgens een eigen opvatting. De voornaam
ste invloed op Bosch, was de locale invloed 
van het schone stadje Den Bosch. 

Hij wordt door zijn oorspror kelijkhe1d 
een voorbereider van de kunst van een 
Breugel, en andere grote kunstena ... rs .. 

Over zijn werk sprekend, telkens toege
licht met reproducties op het witte doek, 
schetste spreker het Middeleeuwse bijgeloof 
omtrent duivel- en heksenwereld. Deze fan
tastische wereld schildert Bosch in zijn tafe
relen vol grillige figuren. Het schijnt echter 
zeker dat hij zelf in. deze bijgelovige wereld 
niet gelooft. Hij wil echter deze twijfel over
dragen op het volk om. het te. verlossen 
uit deze overspannen tijd van ,lt.,ivelse en, 
helse fantasiën .. In het bijzonder besprak 
Deken Broekman de werken "de Verzoeking 

van den Heilige,n Antonius" en "De Verlo-
• ren Zoon" om met een sch.oon en poëtisch
gezien portret, uit Jeroen's werk gekristal
liseerd, zijn mooie lezing te besluiten.

• Op deze vergadering waren aanwezig Dr.
Renders, Mr. van Vlijmen en Architect Cee
nen als vertegenwoordigers van de Studie
kring "KempenlandJ). Door alle drie wer4
bij de rondvraag een kort woord gesproke�
over het verenigingscontact, dat mogelijk tot
stand zou kunnen komen tussen Boxtel en
Eindhoven. Mr. van Vlijmen en Architect
Geenen vroegen in het bijzonder de aatt
dacht voor het restaureren van kerken in
Brabant, vooral voor het verwaarloosde
kerkje te Middelbeers. Zij opperden het plan
de Brabanders zelf hiervoor te interesseren,
opdat zij voor financiering zouden kunnen 
zorgen. Architect Geenen lichte aan dj! hand van een tekening de technische plan
nen toe omtrent het herstel van deze· kerk._ .

De heer K. Dekker vroeg nog de aan
dacht voor alle verwoeste en getroffen
kerken en torens in Brabant, waarna d�

• voorzitter orri half elf de vergadering sloot
met de mening uit te spreken dat "mon�
menten zorg" zeker wel warm te maken
zou zijn voor het restaureren van kerken
en torens als herdenksteken voor deze oor
log, in die geest zoals dit door de vertegen
woordigers van "Kempenland" was uitge
sproken. Vervolgens meende de voorzitter
blij te mogen zijn, met het gelegde contact
tussen beide Studiekringen.

Om half elf werd deze interessante stu
dieavond besloten.

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU. 
Gerepatrieerden, die bij hun terugkeer uit

het buitenland, vijandelijk geld aan de grens 
hebben ingeleverd, worden verzocht, bij liet 
arbeidsbureau een schriftelijk verzoek tot 
terugbetaling van dit geld in te dienen, • on
der vermelding van naam, geb. datum, adres 
en ingeleverd geldbedrag in R.M. 

Door groot levensmiddelenbedrijf wordt 
een nette, beschaafde winkelknecht gevraagd 
van ± 20 jaar. Goede arbeidsvoorwaarden 
en kans op promotie zijn aanwezig. 

Gegadigden dienen zich met spoed te
melden bij het arbeidsbureau. ' 

R.K. MIDDENSTAND. 
Op de derde avond in het winterpro;. 

gramma van de R.K. Middenstnd sprak Dr. 
Olierook over de noodzakelijkheid van ka

·tholieke organisatie. Een uitvoerige bespre
king vindt u in dit blad hiervan. Er dient
nog vernield dat de Z.E. Heer A. Damen be
noemd werd tot geestelijk adviseur. Reeds
sprak hij ter kennismaking enige vurige
woorden, waarin hij zijn volle activiteit voor
de Middenstand toezei.- • - · -- \, ,.,· • ,.

,,DE ZWARTE ·PLAK".
Door onvoldoende reclame konden slechts 

weinige getuige zijn van de causerie over de
ondergrondse strijd door Bert Poels. Het
waren de heldendaden van de mannen uit 
het kleine dorpje America, die we te horen 
kregen. ,,De Zwarte Plak" is een gedeelte 
van- dit dorp bestaande uit enkele boer
derijen, waar gedurende de bezettingstijd 
vele onderduikers en piloten van verschil- . 
lende nationaliteit een onderdak vonden en 
veilig naar hun woonsteden werden terug
gevoerd. Deze avond wierp een lichtstraal 
op het taaie, volhardende van onze onder
grondse strijders tegenover het ctierltjke C'p
treden der Duitsers en NSB. O,n ..ie licht
beelden droegen het lumnc ertoe bij om 
deze avond voor het publiek zeer intl!res
sant te doen zijn. Wij wensen den heer 
Boels veel succes, mede voor hc"c deel waar• 
voor hij streeft, n.l. voor het oprichten van 
een kapel op de grens van Limburg en 
Noord-Brabant, ter nagedachtenis aan hen 
die vielen voor onze vrijheid. 

HOCKEY-NIEUWS. 
Voor Zondag 3 Februari zijn voor' onze 

vereniging de navolgende wedstrijden voor 
de competitie vastgesteld. Heren: Or. Zwart 
II-MEP I; Hopbel II-MEP II. Dames:
Oranje Zwart 1-MEP 1.
Gezien de standenlijst in de Hockey-sport
van 25 Januari j.l. is het noodzakelijk dat
onze club nog weer eens enkele winstpun
ten zal bemachtigen willen wij nog een
woordje mede spreken bij het bereiken van
de eerste plaats op de ranglijst. Dus MEP
pers doet allen uw uiterste best nog eens.
De leden van de betrokken elftallen krijgen
allen afzonderlijk bericht.

I 

ODC 
Programma voo :r a.s. Zondag. Het eerste 

elftal vrij. Tweede en 3e elftal thuis tegen 
BMC, 2 en 3 uur. • ODC II heeft de leiding in haar afdeling. 
Jongens alle hens aan dek om die te be
houden. 

Het 3e elftal heeft beterschap beloofd en
sturen de BMers met een nederlaag naar,
huis. 

MUZIKAAL- EN VOCAAL-CONCERTEN • De R.K. Gildebonds-Harmonie geeft a.s.
Woensdag 6 Februari en Vrijdag 8 Februari,
concerten uitsluitend voor H.H. Ereleden,
Donateurs en Begunstigers, met hunne Da-,
mes, in De Ark. Aanvang 8 uur. . .. 

Boxtels' Mannenkoor zal aan deze concel'.'.; 
ten zijn welwillende medewerking verlenen. • 



JAARVERGADERING J.B.S. 
De Jonge Boerenstand afd. Boxtel zalWoensdag 6 Februari zijn jaar- en feestvergadering houden in café Nooten, Breuke

len. Des morgens om half acht zal in de kerk
van de H. Theresia, Lennisheuvel een H.Mis worden opgedragen, waarbij alle ledentegenwoordig behoren te zijn. De. feestvergadering vangt aan· om half 6.Eene belangrijke ag�nda zal ter behandeling zijn. Nieuwe leden worden aangenomen ter vergadering, ook de jaarlijksecontributie zal worden geïnd. 

KEEP-SMILING. 
Woensdagavond zorgde een EindhovensRevuegezelschap voor een amusementsavond, die weliswaar niet de naam vanrevue verdient en met minder reclame voldoende gewaardeerd ware geweest, maartoch voldeed aan de eischen voor een beschaafd cabaret-programma. Behoudens enkele detonerende grappenvan Tinus en wat à muzikale grepen, kan• men deze avond waarderen als een goedeontspanningsavond. Jammer, dat de HawaiïGuitarist niet aanwezig kon zijn, daardoor 

werd het geheel gehandicapt. 
TER NAVOLGING. 

Op de bruiloft van Josina Keukens enErnest Barker op 28 Januari werden collecten gehouden voor de Missienaaikring, deMissie en Nederland helpt Indië. De opbrengst der Missie collecten in busjes is nietbekend, die voor Nederland helpt Indiëbracht 15 gulden op. 
BURGERLIJKEN STAND BOXTEL. 

Van 23 Januari tot en met 29 Januari 1946.GEBOREN: Petronella C. H. G., d.v. H.H. van Weert e.v. H. M. Verdonk, Nieuwstraat 142; Adrianus S. W. M., z. v. S. P. 
J. Kwinten e.v. J. M. v. d. Sanden, Kerkstraat 4; Theodorus M., z.v. Th. C. Timmermans e.v. M. E. Timmermans, Rozemarijnstraat 7; Lambertus J. M., z.v. M. v. d.
Aa e.v. Verbruggen C., Parallelweg Zuid 39;Gerardus G., z.v. J. W. de Jong e.v. M. deBie, Tongeren 44; Antonius W. M. Fr.M., z.v. M. E. van Eindhoven e.v. A. J. M.Herzes, Nw. Kerkstraat 7; Adriana Fr.,d.v, A. J. v.d. Meijden e.v. E. M. v. Esch,Tongeren 59b; Herma A., d.v. R. J. Meuwissen e;v. C. J. v. Weert, Tongersestraat 12;Lambertus H., z.v. L. H. v. d. Biggelaar e.v.H. G. Olijslagers, Nieuwstraat. 146. • GEHUWD: Ernest Noel Barker Bradford�n Josina Gertruda Petronella Keukens,Boxtel; Marinus Lambertus Paschalis vanden Biggelaar, Schijndel en Francisca Ma-• na de Nijs, Boxtel. OVERLEDEN: Willibordus J. P. Barten,·oud• 4 weken, Bosscheweg 203; • Petrus van
Beers, oud 50 jaren, rangeerder N.S., Kleinderliempde 12; Theodorus van Kuringe, oud67 jaren, Gemonde 76; Maria Johanna vanSummeren, oud 61 jaren, van Osch en vanLeeuwenstraat 36. 

2JistciB«lk= 'llieuu,.s. 
OFFIClëLE BONNENLIJST. 

voor de tweede helft van de 2de periode1946 (3 tot en met 16 Februari 1946). Elk der volgende bonnen geeft recht ophet kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 602. 763 t/m 769 800 gram brood761, 762 200 gram bloem 760 400 gram suiker 759 250 gram margarine 758 125 gram margarine 757 100 gram vet 756 100 gram kaas 755 2 doosjes lucifers
B 79, B 80 1 400 gram brood B 78 1 kg aardappelenB 77, C 77 1 1 ei 
Bonkaarten LA, LB, LC 602. 013, 014, 015 1 100 gram vlees• vlees 1 016 vlees 8 oz. (225 gr.) meat and 

1 vegetables. 009 aard. 1 kg aardappelen.' A 03 melk \ 1½ liter melk ·B 03, C 03 melk 3 liter melk
Bonkaarten KD, KE 612. 868, 869 800 gram brood . 866, 867 200 gram bloem865 500 gram suiker
864 250 gram boter 863 125 gram margarine862 100 gram kaas '861 1 ei 860 2 doosjes lucifersD 71, D 72 1 400 gram brood 
E 71 · 500 gram rijst of kinderm. Bonkaarten LD, LE 602. 513, 514

1 
5151100 gram vlees 509 aard. 1 kg aardappelen• D 03, E 03 melkl 5 liter melk -

Tabakskaarten enz. T 11 \ 2 rantsoenen tabaksart. (geen import-cigaretten) V 11 I 100 gram suikerwerken X 11 1 2 rantsoenen tabaksart.i (geen import-cigaretten) De bonnen voor melk en aardappelen zijn . geldig tot· en met Zaterdag 9 Februari a.s. • Voor de week van 10 tot en met 16 Februari a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, jam, thee, 
tabak, versnaperingen en gedroogde zuid-
vruchten. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds opVrijdag 1 Februari a.s. van des morgens 8uur af worden gebruikt, met uitzonderingvan de bonnen voor vlees, melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 4 Februari mag worden afgeleverd. 

helft magere of 20 + kaas worden geleverd. PINDAKAAS VOOR LEEFTIJDSGROEP 
14- 21 JAAR.Ter aanvulling van het verlaagde aardappelrantsoen kunnen de laatste twee kg uit de gevormde voorraad worden gebruikt. 

Op bon "016 vlees" is uitsluitend verkrijgbaar 8 oz. ( = ± 225 gram) meat and vegetables, meat and vegetable with beans, meatand vegetable ration, meat and vegetableration with beans, meat and vegetable stew,minced beef and vegetables, pork and vegetables, pork and beans, beef stew, Irish stew,meat hash, Chili con carne, corned beefhash, park and soyalinks, thick vegetablestew. 

De eieren op bon B 77, C 77 en 861kunnen worden betrokken bij een detaillist,die eieren op rantsoenbonnen voor ziekenpleegt te verkopen. 
Bij deelneming aan maaltijden van deCentrale Keukens moeten aldaar de bonnen,,013 of 513 vlees" voor vlees en "009 aardappelen" voor aardappelen worden ingeleverd. 
In de week van 10 tot en met 16 Februarimoet bij de Centrale Keukens bon "014 of514 vlees" worden ingeleverd voor vlees,alsmede de voor die week aan te wijzenaardappelbonnen. 

Het is mogelijk, binnenkort voor jeugdigepersonen van 14-21 jaar een potje van 370 gr. pindakaas beschikbaar te stellen. Op 10Februari zal een voor-inleveringsbon bekendgemaakt worden, welke tevens als koopbon zal gelden. 
ALLEEN SUIKERWERKEN 

OP DE SNOEPBON.
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat op bon V 11 der versnaperingenkaart uitsluitend 100 gram suikerwerk kanworden gekocht. Chocolade is op deze bonniet verkrijgbaar. 

Op de bonnen voor kaas zal voor de helftvolvette of 40 + kaas (waaronder eventueel begrepen buite1:landse kaas) en voor de 

RIA VAN DER WEIJST 
en 
GéRARD KOOLS 

hopen op Dinsdag 5 Febr.1946 het H. Sacrament vanhet Huwelijk te ontvangenin de parochiekerk van denH. Petrus te Boxtel om10,30 uur, waarna eenplechtige H. Mis tot hunintentie zal worden opgedragen. 
Boxtel Stationsstraat 95 Breukelschestr. 49.
Januari 1946. 
Gelegenheid tot gelukwenschen 13-14 uur, Stationsstraat 95. Toekomstig adres: Nieuwstraat 96. 
··················�·····Op 9 Februari a.s. hopenonzen Geliefde Ouders 

J. v. OERS
P. M. v. OERS-VOETS

hun 40-jarig huwelijksfeestte vieren. 
Hun dankbare kinderenen kleinkinderen. 

•••••••••••••••••••••••• 

Net R.K. Meisje gevraagd,voor dag en nacht, Bosscheweg 46. 
Zwart wollen Dameskousenmerk Elbeo te koop of te ruil voor wol, Stationstr. 19 
Te ruil of te koop: winterjas voor jongen van 14 j. en meisjestrui. Bevragen Molenstraat 19. 
Gevraagd te den Haag indegelijk R.K. gezin (2 kleine kinderen) een flink eer
lijk Meisje, genegen medete helpen in winkel (melkzaak). Goed loon, goedebehandeling, tusschenkomstvan H.H. Geestelijke gewenscht en toegestaan.Melkhandel J. J. van Leen,Stortenbekerstraat 226 denHaag. 
Te koop toom beste biggenen slachtvarken 150 kg., 1 jonge hond. MechelscheHerder. Tongeren 77, Boxtel. 
Philips Radio te ruil aangeboden tegen goede fornuiskachel of haard, van Geffen, Onrooischestraat 22. 
Te koop Keukenkast in prima staat, bevragen Molenstraat 19. 
Gevraagd net R.K. Meisjevoor halve dagen of 1 dagper week voor te werken.Nieuwe Kerkstraat 63. 
Te koop een beste rood;
bonte vaars, bijna aantelling. M. v. Roosmalen,Vorst 96, Boxtel. 

Een in goeden staat zijnde Te koop gevraagd wandel,koperen fornuisketcl te ruil wagentje o.s. in goedentegen zoo goed al nieuwe staat zijnde, en een hobbel,ijzeren fornuisketel Molen• paard. De Geus, Merheim•straat 40. straat 23. 

Winkeljuffrouw Gevraagd

gevraagd of meisje om R. K. dagmeisjeopgeleid te worden, en een Mevr. CH. Y. SUSANTE,
a�nkomende jongen. SCHOTS, Stationstraat 56,
EDAH, Markt, Boxtel _

80_x_tel_. -----
Mevr. Mr. L. Baudoin• 

Gevraagd: een Frankcfort, St. J orisstraat24 
R. K. Bakkersbediende 

s,Hertogenb�sch, vraagt 
(banketbakker) voor Vught R. K. dienstbode
en een Broodbakker. voor dag en nacht; aan teFlink loon. Brieven aan melden na 7 uur, behalveF. PAIJMANS, M,utini• Maandag en Donderdag:laan 1, Vught. J ansen,Zandvliet 49 Boxtel

V
oor de zeer gewaardeerde belangstelling
van inwoners en vereenigingen in Boxtel,

betoond bij mijn benoeming tot burgemeester
der gemeente Boxtel, betuig ik, mede namens 
mijn echtgenoote, hartelijk dank. 

Drs. M. A. M. VAN HELVOORT . 

H
iermede betuig ik aan allen, die mij op 

• 
1 Januari van hun belangstelling blijk 

gaven mijn hartelijken dank. 
C. HOEK.Boxtel, 1 Febr. '46. 

Stoomwasscherij "Giesbers'' 
vraagt 

eenige nette meisjes 
voor de strijkkamer en 

een flinke'· jongen 
voor hulp in de wasscherij 

Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN 

Stoomwasserij Crols � Co. 
vraagt 

MEISJES 
voor Mangel:1 en Strijkafdeeling 

Aanmelden: Eindhovenscheweg 35, Box'tel. 

Tabaksplanten 
bestel deze thans bij ons en U ontvangt 
half Mei le kwaliteit planten tegen vastge, stelde regeeringsprijs. 

Heren Molières 

Wij kunnen nog plaatsen 
een. flinke mannelijke werkkracht 

Zij die in 't bezit zijn van een rijbewijs A genieten 
de voorkeur. 

CHEMISCHE W ASSCHERIJ EN STOOM• 
VERVERIJ "D E N D R I E S" - BOXTEL 

Wij etaleeren 
nieuwe modellen in gouden 

en zilveren sieraden. 

fll. van Vlerken = Q3oxtel 
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

-

-

Spaar een gulden 
op elk tientje 

.DEGRUYTER q � 
10% KORTING 

Voor 10 gulden cassabons 
EEN gulden contant terug 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , bij Bert van den Braak■ 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Groenten zonder boni 
Die een tuin heeft groot of klein, doet verstandiger uit te halen wat er in zit. Wat U voor eigen gebruik kweekt, zal niemand U ontnemen en daarom ..... 

Neemt goeden raad 
Gebruikt van Oers' zaad 

Alle soorten zaden voorradig. Vraag prijscourant. Flinke werkster gevraagd, Donderdags of Vrijdags, Molenstraat 74. 

Doe uw keuze uit de 
volgende soorten: Deli Sumatra, No. 25 (slits), Amersfoorter, enz. 
Hub. Poulissen-Verhagen f 14.75 Firma Gebr. van Oers, Zaadhandel

Te ruil jongensschoenen38 en damesschoenen 37tegen jongensschoenen 35.Te koop gevraagd kleinetoonbank. Bevr. Molen,straat 19. 
Te koop aangeboden een beste waschmachinewrin• ger. A. Brusselers, Nieuw•straat 190 E, Boxtel. 
Te koop een haard met grond en achterplaat. Be, vragen Breukelschestr. 7. 
Te koop zeer goede vul,kachel en linnenkast. T c 
bevragen Nieuwstraat 76, 
Boxtel. 

Kweekerij "Nergena" Alleenverkoop voor
Rechterstraat 31, Boxtel. Bo]f:tel en omstreken

Uw Schoenen J. A. GEMEN,
zijn een kostbaar 
bezit, en U weet 

Bovenr�1 
.. ,,rt's• 

scl,J,nen 
blijven beter !

Ook worden Uw 
schoenen bij ons 
vakkundig gere• 
pareerd. 

Telefoon 296 

Stationstraat 14, Boxtel. 

Binnenkort beperkt aantal 
leverbaar, Stuurt alvast Uw 
bestelling. Met garantie 

Prijs :t 1 1 2.50 
Vulpenver:rendhul1 JADOLEX A'dam - Hobbemastr. Ba • 

Breukelschestraat 112. Telefoon 466. 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 1 Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

MIDDENSTANDSCURSUS 

Half Februari beginnen wij met onze nieuwe 
Middenstandscursus voor het examen 194:7 

Vormt met Uw vrienden en kennissen clubjes
van 5 tot 10 personen. U hebt dan een prettigestudietijd en 100 O/o kans van slagen. 

De lessen worden gegeven door practijkleeraren enbelastin�consulenten. Zich op te geven (mondclinf of schriftelijk) bij: 
A. J. ROBBEN, Molcnwijk 14, Boxtel. 

, Lid Ned. College v. Bel. Cons.Lid Ned. Ver. v. Accountants. 



�e �ood 
ûi de · feauAunde 

II . Laat bij de tachtigers dikwijls een doodsverheerlijking uitklinken in de • doodsgedichten, zoals in "Eigen Uitvaart" . van Frederik van Eeden, tochklinkt deze verheerlijking nog ietsna als' een bange echo voor eeneeuwige nacht.Gaat langzaam nu-in plechtig tragen gang,• en heft mij hoog-dat ik nog kan omvattenmet éénen blik van liefde mijn heelal,mijn zon, mijn licht, mijn bloemen, al mijnschatten ;die zijn mezelf-en met mij zullen zinkenNevelen stijgen , . .  breede koren klinken, -golvend in grooten rhythmenval.
Staat allen om mij ! draagt de toortsen aan !Wild schittert hunne gloed, - en de• gezangenworden al luider-worden bang en vreemd . . .Komt mede-wereld !  i n  één groot verlangen.Laat hel en hoog de felle vlammen rijzen,tot 't laatste lichten van mijn ziel za]. · deinzen voor nacht-die 'nimmer einde neemt. (uit : ,,Eigen Uitvaart") Bij Boutens de grootste der natachtigers, is ook deze laatste doodsvrees geheel verdwenen. Doorgloeid van schoonheidsverlangen is de dood een goede broer geworden met het verrukkelijke fluitspel in de bosrand �an het schone leven". (J . Engelman) 0 Goede Dood wiens zuiver pijpen door 't verstilde leven boort, die tot glimlach van begrijpen alle schoon en jong bekoort. 

Voor wien kinderen en wijzen lachend laten boek en spel, voor wien maar verkleumde grijzen huiveren in hun kille cel. 
Mij is elke dag verloren, die uw lokstem niet verneemt, want dit land van most en koren is mij immer schoon en vreemd. 
Want nooit beurde ik hier te drinken 't water dat de ziel verjongd, of van dichtbij hief te klinken 't verre wijsje dat gij zongt : 
Alle schoon dat cl' aard kan geven, blijkt een pad dat tot u voert, en alleen is leven l even, als het tot den dood ontroert. Deze schone doodsgedachte treft ons weliswaar maar zij kan ons n�et zo ontroeren als de gedachte v n Guido Gezelle in het Kindeke v n de Dood, een doodsgedachte vol katholieke berusting, maar ook vol verlangen. En ik wilde wel gaan door 's levens baan met schaars eenen kruimel brood, zoo 'k mochte zoo recht naar den Hemel gaan als-'t kindeke van den Dood. Deze zoete doodsberusting heeft niet heel veel contact meer met het felle afscheid dat Albrecht Rodenbach van het leven nam, maar voor hem komt de dood als een zwaard vechter, als een soldaat ; en moedig, als een dapper man wil hij hem dan ook ontvangen . Gij die vandaag den hemel kuischt van vuiler dampen rotheid, 

O licht, o warmte, o l evens lust, bedanke u, vurige godheid ! Mijn zonnig land. . .  mijn verten . . .  mijn jong leven . . .  Kameraad 
Nicht raisoniren . . .  Weer u scherp, en eind als een soldaat ! Naar een veel meer gevarieerd milieu van doodsgedachten kunnen we ons verplaatsen, als we ons meer met de jongere en n ieuwste periode in de Letterkunde gaan bezighouden. Stoicynse cinische berustende, bange en blijde doodsgedachten vinden we overal verspreid. Men kan n iet zeggen dat deze latere tijd één aparte doodsgedachte meester is geworden, al is er een overvloed aan doodscynisrne. Maar ook zouden we het lange en moeil i jke zoeken vinden naar de dood als een goede rustplaats, bij de zwervers Marsman en Slauerhoff. De Overtocht. De eenzame zwarte boot vaart in het holst van den nacht door een duisternis woest en goot, den dood, den dood tegemoet. 

' ·

ik l ig diep in het kreunende ruim, .koud en beangst en alleen en ik ween om het heldere land, , dat achter den einder verdween, en ik ween om het duistere land dat flauw aan den einder verscheen. 
die door liefde getroffen is en door het bloed overmand die ervoer nog het donkerste niet, diens leven verging niet, voorgoed ; want de uiterste nederlaag lijdt het hart in den strijd met den dood. 
0. de tocht naar het eeuwige landdoor een duistenis somber en groot, in de nooit aflatende angst dat de dood het einde niet is . H. Marsman.(Wordt vervolgd.) 

Parochie H. Petrus, Boxtel. ZONDAG, 3 Febr. De H.H. Missen om half 7, kwart voor acht, 9 uur en half 1 1  de Hoogmis .  Om 9 uur gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Maandagavond om half 8 Maria Congregatie in het St. Paulus-Jeugdhuis (Nieuwstraat). Alle leden worden verzocht trouw op te komen. Vandaag de 2e schaal voor de bijz. noden van het Episcopaat welke bijz. in de milddadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. Vandaag zal na de H.H. Missen de Blasius-zegen gegeven worden. Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur en 6 uur tot half 8. Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. MAANDAG : om kwart voor 7 gez. mnd. voor Maria Cordewinders ; z.a. gel. mndst. voor Christianus Padden burg ; H. Hart altaar gel. H. Mis voor afgestorven fam. Dort-
�ans ; om half 8 gel. mndst. voor Antonius d. Steen ; z.a. gel. jrgt. voor Antoinettad. Meerendonk ; H. Hart altaar gel. H.is voor Maria Adriana Ghijssens van Son ;om half 9 gef. gez. jrgt. voor Catharina v.  1d. Breekel.. DINSDAG : om kwart voor 7 gez. mndst.voor Henriëtte Keunen van Erp ; z.a. gel.mndst. voor Maria Linders Willems ; H.Hart altaar gel. mndst. voor Hendricus v.cl. Langenhuizen ; om half 8 gel. jrgt. voorMarinus van Oorschot ; z .a .  gel. rnndst. voorBernadina Strik Smits ; H. Hart altaar gel.H. Mis voor Antonius Schalkx v.w. N.V.W. v. d .  Eerden ; om half 9 gef. gez. jrgt.voor Petrus v. d. Vliert en Jacobina vanHoogstraten de h svr. ; om half 1 1  Huwelijksmis .\XIOENSDAG : om kwart voor 7 gez. mndst. voor Cornélia Bosch ; z.a. gel. H. Mis voor Franciscus Arnoldus van Kempen ; H .  Hart altaar gel. mndst. voor Adrianus Boor ; om half 8 gel . H. Mis voor Franciscus Mandos v.w. het koor ; z.a. gel. jrgt. voor Arnol<lus Olislagers en Wilhelmina v.  d. Aker de hsvr. ; l-l. Hart altaar gel. H. Mis voor Martinus Schellekens v.w. de buurt ; om half 9gef. gez. jrgt. voor de Zeer Eerw. Heer Alovsius v. d. Eerden. DOND,ERDAG : om kwart voor 7 gez. mndst. voor Johannes Hellemons ; z.a. gel. mndst. voor Josephus Cuijten ; H. Hart altaar gel. H.  Mis voor de Eerw. Zuster Materna i .d.w. Petronella Spierings ; om half 8 gel. jrgt. voor Andreas van Oers en Adriana de hsvr. ; gel. H. Mis voor Cornel ia van Schijndel v.w. den bond v.h. H. Hart ; H .  Hart altaar gel. jrgt. voor Adrianus v .  J .  Ven en Francisca v .  d .  Langenberg ; om half 9 gez . mndst. voor Marinus van Laarhoven. VRIJDAG : om kwart voor 7 gez. mndst. voor Petrus Pennings ; z.a. gel . mndst. voor Catharina Donkers ; H. Hart altaar gel. H. Mis voor ttartinus van Hamond v.w.de R.K. Bouwvakarbeiders bond ; om half 8gel . H. Mis voor Petrus Gijsbertus vanDriel ; z.a. gel . H. Mis voor Franciscus deLaat; H .  Hart altaar gel. H. Mis voor deEerw. Zuster Laeta i .cl .w. Elisabeth v. d.Sande v.w. neven en nichten ; om half Jgez. mndst. voor Anna Maria HeesakkersGeerts .ZATERDAG : om kwart voor 7 gez. mndst. voor Lambertus v. d. Sande ; z .a. gel . mndst. voor Josephina Selhorst van Laarhoven ; H .  Hart altaar gel .  jrgt. voor Franciscus den Otter ; om half 8 gel .  jrgt. voor Hendricus v. d. Anker ; z.a. gel. H. Mis tot bijz. intentie ; H .  Hart al taar gel .  1-!. Mis voor <le Eerw. Zuster Godeberta i .d.w. Adriana v. Breugel te Ni euw Guineaover! . ; om half 9 gez. mndst. voor GesinaDoesburg Pelgrim ; om half 1 0  huwelijksmis ; om 10 uur gez. H. Mis tot bijz. intentie.In het Liefdehuis zullen geschieden : Maandag : gel. H. Mis voor Lambertus v. d.Sande ; Dinsdag : gel .  I {. Mis voor CorneliaBosch • Woensdag : gel .  1-1 . Mis voor Johanne; Dan kers ; Donderdag : gel . H. Misvoor de 3 gesneuvelden v. d. N ieuwstraat ;Vrijdag : gel. H. Mis voor Maria Dan kersvan Liempt; Zaterdag : gel. H .  Mis voorMarinus van Laarhoven.Het H. Sacrament des Huwelijks wen sen Firma J. P. Tielen, 

te ontvangen : Henricus Cornelis van Breugel . en Hendrica van Geel, beiden uit deze ,parochie, waarvan heden de t e  afkondiging geschiedt ; Laurentius v. d. Besselaar en Maria Johanna v. cl. Langenberg beiden uit deze parochie ;  waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt ; Johannes Geerts uit deze • parochie en Antonetta Helena Kruijssen uit •de parochie van de H. Theresia ; HenricusJacobus Cornelis de Rooij geb. ' te Boxtelen won. te Tilburg en Cathariná van Schijndel uit deze parochie ; Henricus van Geffenen Jaatje Theodora Maria de Jong beiden uitdeze par. ; Adrianus d. Nijs uit deze parochie en Getruda Peijnenburg uit de parochievan het H. Hart ; Hendricus Johannes v. cl.Dungen en Lambertha .  Henrica Schelle beiden uit deze parochie ; Alphonsus AntoniusTheodorus Prinsen uit deze parochie enCornelia Josephina van Kasteren geb. enwon. te Liempde ; waarvan hedert de 3deafkondiging geschiedt. De gelovigen zijnverpjlicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste aan den pastoor bekend te maken.TUNA PADRI UNGGAV SAMOAORANG ARI AI BINTULU TRIMAKASIH BENDAR ORANG SEMBAYANGARI BOXTEL. MAlOH AMAT WANGDI KASIH KIT A.NDA TAU NDA KAMI BESEMBAY ANCKE KIT A A WAK KE ALLAH T AALAKSIH KE KIT A.De pastoor en de Katholieken van Bintulu (Borneo) danken ten zeerste allen die
zo rijkelijk hebben bijgedragen voor de opbouw van deze missie.Wij bidden voor U dat God U overvloedig moge zegenen.(De opbrengst van de collecte in de kerk was f 825,39). 

Parochie H. Hart, Boxtel. 4de Zondag na Driekoningen, 3 Febr. De 1 ste schaal is voor onze kerk, de tweede schaal voor de N.B. van onze Bisschop. De Hoogmis is met volkszang. Om half vijf wordt de vergadering gehouden der H. Familie voor moeders en gehuwde vrouwen. Om 7 uur Lof met rozenhoedje. Maandagavond 8 uur in de kerk verga-dering der KA. voor mannen. • Donderdag-avond in de Ark eerste grote bijeenkomst der zgn. Jongeren-beweging, d.w.z. van de samenwerkende Jonge Boeren,Jonge Arbeiders en Jonge Middenstanders.Wij vragen ook uw ernstige aandacht voorde retraites van a.s. militie-plichtigen. Daaraan mag geen enkele jonge man ontbreken .ZONDAG : 6 uur voor het geest. en tijd. welzijn der parochie ; 7 uur Ld. ;  8 uur Ld. ; 9, 1 5  l.d. tot bijz. int. ; 1 0,30 Hoogmis pl.g.d. tot bijz. int. MAANDAG : 7 uur gef. l .j .  Wilhelmus van Brunschot ; l.d. t.int. v. Z.H. den Paus ; 7.45 l.d. Jan v. d. Braak, Martina van Schijndel z.e. en Wilhelmus de zoon ; Ld. Dina Kleys-Potters ; 8,30 Ld. Jos. van Susante ; I.m . Antonius v. d. Brand.DINSDAG : 7 uur gef.l .j . Adriana vanBrunschot ; l.d. Maria van Hal Dan kers ; 7.45 Ld. Josina van den Akker-Gevers ; I .m. Antonius Hofmans ; 8,30 l . j .  Joannes de Bever ; l.d. levende leden der Broed.v. St. Willibrord.WOENSDAG : 7 uur gef. l .j .  Adrianusv. d. Besselaar en afgestorven familie ; I .m.Huberdina Kleys-Potters ; 7.45 l.d. AnnaDoevendans-vanGrinsven ; l .d. Joanna Potters-Kemps ; 8,30 l .d .  Wilhelmus v. d. Louw ;Ld. Jos van Susante.DONDERDAG : 7 uur I .m. Hendrica Verhoeven-v. d. Biggelaar ; I .m. Willy Derks ; 7.45 l . j .  Franciscus Vlaminks en Ant. de zoon ; I.m. Laurens Nouwens ; 8,30 l .d. Catharina Baayens-van Strythoven ; l .d. Heer en Mevrouw van Dijk-van Oerle. VRIJDAG : 7 uur I.m. Anna Doevendans-van Grinsven ; I .m. Maria KaufmanLangenhof ; 7.45 I .m. Adrianus van-Ruremunde ; I .m. Hendricus v. d. Horst ; 8,30 pl.g.d. Weled. Heer Jacobus van Buul ; Heer Wilhelmus van Eupen en Mej. Oda van Eupen. ZATERDAG : 7 uur gef. z.j . Joanna Maria Maas ; l .d . ter ere v. h. Onbevl. Hart van Maria tot bekering der zondaars ; 7,45 Ld. Petronella de Bie-Schoones ; I .m. Gertruda Damen-v. d. Aa ; 8,30 pl.g.j. Mevr. Elisabeth van Haeren-Spierings ; I .m. Theodorus van Genuchten. Parochie H. Lambertus, Gemonde. 4e Zondag na Driekoningen. ZONDAG : 7.30 H. Mis Welzijn der paroch ie ; 1 0  uur H. Mis Eerw. Zuster Philomena van Logten. MAANDAG : 7,30 jrgt. Bernardus .van Osch. D INSDAG : 7,30 jrgt. Hubertus v. Osch. WOENSDAG : 7,30 jrgt. Wilh elmus Traa Anna Maria de hsvr. en Gerdina Traa. DONDERDAG : 7,30 jgt. Petronella Traa. VRIJDAG : ï,30 Christiaan de Vroom. ZATERDAG : 7,30 jrgt. Cornelia hsvr .. van Christiaan de Vroom. Deze week zullen ?;Cschieden : Maandag : mndst. Joannes Cornel is Timmermans ; mnd. Margaretha Groenendaal ; Dinsdag : mndst. Catharina van Giersbergen ; mndst. Hendricus Timmers ; Woensdag : mnclst. Marinu,; den Otter ; mndst. tvtarinus van Alle beek ; Donderdag mndst. Cornelis Klomp ; Eerw. Zuster Xaverio ; Vrijdag : mndst. Adriana Verhoeven ; Petrus van · Eindhoven ; Zaterdag : H.  Mis Josephus van Giersbergen te Wijbosch overleden ; H. Mis Theodorus v.  Kuringen H. Hart. Dtukkerij, Boxtel. 

Parochie H. Theresia, Bdxtel. 
Vierde Zondag ria Driekoningen 1946. , .,,ZONDAG: 7 uur H. Mis voor �.E. Heer Wilhelmus Spierings, gewezen Deken en . pastoor in Boxtel ; 8,30 H. Mis ; 1 0  uut Hoogmis voor het welzijn van de parochia-: nen; De  eerstè schaal is voor onze eigtr'i kerk, de tweede voor · B.N. Drie uur Lof met rozenhoedje uit dankbaarheid voor ver.; kregen weldaden, MAANDAG : 7,30 H. Mis tot bij�onde�e intentie ; 8,30 gez. mndst. voor Adrianus v, d. Loo. i DINSDAG : 7,30 H. Mis voor Johanna Maria van Nunen-v. cl. Schoot ; 8,30 gez. mndst. voor Helena Mestrom-Brouns. WOENSDAG : 7,30 H. Mis voor <le levende en overleden leden v. cl. Jonge Hoerenstand; 8,30 H. Mis v.w. Godvruchtige vereniging ter ere v. d. H. Theresia voor Helena Mestrom-Brouns. DONDERDAG : 7,30 H. Mis van wege Missie-naaikring voor Johannes Vissers ; 8,30 H. Mis vanwege godsvruchtige verenigingter ere v. d. H. Theresia voor de leden, VRIJDAG :  7,30 jrgt. voor Adrianus Schell e ;  8,30 H. Mis _uit vriendschap voor Petrus van Beers. ZATERDAG : 7,30 H. Mis voor Theodorus van Kuringe te Gemonde overleden ; 8,30 jrgt. voor Wilhelmus Slijters. Biechturen : 2,30 tot 4 uur en 5 , 30 tot 7 u., ook vóór en na alle H. Diensten. Zes uur Lof met rozenhoedje ter ere v. ,h. Onbevlekte Hart van Maria.Aanbevolen 30 dagen in uw gebeden enlijden een noveen uit dankbaarheid ter ere v. d .  H. Josef ; verder de heer Jan Rijken te• Leeuwen, Theodorus van Kuringe te Gemonde, Catharina Breeuwer-van Berlo teUden, Petrus van Beers te Boxtel overle.,voor wien ook het zevende wordt gehouden.Tenslotte de wed. Maria Berends-Toonenbediend in het liefdegesticht te Boxtel.Het H. Sacrament des Huwelijks wensente ontvangen Johannes Andreas Geerts uitde parochie v. d. H. Petrus en AntonettaHelena Kruysen uit deze parochie, beidente Boxtel, waarvan heden de derde afkondiging geschiedt.ZONDAG 1 0  Febr. : 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerdvoor Arnoldus Jilesen.

' 

Parochie St. Jan's Onthoofding, 
Liempde. 4e Zondag na Driekoningen, 3 Februari. ZONDAG : 6,30 I .m. tot bijz. intentie ; 8 uur I .m. tot welzijn der parochie ; 1 0  uur z.j. Antonius Schoenmakers ; 3 uur Lof.MAANDAG : 7 uur z.j. Theodora Antonius' Schoenmakers ; 7,30 I.mndst. Maria Vught ;  8 uur l.j. Jacoba Godefridus , vat1 Asten. DINSDAG : 7 uur z.m. Johannes Jos.s. van Giersbergen overleden te Wijbosch; 7,30 l.j. Johannes van Amstel ! 8 uur l.j. Antonius van Kuringen. WOENSDAG : 7 uur z.j. Hendricus •. van Rooy ; 7,30 l.j. Theodora Johannes van Amstel ; 8 uur l.j. Hendrica Antonius van Kuringen. DONDERDAG : 7 uur I.m. bijz. noden der parochianen ; 7,30 l.j. Lambertus Smulders; 8 uur I .m. tot bijz. int. ; 9,30 z. huwelijksmis. VRIJDAG : 7 uur z.j .  Elisabeth Henddcus van· Rooy ; 7,30 l.j. Cornelus Smulders ; 8 uur l.j . Martinus Welvaarts. ZATERDAG : 7 uur z.j. Johannes Oerlemans en Wilhelmina hsvr. ; 7,30 l .j .  Petronel� la Cornelis Smulders ; 8 uur l .j .  Johanna Martinus Welvaarts. ZONDAG: 6,30 l.j . Johannes Martinus Welvaarts ; 8 uur l.j. Hendrik van d. Meyden. 30e Johannes Josephus van Giersbergen overleden te Wijbosch ; Helena Antonius van Asveld overleden te Liempde. Gedoopt : Johannes Cornelis Petrus z.van Johannes Vingerhoets-van Lankveld ; Bernardus Nicolaas z. van Albert van d. Wiel-Welte. · Zij , die een bank of stoel gepacht hebben worden verzocht het zitgeld deze week te . voldoen vóór Vrijdagmiddag 1 2  uur. 

Parochie H. Wiilibrordus, Esch. 
Vierde Zondag no Drièkoningen, 3 Febr. H.H. Missen om 7 uur, 8,30 en 1 0  uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje Na het Lof een l ied. ZONDAG : 7 uur H. Mis over!. Ouders ; 8 ,30 H .  Mis ; 1 0  uur Hoogmis voor de parochie. MAANDAG : 7 uur H. Mis Antonius Maria van der Zeys t ;  8 uur H. Mis de Heer en Mevrouw Dankers van Liempt. DINSDAG : 7 uur H. Mis Will ibrordus van den Braak; 8 uur H. Mis Everardus v. Dijk. WOENSDAG : 7 uur H. Mis Martinus . van den Braak en Wilhelmina van den Berg de hsvr. ; 8 uur H. Mis Anna Cornelia van Dijk.::v. d. Steen. DONDERDAG : 7 uur H. Mis Hendricus Spooren ; 8 uur H. Mis Gerdina van den Pas-van Son. VRIJDAG : 7 uur jrgt. Michiel Konings ; 8 uur H. Mis Maria Beljouw-van cl. Struyk te Boxtel over!. ZATERDAG : 7 uur H. Mis Michiel van den Braak ; 8 uur jrgt. Christina Koningsvan Vessem. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Ou.ec Vadedandstiefáe. 
Alles waarvan ge afstand kunt 

, doen, zal in u beginnen te leven. Al
les wat zich verloochent wordt be
vestigd, evenals ge pas bij het geven 
gewaar wordt, dat ge iets bezit. 

Alleen die afstand weet te doen 
van de liefde, kan haar bezitten. Er 
bestaat niets dat ontbloeien kan zon
der dat eerst het offer gebracht 
wordt. Waaraan immers merkt ge dat 
de vrucht rijp is? Alleen daaraan dat 
ze de tak loslaat. Alles, alles rijpt om 
zich weg te kunnen schenken. Alles 
vindt in het offer zijn voltooiing, zijn 
voleinding. 

Wie alleen aan zich zelf denkt be
lemmert zijn eigen persoonlijkheid. 
Nooit bewonder ik de schoonheid 
zo zeer als wanneer ze niet weet dat 
ze schoon is of wanneer ze haar 
schoonheid voor niets acht. Iedere 
liefde verwekt juist de meeste ont
roering door het offer dat ze brengt 
door haar zelfverloochening. 

Dat zijn zo heel in het kort alle
maal gewichtige waarheden, waar
van men misschien niet zo heel gauw 
de klare waarheid inziet, maar waar
van men door een diepe ervaring 
overtuigd kan worden. 

Ze dienen eigenlijk alleen maar 
tot inleiding van hetgeen ik zeggen 
wilde over vaderlandsliefde. 
• Gedurende de b.eièttingstijd heeft
de vaderlandsliefde een hoge bloei
doorgemaakt. Nu moest eigenlijk de
rijpe vrucht van deze liefde voor het
land vallen van de tak der zelver
loochening. We moeten nu afstand
kunnen doen van onze verdienste,
van onze roem als strijder voor een
groot en goed werk. Maar wat we nu
zien is dikwijls niet veel meer dan
eigenliefde en eigenbaat. En dat is
ene grote fout. Want alleen in het
offer vinden we het begin van alle
grote dingen.

Wanneer onze vaderlandsliefde 
niet verder reikt dan de lief de voor 
een baantje, voor wat eer of roem, 
dan is het hiermee al heel treurig ge
steld. Nu er weer nieuwe lichtingen 
worden opgeroepen, gaan er overal 
stemmen op die protesteren tegen 
een dergelijke dienstplicht. Het zou 
beter zijn zegt men voor Indië vrij
willigers te nemen, zoals dat áltijd 
geweest is, waarbij men dan onge
merkt nog steeds uitgaat van het ko
loniale standpunt, niet echter van 
een verder strekkend rijksverband. 

Het schijnt, dat nu opeens alle 
moed en opofferingszin vergeten 
zijh. Er wordt in het geheel niet meer 

_gedacht aan de moeilijke jaren, die 
voorbij zijn. 

Er gaan zelfs stemmen op die 
aansporen tot dienstweigering. Dit 
is een geheel verkeerde gedachte. 
Die een vaderland heeft moet het lief 
hebben, die het lief heeft moet bereid 
zijn tot het offer dat van hem ge
vraagd wordt. Het zal voor vele jon
gens niet plezierig zijn dat ze uit hun 
werk of hun studie worden wegge
roepen naar Indië, maar het moet 
voor iedereen duidelijk zijn dat er 
niet te tornen valt aan de plichten die 
we hebben voor ons vaderland. 

Nu kan het heel dikwijls gebeuren 
dat zelfs getrouwde mannen worden 
opgeroepen, zodat ze hun jong ge
zin moeten verlaten en het sportieve 

bruine pakje moeten aantrekken. Dat 
zij een beetje ontstemd zijn zal.ieder
een wel kunnen begrijpen .. Welke 
weg of welke methode hier gevolgd 
is weten wij niet maar hier lijkt ons 
wel een beetje willekeur van toe
passing. Hiervoor zou nog wel een 
andere oplossing te vinden zijn. Maar 
laten we hierin ons niet al te zeer 
verdiepen. Het is van veel meer be
lang de juiste mentaliteit te vinden, 
die hier de vrede brengt aan een ver
ontwaardigd gemoed. 

Zelfs al zou het zijn <lat het va
derland van u een offer vraagt dat 
te hard en misschien dwaas lijkt, dan 
is dit nog geen reden om het met de 
vaderlandsliefde maar niet zo nauw 
te nemen, om van dienstweigering te 
spreken of de wettigheid van de re
gering in twijfel te trekken. 

De Nederlanders hebben nooi met 
veel bravour, laaiende geestdrift of 
ander vuurwerk hun vaderlandsliefde 
laten blijken. Hun nuchterheid was 
hiervoor te groot. Maar het is in deze 
oorlog duidelijk geworden dat onze 
vaderlandsliefde niet zwakker was 
clan die van andere volken. Onze 
zwijgzaamheid was vastberadenheid, 
onze liefde voor het land was van 
een diepe sterkte, die geen vij,mcl 
kon bedwingen. 

Nu het vrede geworden is en van 
ons misschien wat offers gevraagd 
worden, die in vergelijking met de 
gebrachte offers nog maar klein zijn, 
nu moeten wij toch kunnen laten 
zien wat onze vaderlandsliefde waard 
is. En daarbij dienen we te overwe
gen dat iedere liefde, ook de liefde 
voor het vaderland, juist de meeste 
ontroering wekt door het offer dat 

. ze brengt, door haar zelfverlooche-
ning. H. v. d. M. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
! ficlttin(J 1945 i. ------------- .• •• •• •
: Wij vragen Uwe aandacht :• •
: voor . . . . een degelijke en :• • 
: ernstige voorbereiding op : 
: Uw vertrek naar het leger. :• • 
: Neemt allen deel aan de :• •• •
: /'l1 -IM/tl;ln r : 

: ��,: • d 1 •: ie speciaa voor U worden :
: gegeven in 't retraitehuis :• •
: Loyola te Vught: 6-9 en : • • 
: 9 - 1 2 Maart. : • •
: Op DIT appèl mag : 
: niemand ontbreken :• •• •
• Men kan zich ten allen tijde hier- •• •
: v oor opg even, 1 iets t zo spoedig :
: mogelijk : • • 
: Voor d e  Parochie van 'f H. Hart : 

: bij Kapelaan TYCHON. : • •
: Voor de Parochie van St. Petrus : 

: bij Kapelaan DAMEN. : 
� .··············�························

Vo.oc. j,ou, onkkende soldaat.

(kort verhaal door Canning). 

De kachel brandt fel en rood spe
len de vlamschacluwen door de don
kere kamer. Buiten is de stilte van 
de nacht. En dan, als hij plotseling 
afbreekt, het briefje in zijn vuist 
knijpt, horen we dat kinderstem-

metje: ,,Oh, Dad, I can't wait to see 
you !", trillend in het duister, hun
kerend. 

Als hij weer opkijkt zijn z'n ogen 
lichter dan ooit tevoren, dan is het 
dat hij vertelt. 

Hoog laait het vuur. 
Glasgow 1930. 

• In de file voor een bioscoop sta
je naast haar, jonge mijnwerker, die 
je bent en zij, het "higher intel1ect". 
Halfweg de kassa komen de eerste 
woorden, en bij de kassa neem je 
twee plaatsen. Ze zit naast je, stil
tevreden en geniet. Soms kijk je naar 
de lijn van haar neus, om die telkens 
weer nieuw te vinden. 

Je brengt haar naar huis. 
De weck daarop kom je weer, één 

keer. Een maand later ben je er elke 
avond. 

Dan word je afgekeurd voor de 
mijnen. 

En clan is het dat je de nieuwe 
,,job" ontdekt: glazenwassen. 

Een maand later trouw je. Geluk
kig is ze, met haar twee kamertjes 
en de vijf shilling aanvangskapitaal, 
met haar arbei<lertje. De jaren die 
volgen brengen jonge stemmetjes en 
jonge voetjes - en aldoor blijft het 
geluk van samen één zijn. 

Zes dagen klim je sporten, straten 
lang. En elke avond dat je moe thuis
komt, verkwikt de zon, die haar per
soon is, je. Dan valt de sleur van je 
af, dan verdwijnen de rimpels die 
zorg trekt. 

Je weet van geen politiek spel, je 
weet van geen dictatuur. Je bent 
vader, die werkt voor zijn "kiddies" 
en je bent man, die leeft met zijn 
vrouw . 

Blond zijn de zes dochtertjes, klei
ne vrouwtjes, als Churchill spreekt in 
Mei 1940. 

Twee jaar lang volg je hun groei 
via foto's. 

Je staat kustwacht op Orkney, 
waar de wind snijdend is en het grint 
knerst tl\ssen de cementmolens. Daar 
zie je water, vlak en blauw, land 
woest, en mensen, altijd dezelfde 
mensen in uniform. 

Ver is de kust van Bonnie Scot
land, en de boot die eens per maand 
nieuwe troepen brengt en zieken mee 
terugneemt wordt een demon, een 
vlammende duivel in grauwe rook, 
brullend. Daar verhangen zich kame
raden, gek van verlangen naar huis, 
naar de grootstad, naar een lach. 

Niets gebeurt daar, de Duitser in
vadeert niet. Water, land en khaki, 
soms een huis. Niemandsland. 

In Portsmouth ruim je puin, snijd 
je de wonden schoon die de "Blitz" 
kerfde. 

Het kinderhandje is klein, een stuk·� 
van een driejarig mensje. Een afge
knepen leven. Je staat daar en het 
verrimpelde stukje vlees ligt kil in 
je hand. Het had je jongste kind 
kunnen zijn. Dan zie je de kamertjes 
dan hoor je gelach, de stem van je 
vrouw, en je loopt, je rent zinloos 
over die hopen puin. 

D-day. Je ziet het continent in een
grauwe regen. Je voelt Frankrijk's 
grond onder je voeten. Douce France 
- waar kleuters vechten om biscuit
kuimels, waar het bloed van de
slachtvelden van 1914-1918 amper
opgedroogd is, waar nieuwe graven
komen van namelozen, tussen on-

:/let Zondaqs=&anqelie.. 
En terwijl de mensen sliepen, 
kwam de vijand. Matth. 13, 25 

De gelijkenis van vandaag is ont
leend aan het boerenbedrijf: een 
opengeploegde akker en een boeG 
die met gulle hand zijn zaad heeft 
uitgezaaid. 

En dan het heimelijke van dien 
hatende mens: Hij zaait onkruid on
der de tarwe. Maar hij <loet dat niet 
overdag, - het kwaad kruipt altijd 
weg -, maar hij doet het, als de 
mensen slapen, stiekum en in het ge
heim. En spoedig zien we het resul
taat van beider werk: Naast de tarwe 
kiemt ook het onkruid en het slingert 
zich tussen de tarwe. Beiden groeien 
op tot de dag van den oogst. Dan 
worden beiden afgemaaid, de tarwe 
gaat naar de graanschuren, het on
kruid wordt verbrand. 

Hier wordt ons geschilderd de toe
stand in het Godsrijk, de H. Kerk. 
Ook hier immers groeien tarwe en 
onkruid naast elkander op: de strijd 
die altijd blijven zal tussen goed en 
kwaad. 

Er is veel goeds in het Godsrijk, 
en dat goede werd uitgezaaid door 
de gulle hand van God, want alles 
wat goed is, komt van God. 

. Ik denk hier a;m zovele jongeren,
die ondanks de moeilijkheden van 
onze moderne jeugd, met fierheid 
de weg omhoog gekozen hebben. 

Ik denk hier aan degenen voor 
wie het leven slechts ontgoo�heling 
bracht en tegenslag, maar die zich 
vastklampen aan God, bij Wie zij 
sterkte vinden. 

Aan de vaders en moeders, 'die het 
go� zij dank nog aandurven, op te 
roeien tegen de moderne stromingen 
op elk terrein, en bouwen aan een 
christelijk gezin. Aan de zieken die 
blij van harte, de lasten van' hu� 
kwaal opofferen aan God. 

Zo kan ik doorgaan met uw aan
dacht te vragen voor het vele goede, 
dat wij dagelijks kunnen aantreffen 
als wij het maar willen zien. 

' 
Ja er is nog zoveel goeds in het 

Godsrijk. ,,Maar toen de mensen slie
pen, kwam de vijand". 

Maar er is ook veel onkruid in het 
Godsrijk. Willen wij het uitrukken. 
Nee, maar laten wij werken aan ons 
zelf, om te zijn de goede tarwe, met 
de heerlijke voorbestemming: de 
overvolle graanschuren van de He
mel. 

Stelt uw hart daarom open voor 
de weldadige werkin� van Gods zon
nestralen in Zijn overvloedige ge
naden. 

kruid, ,,abroad". 
De "Big Push" brengt je voorbij 

Parijs, waar je met je makkers twee 
vergeten kruisjes vindt. Twee man
nen, een majoor en een Sapper, pri
vate van de Royal Engieers verla-

• 
I ten m grauwe grond waarover de zo-

merzon goud is. Daar beleg je de 
heuveltjes met witte steentjes R.E., 
groet aan onbekenden in een vreemd 
land, van soldaat aan soldaat. 

Voor je stort een leger ineen, wan
kelt een systeem, om je heen sterven 
Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en

Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19.



mensen als ratten, donderden tanks 
en gieren bommen, en hier zit je, 
gelukkig als je bent met 't eerste 
briefje van je jongste voor Pappie's 
naderend verlof. 

,,Oh Dad, _I can't wait to see you !" 
Of hij een tedere melodie in zich 

laat leven zit hij daar; kleine Schotse 
glazenwasser, die zijn eerste "leave" 
beidt. 

,,De boemel naar Calais! Negen
tien uur". 

Rond hem de lachende ogen van 
de dochtertjes, en in hem de stille 
lach van zijn tweede ik, een lach die 

· liefde heet.
Als de deur dichtvalt is er nog de

streling van zijn stem, dat buigzame
geluid.

Ver. weg tikken zijn stappen nu, de
stappen met zijn civy shoes.

Een commando en het knallend
geluid van een salvo. Fel kleurt de
vlag van Great Brittain, zo diep zakt
de kist.

Nóg is er zijn stem - maar ver
zijn z'n stappen nu.

Onder zijn tentje waarin hij z'n
laatste nacht vóór zijn verlof ver
droomde liep de gasleiding. Het lekje
was maar klein - en de mens zo vol
idealen, sterk..

Hij slaapt nog Jimmy. Ergens in
Nederland.

Ginds over de zee wachten zijn
kiddies, wanhoopt een vrouw.

Een brief zal het vertellen. 
Ergens boemelt een trein naar Ca

lais, er is gezang, gelach -. 
,,Oh Dad, I can't wait to see you". 

CANNING. 

In 11Brabants Centrum" van 25 Januari 
vond u een artikel onder opschrift "Kath. 
Volkspartij", waarin u werd aangespoord, 
om zich als lid aan te melden. Tot nog toe 
gaven weinigen gehoor. Wat is hiervan de 
oorzaak! Geringe belangstelling of totale on
verschilligheid? of is het enkd laksheid? 
Laten we het laatste maar veronderstellen. 
Maar mag ik dan nog eens een ernstig be
roep doen op de Boxtelse kiezers, om zich 
de geringe moeite te geven zich e�el\ schrif
telijk te melden: Prins Bernardstraat 33. 
Liefst volledig adres. 

In de advertentie-rubriek van dit blad 
vindt U een aankondiging van een ver
gadering van de Katholieke Volkspartij. U 
kunt zich dan voor de vergadering ook nog 
als lid ae.nmelden maar voor een goede gang 
van zaken ware het zeer wenselijk om van 
die gelegenheid zo min mogelijk gebruik 
te maken. 

We beloofden, nog een vervolg te geven 
van de belangrijke uiteenzetting, die Dr. van 
Velthoven voor onze afdelingsvergadering 
gaf en geven nu het standpunt weer, zoals 
Dr. v. Velthoven dat uiteenzette. 

De Kath. Volkspartij is voorstander van 
een confessionele partijgroepering en grond 
die overtuiging op de volgende redenering. 
Volgens de Katholieke leer heeft de staats
burger de plicht, bij zijn politiek handelen, 
het algemeen welzijn van zijn volk zo goed 
mogelijk te behartigen. Als de Katholiek 
derhalve een aantal beginselen als de enio 
juiste erkend, ook voor de staatkunde, heeft 
hij tot plicht, als goed vaderlander, al zijn 
kracht in te zetten om aan die beginselen de 
grootst mogelijke gelding te verschaffen. 
Hoe kan dit nu verwezenlijkt worden: o.i. in 
Nederland het meest effectief door met alle 
Katholieken te zamen één lijn te trekken. 
Het verwezenlijken van die hogere begin
selen in z.g. neutrale partijen, waarin de 
katholieken ook vertegenwoordigd zijn, lijkt 
veel moeilijker: deze immers zullen tot één 
materiële belangenpolitiek afglijden. Confes
sionele partijen zijn een waarborg voor een 
politiek van algemeen welzijn, omdat zij 
onder haar leden alle klassen en standen ver
enigt. 

Wij zijn voor een krachtige vooruitstre
vende Katholieke partij, die alle Katholieken 
van Nederland omvatten en welke streeft 
naar de toepassing van de Katholieke be
ginselen in de staatkunde ten bate van het 
gehele Nederlandse volk. Wij zijn er diep 
van overtuigt dat de R.K. Staatspartij, se
dert Dec. 1945 Kath. Volkspartij genoemd, 
mits volledig aangepast aan de veranderde 
omstandigheden op economisch en sociaal 
gebied, haar grootse taak met succes kan en 
zal voortzetten. Steeds heeft deze politieke 
organisatie in ons staatskundig leven ge
staan als een rots in de branding. Wel was 
er vaak veel kritiek, wat niet te verwonderen 
valt, als we bedenken, hoe glibberig het pad 
der politiek is; maar steeds kwam er, vooral 
voor de verkiezingen een sterke drang los, 
om de eenhêid onder de Katholieken te 
handhaven, wat altijd tot grote successen 
leidde. Geen wonder, dat deze politieke par-

tij, de grootste van allen, een diepe invloed 
op ons staatkundig leven uitoefende. Met 
gerechtvaardigde trots kan de staatspartij 
op een rijk en vruchtbaar verleden terug
zien. Mede door haar activiteit nam de in
vloed van cle Katholieken zeer toe. Zeker 
zou dit niet zijn bereikt, wanneer zij er niet 
was geweest. De kracht van de sta,atspartij . 
dwong de andersdenkenden de rechten van 
de katholieken te erkennen. De R.K. Staats
partij ontstond als een verzetsbeweging van 
ons volksdeel tegen de miskenning van zijn 
heiligste rechten. In en door de tachtig
jarige schoolstrijd groeide de partij tot het 
machtigste instrument van de emancipatie 
der katholieken uit. In dit opzicht hebben de 
katholieken en de socialistische volkspar
tijen een merkwaardige overeenkomst. Bei
den maakten een achtergesteld volksdeel 
door oppositie en strijd heen mondig. Door 
een zee van vooroordelen en verdachtma
kingen ontstonden deze twee volkspartijen, 
die ook, wat hun sociaal economisch pro
gram betreft veel overeenkomst met elkaar 
vertonen. Tussen hun levensbeschouwingen 
gaapt echter een diepe afgrond: terwijl de 
katholieken zich in hun staatkunde op de 
aloude Christelijke beginselen gronden, stel
len de socialisten zich steeds meer op een 
humanistischen grondslag. Samengaan van 
deze twee volkspartijen behoort niet tot de 
onmogelijkheden, samensmelting o.i. echter 
wel. Neen, de katholieken moeten hun 
kracht langs een andere weg zoeken. Zij 
moeten, koste wat het kost, hun eenheid 
bewaren. Een noodzakelijk middel hiertoe is 
het opstellen en uitwerken van een zeer 
vooruitstrevend urgentieprogram. Dan zal 
het katholieke volksdeel zoveel mogelijk 
kracht ontwikkelen en zullen de katholieken 
een getal afgevaardigden naar de 2e kamer 
zenden, dat procentsgewijze overeenkomt 
met hun aandeel in de gehele Nederlandse 
bevolking. _Dit is een kwestie van grote 
importantie. 't Klinkt minstens gezegd na
ïef en getuigt niet van een nuchtere kijk 
op de Nederlandse toestanden als Dr. van 
Meegeren beweert, dat het aantal katho
lieken in de volksvertegenwoordiging betrek
kelijk van geen betekenis is, zolang het 
land op de juiste wijze wordt bestuurd: Kun
nen we er wel zo zeker van zijn, dat we 
steeds zullen worden bestuurd op een wijze, 
die geheel overeenstemd met onze katholie
ke beginselen. En zou dan een zo hoog 
mogelijk getal katholieken daarop geen gun
stige invloed kunnen uitoefenen? Neen, een 
sterke politieke partij van de katholieken is 
nu meer dan ooit noodzakelijk. Allereerst 
hebben we de meeste kans, het met veel 
moeite verworvene, te handhaven. Denken 
we slechts aan het katholiek onderwijs. De 
financiële gelijkstelling werd niet tot het 
middelbaar en hoger onderwijs doorgetrok
ken. Vooral het bijzonder hoger onderwijs, 
om hoge scholen van Nijmegen en Tilburg, 
is financieel misgedeeld. (Moest onze hoge 
school in Nijmegen, zo lazen we dezer da
gen in de krant, niet geadopteerd worden 
door Leuven en Mechelen?). Met ons bij
zonder onderwijs zijn we er nog lang niet. 
Eerst als bij een volmondige erkenning van 
het eenmaal bestaand verschil in levens
beschouwing van het Nederlandse volk de 
drie richtingsscholen: de katholieke, de 
christelijke en de humanistische als volmon
dig gelijkwaardig worden gevoeld, eerst als 
langs de weg van een gezonde decentralisa
tie deze drie richtingen van onderwijs pu
bliekrechtelijk zijn georganiseerd en op hun 
eigen terrein volledige autonomie zullen be
zitten, eerst dan zijn de waarborgen aan
wezig dat de vrije school geen onheil meer 
treffen zal en behoeven de katholieken niet 
meer bevreesd te zijn op een onbewaakt 
ogenblik de macht over hun onderwijs te 
verliezen. Volgende keer zullen we het sluit
stuk weergeven van het betoog van Dr. v. 
Velthoven. 

De waarnemend Secretaris, 
H. P. v. HAAREN. 

(Buiten verantwoording der redactie). 
Meneer de Redacteur. 
Het antwoord dat u mij gaf op mijn in

gezonden artikel was een weinig abrubt. 
Ik meen mij echter hierdoor niet van de wijs 
te moeten laten brengen. Het is daarom dat 
ik wederom in alle eenvoud achter mijn 
bureau ga zitten om u enige andere klachten 
te laten horen. Vooreerst meen ik te moeten 
opmerken dat te veel ingezonden stukken 
uw schone krant ontsieren. Ik meen dat het 
u geschonken papier wel beter kon besteed
worden dan de diverse idiote gedachten
van verschillende inzenders er in op te
nemen. Waarom schrijft u b.v. niet eens een
behoorlijk artikel over de keuken der mo
derne vrouw, om van het vrouwenkiesrecht
nog maar te zwijgen. Waarom schrijft u niet
eens iets over de achteruitstelling van het
Zuiden; dat doen immers alle kranten.

Vervolgens zoudt u ook nog wel iets 
kunnen schrijven over de grote industriedag 
di� er gehouden is in den Bosch, waar door 
zoveel hoge mannen Brabant torenhoog werd 
verheven met schone woorden, en waar 
ronduit verklaard werd, dat het land zonder 
Brabant geen land zou kunnen zijn. Me 
dunkt dat deze comedie meer recht heeft op 
een artikel dan de comedie van Neurenberg 
of van Londen. 

Ook meen ik te moeten klagen over de 

recensies die in uw blad verschijnen. Er 
kan geen avond of geen toneelstuk gege-
1/en worden of een meedogeloze scherpe 
pen weet er iets op af te keuren. 

Is er dan werkelijk niets dat de algehele 
bewondering kan wegdrag�n? Meent uw 
verslaggever nu steeds dat het niet is wat 
het moet zijn? Voorwaar dan wordt het 
tijd dat u een andere zoekt. Misschien zou 
ik hiervoor in aanmerking kunnen komen, 
daar ik erg zacht van aard ben. Het meest 
echter moet ik u mijn verontwaardiging luch
ten over de onbegrijpelijke Metro, die er 
zo dikwijls in uw krant heeft gestaan. Mis
schien moet daar nog een grote uitleg bij, 
daar mijn verstand erg klein is. Zou u niet 
kunnen zorgen dat de Metro-redactie wat 
meer volks werd, in plaats van de onbe-
grepen geleerde uit te hangen? 

Wanneer u dit alles eens ter harte wilt 
nemen, dan twijfel ik er niet aan of u zult 
deze keer niet zo'n daverend antwoord ge- • 
ven als de vorige maal, want mijn verloofde 
was daarvan erg geschrokken. Daniël. 

Naschrift.-
Soms kan één gek meer vragen dan tien 

wijzen beantwoorden kunnen. De redactie 
geeft Daniël in alles gelijk en hoopt met 
deze nobele en verplichte geste het zwijgen 
te winnen van Daniël, zowel om het papier 
beter te gebruiken dan voor ingézonden 
stukken, als om het geluk te beleven geen 
naschriften meer te moeten schrijven. Wij 
kregen ondertussen van 11Josaphat" een 
schrijven - maar moesten tot onze spijt 
ontdekk�n dat de held Josaphat zijn eigen 
naam niet durft bekend maken. Dit kan hïj 
in ieder geval van Daniël leren. 

�nieft 
in het jaar 2947. 

Men splitste in dit jaar ruim één 'millioen 
atomen, 

er is voor 't eerst een vliegtuig van 
Saturnus aangekomen, 

en 't eerste Hollands paartje trouwde op 
de maan. 

In Moskou heerste lang een pater 
franciscaan 

en in Parijs werd in een groot paleis 
tot grote schrik van 't hele paradijs 
een wieg ontdekt, tussen twee alkoven 
en in Berlijn kon men weer iets geloven 
van wat de Wilhelmstrasse zei, 
in Boxtel groeide een grote danspartij. 
fa:n Congolees was van de Congo 

- u�tgevaren
naar 't _vasteland, het land van de barbaren, 
in Londen en weerszij het Kanaal, 
leefde 't blanke ras als kanibaal 
en moest vernemen dat wat waar is 
bij monde van een negermissionaris; 
en steeds maar splitste men atomen 
om aan den arbeid te ontkomen; 
in 't wonderland van de Amerikanen 
staakten de millioenairs in karavanen 
want bij de werkman was dit uit de mode;. 
een marconist seinde maar steeds in code, 
dat Belgenland nog stemde over Leopold 
en Nederland nog op de zui'ring schold. 
Brabants Centrum door Holla reeds 

verboden 
de redactuur al • eeuwenlang gemold. 
De Balkan vroeg interventie bij de UNO 
een dame kauwt nu pruimtabak van Gruno 
en kloosterbalsem is nog steeds in zwang: 
maar voor de dichters blijft men altijd bang 
Zij blijven steeds, bij al die gekke dingen 
maar onverstoord hun liedjes zingen. 

1.taatsetii4 'llieaws 
Gewestelijk Arbeidsbureau 's Hertogenbosch 

BETREFFENDE INGELEVERD GELD 
DOOR GEREPATRIEERDEN. 

Diegene der gerepatrieerden, die het be
wijs van afgifte van geld, hun aan de grens 
verstrekt door het veiligheidsdetachement, 
verloren hebben, kunnen zich schrifrelijk 
wenden tot het Ned. Verbond van Gerepa
trieerden, Landelijk Secretariaat, Postbus 24, 
Eindhoven, onder vermelding van naam, 
adres, datum en plaats van grensooverschrij-
ding, No. D.P. Il kaart en bedrag. 

Diegene der gerepatrieerden, voor wie 
in der tijd door hun werkgever lonen 
op Duitse banken zijn gestort en· hiervan 
nog niets ontvangen hebben, kunnen zich 
schriftelijk wenden tot het Clearings-insti
tuut van de Ned. Bank, Rokin 6, Amster
dam. 

Zij die indertijd hun geld aan de grens 
niet hebben ingeleverd, kunnen z{ch met dit 
geld alsnog wenden tot den Inspecteur der 
belastingen. 

Nette meisjes gevraagd voor fabrieks
arbeid. Tevens worden enige kantoordames 
gevraagd. Voor eventuële reisgelegenheid 
wordt gezorgd. Aanmelding met spoed aan
het Arbeidsbureau Boxtel. • 

SCABIESBEHANDELING. 
De zusters van het Wit-Gele-Kruis onder

vinden dat de belangstelling voor de be
handeling tegen scabies (schurft) aanmerke
lijk verminderd. 

Dit is in hoge mate te betreuren. leder die 
maar denkt door schurft besmet te zijn 
ga toch onmiddellijk naar den dokter en 

vandaar naar de bouw van het ziekenhuis 
om met de zuster van het Wit-Gele-Kruis 
af te spreken wanneer de behandeling kan 

' plaats hebben. • . 
Men schame zich toch niet. En vooral 

men drale niet. Uitstellen is hier geheel ver
keerd. 

De zusters van, het Wit-Gele-Kruis doen 
nogmaals een beroep op allen om mede 
te helpen bij de bestrijding van deze vrese
lijke ziekte .. 

BABY VOEDING. 
Alle baby's van 3 tot 12 maanden komen 

in aanmerking voor baby voeding, dat ver
strekt wordt in het Wijk Gebouw van de 
Or� Hoeks-stichting Wit-Gele-Kruis bij het 
Ziekenhuis, op Woensdag en Donderdag 
middag 13 en, 14 Februari van 3 tot 4 uur. 

BRIDGE WEDSTRIJD. 

Donderdag 14 Februari zal in hotel 
Theuwkens weer een bridge wedstrijd wor
den gehouden, waarvoor men zich weer
kan opgeven aan de bekende adressen. Zij, 
die eventueel een prijs willen beschikbaar 
stellen steunen hierdoor het goede doel wat 
met deze wedstrijden wordt beoogd. _ • 

NED. KATH. ARBEIDSBEWECING. 
1 Op Dinsdag 29 Januari j.l., hield de af-

deling Boxtel van de Nederlandse Katholieke 
Arbeiders beweging een zeer belangrijke onF 
wikkelingsvergadering in een zaal van het 
Klooster Stapelen, • voor dit doel door de 
E.E.P.P. Assumptionisten beschikbaar ge
steld. Belangrijk, omdat dit de eerste ver
gadering was, waarbij ook de besturen der 
werkgevers- en middenstandsorganisaties 
aanwezig waren, waardoor de goede ver
standhouding en samenwerking der verschil� 
lende standsorganisaties duidelijk en open
lijk werd gedemonstreerd en belangrijk, om
dat een "brandende kwestie", n.l. de geld
sanering, op een duidelijke wijze werd uit
eengezet. Drs. Scheffer uit 's Hertogenbosch, 
had een talrijk en oplettend gehoor. Dit 
bleek uit de tastbare stilte gedurende zijn 
causerie en de levendige gedachtenwisseling 
daarna. De noodzakèlijkheid der geldblok
kering, het langzaam deblokkeren, de uit
gifte van spaarcertificaten, de inschrijving 
in het grootboek der Staatsschuld 1946 pas
seerden de revue. Het was dan ook niet ten 
onrechte dat de voorzitter, de heer Valks,. 

• den spreker recht hartelijk dankte voor zijn
uiteenzetting en hem de verzekering gaf dat
vele leden thans met een geheel andere kijk
op de geldsanering huiswaarts gingen.

Moge de Boxtelse afdeling der Ned. Kath.
Arb. Bew. doorgaan op de ingeslagen weg,
dan zullen de belangen harer leden • op een
goede en juiste wijze _gediend, worden.

R.K.S.V. ,,BOXTEL" AFD. KORFBAL. 

"Boxtel" leed Zondag op eigen terrein 
een 3-0 nederlaag tegen OEC uit Helmond. 
Ondanks de voortdurende regen en het 
gladde terrein werd er enthousiast gespeeld, 
doch tegen de straffe wind in kon Boxtel 
het niet bolwerkèn en toen de scheidsrech
ter enige ogenblikken voor de rust de wed
strijd staakte had OEC een 3-0 voorsprong 
weten te veroveren. 

Voor a.s. Zondag is vastgesteld: Picus
Boxtel. Er kan gewonnen worden. Dus da
mes en heren je beste beentje voor. 

PERSONALIA. 

Naar wij vernemen heeft de heer Jac. 
Oriessen, muziekleraar alhier bedankt als 
leider van het Orkest "Pro Arte". 

BURGERLIJKEN STAND BOXTEL. 

Van 30 Januari t/m 4 Februari 1946.

GEBOREN: Marinus J. M., z.v. A. van 
Zandbeek e.v. Johanna v. d. Ven, Molen
straat 64; Pieter A. H., z.v. A. L. Steen
bakkers e.v. W. C. J. Tuien, Stationstraat 
58; Elisabeth M. M., d.v. W. Th. G. Barten 
e.v. ]. v. Meurs, Nw. Kerkstraat _59; Adria
nus J. G., z.v. C. Korsten e.v. H. A. Vermei
ren, Nieuwstraat 132; Adriana J. A., d.v.
A. Verbruggen e.v. A. L. Smetsers, Brug
straat 5; Gerardus ]., z.v. Th. C. van Breu
gel e.v. M. A. Raaijmakers, Julianastraat• 23;
Johannes H. M., z.v. J. M. C. Scheutjes
e.v. N. H. v. d. Heijden, Eindhovense weg 7.

ONDERTROUWD: Antonius Jozef van
Hout, Oisterwijk en Francisca Reiniera van 
de Langen berg, Boxtel; Henricus Egidius 
Josephus Buckinx en Wilhelmina Antonia 
W. aria van Keulen, Boxtel; Martinus
Hendrikus Driessen, Boxtel en Maria
Wilhelmina Oriessen, Boxtel; Adrianus Pe
trus van de Wiel, Berkel en Anna Maria
van de Sande, Boxtel; Henricus Wilhelmus
Passage, Helmond en Josephina Martina
Vorstenbosch, Boxtel; Henricus Cornelus
van Breugel, Boxtel en Henrika van Geef,
Boxtel.

GEHUWD: Wilhelmus Hendrikus Mi
chiels, Oploo en Johanna Mechelina Bek
kers, Boxtel; Gerardus Johannes Aloysius 
Kools, Roosendaal en Nispen en Maria Rosa 
Cornelia van der W eijst, Oss. 

OVERLEDEN: Lambertus van den Bes
selaar, oud 81 jaren, Bosseweg 139; Anto
nius Wagenaars, oud 67 jaren, van Merheim
straat 65; Johannes van Eijndhoven, oud 
65 jaren, Gemonde 81. 



MEDEDELING. De Burgemeester van Boxtel brengt ter kennis van belanghebbenden dat zij die nog geen opgaaf van schade aan roerende of onroerende door oorlogsgeweld, in hun eigen belang aangeraden worden dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Formulieren te verkrijgen ter secretarie afd. Algemene Zaken. De Burgemeester van Boxtel, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 
2Jistti6aüe:ni.euw-s. 

AANVULLING BONNENLIJST. Voor de tweede helft van de 2de periode 1946 (3 tot en met 16 Februari 1946) Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaart.en KA, KB, KC 602. 735 250 gram jam, stroop enz. 736 50 gram thee. 737 100 gram gedroogde zuid-vruchten. 738 250 gram waspoeder. B 71 1 1 kg aardappelen Bonkaarten LA, LB, LC 602. ' A 04 melk \ 1 ½ liter melkB 04, C 04 melk 3 liter melk 010 aar,d. 1 2 kg aardappelen Bonkaarten KD, KE 602. 835 1250 gr. jam, stroop enz. 836 100 gr. gedr. zuidvruchten 837 250 gr. waspoeder. Bonkaarten LD, LE 602. D 04, E 04 melk! 5 liter melk 510 aard. 1 1 kg aardappelen. Tabakskaarten enz. T 12 2 rantsoenen tabaksart. • (geen import-cigaretten)V 12 100 gram choc. of suikerw.X 12 100- gram choc. of suikerw.Bovengenoemde bonnen kunnen reeds opVrijdag 8 Februari a.s. van des morgens8 uur af worden gebruikt, met uitzonderingvan de bonnen voor melk en aardappelen,waarop eerst met ingang van Maandag 11Februari mag worden afgeleverd.Bij deelneming aan de maaltijden van deCentrale Keukens moeten aldaar de bonnen
11014 of 514 vleesch" voor vlees en 11010aardappelen" voor aardapµelen worden ingeleverd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Op 11 Februari hopen onze geliefde Ouders en Groot-Ouders ADRIANUS VAN DER · VLEUTEN , en JOHANNA VAN KURINGEN den dag te herdenken dat zij vóór 50 jaar in het huwelijk traden. -Dat God hen in goede gezondheid nog langvoor ons moge bewaren is de wensch vanhunne dankbare kinderen en klein-kinderen.H. Mis van dankzegging om half tien.Receptie van 12,30-13,30. ten huize vanP. VAN ASSELDONK.ST. OEDERODE, Februari 1946. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·OP BON 1
van onze klantenkaart verkrijgbaar

prima Beschuit, Peperkoek of Speculaas
JAC. MELIS-VAN ROOI). Eindhovenscheweg 11 - T elef.� 238 

Firma J. P. TIELEN 

--•--•-•-•--•-•-•-• Te koop zes zware driftOp 12 Fe�:uari a.s. hopen varkens bij de wed. Joh. onze geliefde ouders Vissers, Lennisheuvel 113. Algemenv:!�e
gadering B O U wvakarbeidersH. v. d. VELDENenM. v. d. VELDEN-v. d. BIGGELAARhun 45-jarig huwelijksfeest te vieren. Dat God hen nog lang moge sparen is de we11s hunner dankbare kinderen en kleinkinderen. 

Zwarte Colbertjas, groote maat, met vest, o.s., en een paar werkschoenen m. 41 te koop, Molenstraat 35. 
Te koop pinchertje, lief v. kinderen, kamer zindelijk en een stalen schrijfbureau Mgr. Wilmerstraat 8 Boxtel 
Te koop oude of prima nieuwe radio, leidsels, strengen en lichte hagten 
f 15, hondenwagen f 75,hangmat f 15, 100 ijzeren klapstoelen en 8 tafels f 2 per stuk en nieuw drie delig bedstel, te bevragen Tongeren 54 A Boxtel. 
Wie heeft hare parapluie vergeten? Ze staat nog steeds in de parapluiebak bij Brabants Centrum, Molenstraat 19. 
Te koop aangeboden, 9 prachtige jonge witte Keeshondjes, 's avonds na 7 uur of Zaterdag nam. A. C. de Bresser, Nw. Kerkstraat 101, Boxtel.
Gevraagd een net meisje in gezin van 3 personen, voor halve dagen. Bevra, gen Molenstraat 19. 
Gevraagd net dagmeisje voor gezin van 4 personen. Adres bevr. Molemtr. 19. 
Te koop kunstmoeder, kachel voor 300 tot 350 kuikens f 25.-. Eind, hovenscheweg 15. 
Te koop een beste rood, bonte vaars aan telling. J. J. Wagenaars, Munsel 23, Boxtel. 
Net dagmeisje 

gevraagd. 

C. OLIEMEULENRechterstraat 37. 
Nette 

Huishoudster gevraagd, voor dag of dag en nacht. 
STEENBAKKERS Stationstraat 58. 

Te koop: 

een Koe 

Levering Eieren 1946 Veeverzekering Den R.K. Bouwvakarbeidersbond afd. Boxtel houdt Dinsdag a.s. 12 Februari haar Vanaf Maandag 11 Febr. bestaat er gelegenheid om iederen Maandag van 9-12 en van ll/2-5 uur eieren te leveren bij den verzame• laar No. 8759. P. J. v. d. SAN DE, Molenstraat 14. 

OP DINSDAG 12 FEBR. om 6 uur bij H. v. Rooij. AGENDA: Notulen, Jaarverslag rekening en verantwoording, Bestuursverkiezing (aftredend) M. v. d. Bosch (herkiesbaar), Mecledeeling, rondvraag en sluiting. 
Wie wil in het DAARNA

Gooi wonen? Algemene Vergadering 
van de 

l�r:J� be�� 3hk�
s

�
e

e:; Paardenverzekering
op goeden stand bij op boeten van 50 cent. Opening, notulen, rekening en verantwoording, Bestuursverkiezing, a ftredencl A. Geerts (herkiesbaar),Mecledeelingen, Rondvraagen Sluiting.

tramhalte, huur f 25.p.m., ruilen tegen huis in Boxtel. Brieven aan Hermans de N oolen, la', Laren N.H. 
Daar het mij bij mijn vertrek naar Rijswijk onmogelijk was, alle oud,patiënten persoonlijk goeden dag te zeggen, zeg ik langs dezen allen hartelijk dank, door wien ik een prettige werkkring gehad heb: ·zuster JANSEN.

Wegens benoeming van een nieuwen Kassier, 
moeten vóór 15 Februari alle 
boekjes bij de Boerenleenbank 
worden ingeleverd ter controle 

door de inspectie van de Centrale Bank. Op de vergadering der Vee= en Paardenverzekering kunnen boekjes worden afgegeven aan een der Bestuursleden der Boerenleenbank. 
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1Jouwe [gberfs 
·-THEE

JAARVERGADERING 
in het Theresiagebouw op Stapelen des 
avonds om 8 uur.

Door een ontstane vacature in het Bestuur worden candidaten (onderteekend door 10 leden) ingewacht tot den avond der vergadering. 
RIJWIEL STALLING IS AANWEZIG op de binnenplaats van het Kasteel. 

Vrienden, zorgt aanwezig te zijn. 

"DE

" Het 

Namens het Bestuur: R. DE LAAT. Voor.:�•+er.C. v. D. AKER, Secretaris.
ARK" - BOXTEL 
Vrijd ag 15 Februari, 8 u u r, geeft het bekende beroepsgezelschap 
Rotterdams Toneel'' Dir. JOH. STEENBERGEN slechts één buitengewone opvoering van het grootste succes van dezen tijd 

,,SPI_ONNAGE'' in 3 bedrijven door FRIDERICH RAEF. 
Een zeldzaam spannend gegeven tegen de Nazi,terreur. Geen oorlogsstuk. - Boeiend - Humor - Spanning 

Dit le klas beroepsgezelschap heeft met dit stuk overal volle zalen. Bespreèkt dus vroegtijdig. 
Prijzen der plaatsen f 1.-, 1.50, 2.Plaatsbespreking Vrijdag 12-1 uur. 
MIDDENSTANDSCURSUS 

Half Februari beginnen wij met onze nieuwe 
Middenstandscursus voor het examen 1947 Vormt met Uw vrienden en kennissen clubjes van 5 tot 10 personen. U hebt dan een prettige studietijd en 100 Ojo kans van slagen. De lessen worden gegeven door practijkleeraren en belastingconsulenten. Zich op te geven (mondeling of schriftelijk) bij : A. J. ROBBEN, Molenwijk 14, Boxtel. Lid Ned. College v. Bel. Cons. Lid Ned. Ver. v. Accountants. 

Kwartjes-week 

2 'pakjes Pudding voor 25 et, -
Inhoud 100 gram per pakje, 1 

• 1 / 2 ons Geurige Thee voor 25 et.

Van Vrijdag 8 tot en met 

Donderdag 14 Februari. 

DRUKKERIJ - BOEKBINDERIJ aan telling 22 Maart 
NIEUW,E HOEDEN André van Hilst 

Stationstraat, Boxtel 

:J,nclm/uouA 
al,tijá iets 6ii,!UUtdus 

JM SûulwuA altijd 't kste 

6en Verkennersbidring 
of Baskische rozenkrans 

m echt zilver vanaf 

/5.25 

fi. v. Vlerken" :Boxtel 
Uurwerken, Goud en Zilver, Optiek 

Ook onze bekende 

gemak- en steunschoenen 
kunnen wij weer ui.t 
voorraad leveren. 

Voetverzorging 
alleen op afspraak. 

Bovendeert's schoenen 
blijven beter !

en zware 

Slachtvarkens 

A.v.A�RLEBosscheweg 203, Boxtel. 
Katholieke 

Volkspartij. 

A.s. Woensdag
13 Februari om half acht 

Vergadering 
in de zaal van Cafe "DE KOM". Op deze vergade= ring zal een voorloopig bestuur worden gekozen. 
Alle schoenen 

van ons afkomstig 
worden alleen ge
garandeerd indien 
evenlueele repara
ratiën d o o r o n s 
worden uitgevoerd 

Onder Rijkstoezicht ge• 

diplm. Schoenhersteller 

J. A. GEMEN 
Stationstraat 14 

zijn er nog niet. 
Geef ons Uw ouden Hee re n::: 

hoed om op te knap pen Wij zorgen dat U hem als nieuw terug ontvangt. 
H. v. EIJCK:=DE LOUWBreukelschestraat 42 Boxtel. 

GEMEENTE ELECTRICITEITS BEDRIJF 
TE BOXTEL Zooals algemeen bekend heeft het Rijks,Kolenbureau uitdrukkelijk verboden om electriciteit te verbruiken voor kacheltjes, kookplaten en dergelijke apparaten en eveneens t.b.v. etalage,verlichting, terwijl de clec, triciteit voor all(' overige doeleinden met overleg en uiterste zuinigheid moet worden benut. De electrische centrales hebben opdracht om alle overtredingen tegen te gaan en eventueel door afsluiting van de hiervoor in aanmerking komende perceelen. Aangezien de kolen,voorziening nog steeds precair is te noemen en de industrie thans voorrang geniet wordt aan het kleine aantal afnemers dat geen rekening houdt met de bovengenoemde voorschriften, ter kennis gebracht, dat de opdrachten van het R.K.B. zonder consideratie. door ons moeten worden uitgevoerd. DE DIRECTEUR. 

=Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , • ,
blJ Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Spaar een gulden 
op elk tientje 

� . - �
10% KORTING 

Voor 10 gulden cassabons 
EEN gulden contant terug 



CONCERT. 
Woensdagavond gaf de R.K. Gildenbonds

Harmonie, met medewerking van Boxtel's 
Dames- en Mannenkoor, een concert voor 
leden en donateurs. Nog steeds kunnen we 
merken dat er verschillende mensen zijn 
die een dergelijk concert niet weten te 
waarderen, te oordelen aan het rumoer, dat 
er hier en daar heerste. 

Na de openingsmars sprak de heer v. 
Kessel een woord van welkom en speciaal 
'n woord van dank voor de medewerking 
die· de Gildenbondsharmonie deze avond 
mocht ondervinden van de beide koren, • 
en hij sprak de hoop uit in de toekomst 
deze medewerking wederkerig te kunnen 
doen zijn. 

Hoewel het geluid iets te sterk is voor 'n 
zaal als die van de Ark, zullen velen geno
ten hebben, daar de spelers onder leiding 
van hun bekwamen dirigent, die ·alles be
heerste, gevoel wisten te leggen in de stuk
ken die we hoorden. 

Ook de beide koren verdienen niets dan 
lof v·oor hun zangnummers. Al met al, de 
Gildenbonds-harmonie I en Boxtels' Dames
en Mannenkoor kunnen op een zeer ge
slaagde avond terugzien. K v. d. H. 

, R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
In een voor voetbal absoluut ongeschikt 

weer toog "Boxtel" naar Valkenswaard om 
VSV te bekampen. Het mocht "Boxtel" niet 
lukken uit deze wedstrijd winst te behalen. 
De uitslag werd 3-1 voor VSV. Ruststand . 

. 1-1. Het slechte weer deed veel afbreuk aan 
het spel, terwijl Boxtel totaal uit vorm bleek. 

De scheidsrechter was natuurlijk weer niet 
aanwezig, doch de leiding was bij het be
stuurslid van "Boxtel", den heer C. Timmer
mans in goede handen. De indeling van <le 
programma's valt voor Boxtel ook niet gun
stig uit. Maken we nu balans dan heeft Box
tel 5 uitwedstrijden gespeeld tegen een wed
strijd thuis. Geregeld uit bevordert niet het 
zelfvertrouwen en we verwachten dan ook 
Zondag ook een beter resultaat tegen Eind
hovense-Boys. 

Boxtel II ging voort op de goede weg en 
won met 10-1 va:ç lreQe uit Gemonde. 

Hoewel de uitslag groot werd, bleven de 
Irene-mannen goed volhouden, doch ze wa
ren tegen de meer geroutineerde Boxtel
mannen niet opgewassen, hoewel in Irene 
enkele goede krachten schuilen. 

Boxtel II wacht a.s. Zondag een zware 
strijd tegen Zwaluw-VFC in Vught. 

Boxtel A had eveneens een zware gang 
tegen de kampioenen. Het werd 3-0 met de 
rust, eh hoewel na de rust de wind in de 
rug kwam, werd er toch gestaakt, daar het 
weer voor junioren te slecht geworden was. 
Verstandig besluit van de heren leiders. 

Boxtel B speelde Zaterdagmiddag kranig 
en La Salie moest weer in de pan. Vooral de 
voorhoede combineerde fraai. 

De wedstrijden van de jongeren voor a.s. 
Zondag zijn nog niet bekend. 

VERGADERING VAN ST. LAMBERTUS 
R.K. Textiel-Arbeidersbond. 

Dinsdagavond l.i. was wederom de hoofd
bestuurder van St. Lambertus, A. Janssen, 
hier ter vergadering aanwezig, om het con
cept van de nieuwe collectieve Arbeidsover
eenkomst voor de Textielindustrie met de 
leden onzer afdeling te bespreken en nader 
voor hen toe te lichten. 

Het was een druk bezochte vergadering, 
welke voor alle aanwezigen zeer leerzaam 
was. Er werd daarbij een ruim gebruik ge
maakt van de gelegenheid om vragen te 
stellen. 

Alvorens met de behandeling van de CAO 
begonnen werd, had de voorzitter eerst nog 
een bijzondere gelukwens en verrassing 
voor onze vriend Harrie Vorstenbosch 
Zandvliet 19, die kort geleden als honderd
ste lid van de afdeling was ingeschreven. 
Hem werd aangeboden een mooie, koperen 
asbak, die door de kunstige hand van onzen 
secretaris, M. v. Rixtel was vervaardigd. 

Moge onze St. Lambertus-afdeling, die 
momenteel al groter is dan vóór de oorlog, 
in quantiteit en qualiteit blijven groeien! 

BEKENDMAKING. 
HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN. 

Het Bestuur van de gemeente Boxtel 
maakt bekend: 

dat dit jaar voor de Herijk der Maten en 
Gewichten zitting zal worden gehouden te 
Boxtel in het lokaal achter café "De Kom" 
Stationstraat 46. 

Op Vrijdag 15 Februari 1946 van 9-12 
en 13-16 uur voor diegenen, wier familie
naam begint met de letters A tot en met I--1. 

Op Maandag 18 Februari 1946 zelfde tijd 
de letters I tot en met R. 

Op Dinsdag 19 Februari 1946 zelfde tijd 
de letters S tot en met Z. 

Aan belanghebbende wordt in herinnering 
gebracht: 

1 e. dat de maten en gewichten schoon, 
droog en roestvrij moeten worden aange
boden om onderzocht te kunnen worden. 

IJzeren maten binnen en buiten geverfd; 
Blikken maten blank geschuurd; koperen 
gewichten afwassen en ook de gaten reini
gen; ijzeren gewichten mogen niet gepot
lood zijn, doch moeten roestvrij zijn ge
maakt; wijzigingen der maten, zoals aan
gesoldeerde deksels, enz. worden niet toe
gelaten; lengtematen met bijzondere merk
tekens worden geweigerd; glazen maten zijn 
vrijgesteld van herkeuring. 

2. dat de maten en gewichten vóór 1
October 1946 gestempeld moeten zijn mc.t 
de letter Q en dat er, bij verzuim of vér
hindering om van de zitting gebruik te ma
ken, nog 'gelegenheid bestaat, maten en ge
wichten te laten herijken aan het IJkkantoor 
te 's Hertogenbosch, Wolvenhoek 2, elken 
Woensdag en Donderdag van 9-12 uur en 
van 14-16 uur. 

3e. dat maten en gewichten, ,velke zijn 
gestempeld met het driehoek-afkeuringsmerk 
niet in winkels enz. mogen teruggebracht 
worden. 

4e. dat betaald moet worden voor het 
onderzoek van maten en gewichten (keur
loon) en voor het justeren van gewichten 
Gusteerloon) en wel ten bate van 's Rijks 
schatkist. 

5e. dat de milligramgewichten niet op de 
herijkzitting, maar alleen aan het Ijkkan
toor herijkt kunnen worden. (Opzending per 
post franco, met insluiting van een post
bewijs tot een bedrag, overeenkomende met 
de som van 10 et. voor elk gewicht. Het 
bedrag kan ook gegireerd worden op post
rekening no. 507435. Ook is mede te zenden 
de bij de laatste verificatie afgegeven geze
gelde enveloppe, daar de gewichtjes anders 
aan de eisen, gesteld voor nieuwe, zullen 
moeten voldoen). 

Boxtel, den 5 Febuari 1946. 
De Burgemeester van Boxtel, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

Parochie H. Petrus, Boxtel. 
ZONDAG 10 Februari: De H.H. Missen 

om half 7, kwart voor acht, 9 uur en om 
half 11 de Hoogmis. De Hoogmis zal wor
den opgedragen voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochie. Om kwart voor 
twaalf kleine Congregatie. Na de middag 
om 3 utlr Lof met Rozenhoedje. Om half 4 
H. Familie.

Vandaag zullen de beide schaalcollecten
gehouden worden voor Zijne Eminentie Kar
dinaal de Jong voor het aanbieden van een 
feestgave ten bate van alle getroffen ka
tholieke kerken van geheel Nederland. 

Maandag, 11 Februari feestdag van O.L. 
Vr. van Lourdes. 

Woensdagavond om half 8 KA. op de 
pastorie. 

Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 

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 gez. jrgt. 

voor Anna Beijk Montens; z.a. gel. mndst. 
voor Johanna Maria v. d. Steen Slijters; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Antonius
Schalkx v.w. N.V. W. v. d. Eerden; om half
8 gel. jrgt. voor Antonius v. d. Sande; z.a.
gel. mndst. voor Hendrica van Erp. Kool
zaad; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Hen
dricus Schalkx; om half 9 gel. H. Mis voor
Martinus Hubertus Giesbers; om half 10
gel. H. Mis tot bijz. intentie.

DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adriana de Jong van Beugen; 
z.a. gel. H. Mis voor Adrianus van Schijn
del; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Mar
tinus Cornelis Schellekens v.w. de buurt; 
om half 8 gel. H. Mis voor Rumoldus v. d. 
Ven en Anna Catharina Montens; z.a. gel. 
mndst. voor Adrianus Voets; H. Hart al
taar gel. H. Mis voor de Eerw. Zuster Laeta 
i.d.w. Elisabeth v. d. Sande v.w. neven en
nichten; om half 9 gel. jrgt. voor Helena
Crols; om 10 uur Huwelijksmis.

WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Adrianus v. d. Sande; z.a. gel. H. Mis 
voor over!. fam. van Tits; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Franciscus de Laat; om half 8
gel. jrgt. voor Johannes Santgoets; z.a. gel.
H. Mis voor Antonius v. d. Steen v.w. de
buurt; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Lam
bertus v. d. Brand v.w. de Bond van het
H. Hart; om half 9 gez. jrgt. voor Johannes
van Erp en Elisabeth van Rooij de hsvr.; om
half 10 Huwelijksmis. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Emilius Bogaerts; z.a. gel. H. 
Mis voor over!. fam. v. d. Besselaar v. d. 
Langen berg; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Petrus van Driel; om half 8 gel. jrgt. voor 
Valentius van Doesburg; z.a. gel. H. Mis 
tot bijz. intentie; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor de Eerw. Zuster Godeberta i. d. w. 
Adriana van Beurden te Nieuw-Guinea over
leden; om half. 9 gel. H. Mis voor Johannes 
Petrus Tielen; om half 10 Huwelijksmis. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Franciscus Mandos; z.a. gel. jrgt. voor 
Hendrica Besselaar Schellen; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Martinus van Hamond v.w. 
personeel v.h. vliegveld Schijndel; om half 
8 gel. jrgt. voor Martina van Houtum van 
Schijndel; z.a. gel. H. Mis voor Jos. van 
Susante par. H. Hart overleden; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Johannes en Ma
rinus Vervoort te Olland over!.; om half 9 
gel. jrgt. voor Cornelis van Berkel en Wilhel
mina de hsvr. 

Bevers Louwers; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Franciscus Mandos . v.w. het koor; 
om half 9 gel. H. Mis voor de Gelovige 
�el�. . 

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 Johan
nes Dankers; Donderdag: gel. H. Mis voor 
de 3 gesneuvelden v. d. Nieuwstraat; Vrij
dag: gel. H. Mis voor Marinus van Laar
hoven; Zaterdag: gel. H. Mis voor Maria 
Dankers van Liempt. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Petrus Wilhelmus Leijten uit 
t'e afk. geschiedt; Henricus Cornelis v. Breu
deze parochie en Catharina Maria v. d. Pas 
geb. en won. te Esch, waarvan heden de 
gel en Hendrica van Geel beiden uit deze 
parochie, waarvan heden de 2e afkondiging 
geschiedt; Laurentius v. d. Besselaar en Ma
ria Johanna v. d. Langenberg beiden uit 
deze parochie, waarvan heden de 3e afkondi
ging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht 
de hun bekende huwelijksbeletselen waarin 
niet is gedispenseerd ten spoedigste aan 
den pastoor bekend te maken. 

Parochie H. Hart, Boxtel. 
5de Zondag na Driekoningen, 10 Februari. 

De tste schaal is voor de kerk; de 2de 
open schaal voor de Missie van den Wel
eerw. Heer Jan van de Laar, welke bijzonder 
in uw milddadigheid wordt •aanbevolen. Om 
kwart voor twaalf H. Familie voor jongens, 
om twee u. Santa Teresa, om 2,30 H. Fam . 
voor meisjes, om half 4 H. Fam. voor man
nen. Om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 

Maandag is de feestdag van O.L.Vr. van 
Lourdes. 

ZONDAG: 6 uur l.d.; 7 uur l.d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie; 8 uur l.d. ; 9.15 l.d.; 10,30 Hoogmis 
Piet v. Beers v.w. het spoorwegpersoneel. 

MAANDAG: 7 vur Ld. ter ere v. O.L.Vr. 
van Lourdes en Bernadetta; l.d. Petronella 
de Bie-Schoones; 7,45 l.d. Joanna Potters
Kemps; I.m. overleden vader; 8,30 z.d. Pe
tronella de Bie-Schoon es; Ld. Jos van Su
san te. 

DINSDAG: 7 uur gef. l.j. Henricus van 
Roosmalen; I.m. Zeer Eerw. Heer Pastoor 
de Kort; 7,45 Ld. Heer Jacobus van Doorn
malen; Ld. tot bijz. intentie; 8,30 l.j. Jan 
Joannes van Eyndhoven; I.m. Adri Nollen in 
het buitenland overleden. 

WOENSDAG: 7 uur 1.d. Maria van Hal 
Dankers; Ld. Willy Derks; 7,45 l.j. Adriana 
Potters; Ld. Antonius van Lijsdonk; 8,30 pl. 
gez. dienst Joanna van Schijndel-Zwanen
berg; I.m. Maria v. d. Plas-van Summeren; 
9,30 Huwelijksmis. 

DONDERDAG: 7 uur Ld. gef. l.j. Maria 
van Roosmalen-Brunschot; l.d. Adriana 
Neys-Timmermans; 7,45 Ld. Catharina 
Baayens-van Strijthoven; I.m. Joanna Pot
ters-Kemps; 8,30 z.d. tot bijzondere intentie. 
I.m. Maria van Hal-Dankers.

VRIJDAG: 7 uur gef. l.j. Maria van Roos-
. malen; Ld. Frans van Ierse! te Helvoort 
overleden; 7.34 I.m. Joanna van Schijndèl
Zwanenberg; I.m. Petronella de Bie- Schoo
nes; 8,30 z.m. Jos van Susante; l.d. tot bijz. 
intentie. 

ZATERDAG: 7 uur gef. Lj. Catharina 
Huysmans-van Brunschot; l.d. tot bijz. int. 
7,45 I.m. Petrus Strybos; I.m. Josephina v. d. 
Akker-Gevers; 8,30 gef. pl. gez. jrgt. voor 

. den Weled. Heer Willem van Oerle; Ld. 
Heer en Mevrouw Hub van Dijk-van Oerle. 

Parochie H. Lambertus, Gemonde. 
Zondag Septuagesima. 

Na de middag om 2,30 lof waaronder ro
zenhoedje. 

ZONDAG: 7,30 H. Mis welzijn der par.; 
10 uur jaarg. Henricus de Vroom. 

·MAANDAG: 7,30 jrgt. Cornelis van
Giersbergen. 

DINSDAG: 7,30 jrgt'. Johanna Maria 
hsvr. van Cornelis van Giersbergen. 

WO�NSDAG: 7,30 jrgt. Hendricus van 
Grinsven en Catharina van Grinsven. 

DONDERDAG: 7,30 jrgt. Hendricus Ver
voort Johanna de hsvr. en Christiaan de zn. 

VRIJDAG: 7,30 jrgt. Josephus van d. 
Steen. 

ZATERDAG: 7,30 jrgt. Adrianus Voets en 
Anna Maria de hsvr. 

Deze week zullen geschieden: Maandag 2 
H. Missen Adriana Verhoeven van wege
de buurt; Dinsdag 2 H. Missen Adriana
Verhoeven van wege de buurt; Woensdag:
H. Mis Adriana Verhoeven van wege de
buurt; H. Mis Henrica Verhoeven te St.
Michielsgestel overleden: Donderdag H.
Mis Joannes van Esch te Haaren overleden;
H. Mis Theodorus van Kuringen Lev. Ro
zenkrans; Vrijdag: H. Mis Theodorus van 

, Kuringen proc. Hakendover; H. Mis Adria
nus van Eyndhoven Lev. Rozenkrans; Za
terdag: H. Mis Adrianus van Eyndhoven 
proc. Hakendover; H. Mis Adrianus van 
Eyn<lhoven broederschap H. Theresia. 

Nog zullen geschieden: deze week ieder
ren dag H. Mis Petrus van Eyndhoven van 
wege de kinderen. 

Parochie H. Theresia, Boxtel. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. Vijfde Zondag na Driekoningen 1946. 

Dienst voor Franciscus Servatius van El ten ZONDAG: 7 uur H. Mis waarbij de kerk 
en Mia <le dochter; z.a. gel. mndst. voor met een kaars wordt vereerd, voor Arnoldus 
Angela Honorina de Meij; H. Hart altaar Jilesen; 8,30 H. Mis; 10 uur de Hoogmis 
gel. jrgt. voor Theodora van Zoghel Olie- voor het welzijn van de parochianen. De 
meulen; o!n half 8 gel. jrgt. voor Mana eerste schaal is voor onze eigen kerk, de 
Santegoets; z.a. gel. mndst. voor Johanna tweede v. Z. Eminente, Kardinaal de Jong 

Fimia l-P-:-TieÎen, Drukkerij, Boxtel. 

voor de verwoeste kerken van Nederland. 
Om 3 uur' lof met rozenhoedje. 
MAANDAG: 7,30 H. Mis tot bijzondere 

intentie; 8,30 gez. mndst. voor den heer 
Johannes Smits, in Duitsland overleden. 

DINSDAG: 7,30 H. Mis voor overleden 
familie Geerts; 8,30 geen H. Mis; 9,30 gez. 
fluwelijksmis. 

WOENSDAG: 7,30 H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor de • • 
familie v. d. Breekel-van Heuvel; 8,30 gez. 
mndst. voor Johannes Vissers. 

DONDERDAG: 7,30 H. Mis vanwege St. 
Willibrordus' Broederschap voor Johannes 
Vissers; 8,30 H. Mis voor de leden der God
vruchtige vereniging ter ere ".. • d. H. There-
sia. 

VRIJDAG: 7,30 H. Mis vanwege Broeder
.schap O.L.Vr. in 't Zand te Roermond voor 
Adrianus v. d. Loo; 8,30 jrgt. voor Norber
tus v.d. Wal Maria Veraa en Mech.a. Goos
sens hsvr.en. 

ZATERDAG: 7,30 jrgt. voor • Martinus 
Witlox en Johanna van Kasteren hsvr.; 
8,30 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars 
wordt vereerd voor mej. Isabella Johanna 
van Hal. 

Biechturen: 2,30 tot 4 uur en van 5 .30 tot 
7 uur, ook vóór en na alle H. Dienstell': Zes 
uur Lof met rozenhoedje ter ere van het, 
Onbevlekte Hart van Maria tot hulp voor 
de school en bewaarschool. 

Aanbevolen 30 dagen: Theodorus v. Ku-
ringe te Gemonde, Catharina Breeuwer-van 
Berlo te. Uden; Petrus van Beers te Boxtel 
en Johannes van Esch te Haaren overleden 
en voor Mej. Wilhelmina van d. Boom alhier 
bediend. 

ZONDAG, 17 Febr. 1946: 7 uur H. Mis 
voor Gerard Vekemans te Nijmegen overl. 

Wie zich wil abonneren op de St. Jans
klokken, vijf cent per week, kan zich aan
melden bij den heer Baayens, Oude Grint
weg onder Lennisheuvel 93 te Boxtel. 

Parocqie St. Jan's Onthoofding, 
Liempde. 

5e Zondag na Driekoningen, 10 Febr. 1946 .. 
ZONDAG: 6,30 l.j. Johannes Martinus 

Welvaarts; 8 uur l.j. Hendrik v. d. Meyden; 
10 uur de hoogmis tot welz. der par.; 3 uur 
Lof, daarna jongens-congregatie. 

In alle H. Missen de 2e schaalcollecte voor .. 
de verwoeste kerken in Nederland·; de op
grenst zal aan Zijne Eminente Kardinaal de 
Jong worden ter hand gesteld als hulde
blijk voor Zijn krachtige leiding tijdens de 
oorlogsjaren. 

MAANDAG: 7 uur z.mndst. Mevrouw 
Catharinà Herman Coppers; 7,30 l.j. Ar
noldus van Eyndhoven en Arnolda hsvr.; 8 
uur l.mndst. Willem van Dijk. 

DINSDAG: 7 uur 1.mndst. Michiel van 
Brunschot; 7,30 l.mndst. Helena Adrianus 
van d. Velden; 8 uur l.mndst. Lambertus 
Verhàgen; 9 uur z.m. tot bijz. intentie. 

WOENSDAG: 7 uur z.m. Petrus van 
Beers overleden te Boxtel; 7,30 l.j. Wilhel
mina v. d. Meijden; 8 uur l.mndst. Hendrica 
van Rysingen. 

DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden 
der parochianen; 7,30 z.mndst. Johannes v. 
Kempen; 8 uur I.m. Hendrica Theodorus v. 
d. Dungen overleden te Tongelre.

VRIJDAG: 7 uur z.mndst. den Heer Ar
noldus v. d. Broek; 7,30 l.mndst. Antonius 
van Alphen; 8 uur l.mndst. Arnolda Tinne
broek 

ZATERDAG: 7 uur z.j. Michiel v. Mens
voort; 7,30 l.j. Martinus van Geffen; 8 uur 
l.mndst. wed. Johanna Jan v. Nunen. • 1 

ZONDAG: 6.30 I.m. tot welz. der par.;
8 uur I.m. overleden fam. v. h. Kind van
W. v. Aarle overleden te 's Bosch, 10 uur
z.j. Hendrica Michiel van Mensvoort.

30e: Hendrica Theodorus v. d. Dungen 
overleden te Tongelre; Petrus van Beers 
overleden te Boxtel; Helena Antonius van 
Asveld overleden te Liempde. 

Gedoopt: Godefrida Henrica Wilhelmina 
d. van Petrus Verhagen-v. d. Velden; Maria
Martina Gerarda d. van Franciscus van Haa
ren-Koppens.

Parochie H. Willibrordus, Esch. 
Vijfde Zondag na Driekoningen. 

H.H. Missen om 7 uur, 8,30 en 10 uur 
Hoogmis voor de _parochie. Tweede schaal
collecte voor de feestgave aan Zijne Emi
nente Kardinaal J. de Jong; derde voor Bijz. 
Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 

Maandag om 9 uur gez. H. Mis voor de 
leden van de Boerinnenbond. Onder deze 
H. Mis algemene H. Communie.

ZONDAG: 7 uur H. Mis Theodorus van
Kuringen te Gemonde overleden; 8,30 H. 
Mis; 10 uur Hoogmis voor de parochie. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
O.L. Vr. van Lourdes tot bijz. intentie; 8 uur
mndst. Johanna van Zeeland; 9 uur gez. H.
Mis voor de leden van de Boerinnenbond.

DINSDAG: 7 uur mndst. Johanna van d. 
Bruggen Dominicus; 8 uur rondst. Hendri
cus Johannes Fick. 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor bijz. 
intentie; 8 uur mndst. Johannes Konings. 

DONDERDAG: 7 uur mndst. Wilhelmus 
• en Wimke van Schijndel; 8 uur mndst. Piet
Jansen. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis Maria van Rulo
van Dongen; 8 uur I-1. Mis Anna Cornelia 
van Dijk-v. d. Steen. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis overleden 
Ouders (P.); 8 uur H. Mis Antonius Maria 
van der Zeyst. 
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1 VOORHE·EN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING

De angst om belachelijk te zijn 
voor de mensen van onze omgeving 
kan ons tot de ergste lafheden bren
gen. Hoeveel mensen, die vol moed 
waren om een groot werk te begin
nen, hebben zich van de wijs laten 
brengen door het woord idealist, fan
tast, gek of utopist, dat men hun toe
riep. Omdat zij dan bang werden om 
door verstandigen voor onverstan
dig te worden uitgemaakt hebben zij 
zich laten afhouden van een groot en 
schoon werk dat zij zich hadden 
voorgesteld. Zij wilden niet graag 
voor een gek gehouden worden. Ze 
waren bang voor de mening der men
sen. 
• Menig geluk werd verstoord door
het menselijk opzicht. En toch wer
den de grootste dingen tot stand ge
pracht omdat ze te danken zijn aan
een ideaal, een plan dat bij de men
sen 'voor een dwaasheid werd ge
houden.

Columbus deed dwaas in de ogen 
der mensen. Maar hij ontdekte een 
nieuwe wereld van grote mogelijk
heden. 

De martelaren der catecomben 
waren dwazen in de ogen der grote 
Romeinen, maar zij werden het zaad 
voor een onverwinbare Kerk. De uit
vinders stierven arm en belachelijk 
.gemaakt door hun tijdgenoten, maar 
de latere generaties profiteren nog 
steeds van hun grote daden die niets 
anders waren dan een verwerkelij
king van hun idealen, die men maar 
al te graag dwaasheden noemde. 

Een koning die zijn liefdesidealen 
volgde en huwde met een vrouw die 
evenveel liefde had als hijzelf, maar 
niet de koninklijkheid bezat van de 
traditie en van het bloed, zag· zijn 
ideaal als dwaas beschreven en met 
troonafstand betaald, maar deze 
dwaasheid bracht hem het geluk van 
een huwelijk, waarvan hij gedroomd 
had. En op slot van rekening is voor 
een mens toch niets belangrijker dan 
het geluk te kunnen bereiken. 

Het is alleen maar de kunst de 
moed te vin.den tegen de algemene 
opinie van de mensen, zelfs van je 
naaste vrienden, te kunnen oproeien 
wanneer het om iets groots en iets 
goeds gaat, of wanneer het om het 
geluk gaat. . · 

Alsof niet iedere grote vooruit
gang van de mensheid te danken is 
aan een dwaasschijnend ideaal, dat 
alle menselijk opzicht van zich af
schoof. Alsof de grote dingen van 
morgen niet moeten ontstaan uit de 
idealen van gisteren en vandaag. 

Wanneer we bij onze generatie 
�iet. meer het verlangen naar een be
tere toekomst kunnen vinden, wan
neer we geen grote toekomst dro
men meer hebben dan zijn wij ver
loren als een schip in de mist, als een 
stad in het heelal. 

Als er geen verlangen meer bestaat 
dan is het onmogelijk dat het leven 
nog veel waarde bezitten kan. Waar 
het verlangen, het ideaal ontbreekt 
daar moet ook het geluk ontbreken. 

En als men zijn verlangen of zijn 
ideaal laat verwelken uit angst voor 
de mening van de gemeenschap dan 
is het al heel treurig gesteld met de 
moed en het zelfbewustzijn, die no-

Van Brabant en niet geven 
aan God, gebuur en haard, 
ons hart, ons lied, ons leven, 
het vuur van eigen aard. 

Dan gaan wij Brabant veilen, 
verliezen ons lief lancl, 
den leeuw met vlam en pijlen, 
tot schennis, scha en schand. 

Dan dorsen vreemde vlegels, 
ons koren, loon en lijf 
en zetten zerk en zegels 
op vroomheid en bed1 ijf. 

Dat mogen wij niet lijden, 
van Were di-treedt aan, 
met zuiver zwaard t,m strijde. 
zult gij den vijand slaan. 

Den vijand van ons vader, 
• ons moeder en ons Heer,
dit brengt ons allen nader 
te vechten voor ons eer. 

De roem van ons verleden,
van hertogdom en huis, 
van martelaars die streden 
voor katedraal en kruis. 

Zo zal ons Brabant groeien
naar blij en beter tij, 
waar moed en bloed nog bloeien,
daar vecht een v,olk zich vrij. 

- Daar zullen torens rijzen,
rond berk en beek en blauw,
en die van Brabant wijzen 
op erfdeel schild en trouw. 

Ivo. v. DINTHER. 

dig zijn voor het volbrengen der 
grote dingen. 

Conventie is goed, zolang zij het 
intiatief niet in den weg staat. Als 
we iets doen of iets laten enkel en 
alleen omdat de mensen daarover 
misschien misprijzend zullen praten, 
dan zijn we slaaf van het menselijk 
opzicht. Het is laf je van iets te laten 
afhouden dat goed is omdat "men" 
het er niet mee eens is. 

Maar bovenal is het nodig dat we 
nog toekomstplannen hebben. En 
het is misschien wel erg somber ge
zien, maar over het algemeen kan 
men niet zeggen dat onze samenle
ving veel toekomstdromen heeft. 
Wanneer ze er wel zijn, dan zijn ze 
slechts het bezit van enkelen, en vin
den geen weerklank in het volk. 

Het is net of er een soort moede
loosheid ligt over Nederland. Het is 
alsof er iets moet ontwaken, waar
op wij al zo lang wachten. Er zijn 
enkele harde werkers, maar men 
noemt ze idealisten en daarmee zijn 
ze dan gedoodverfd. Het gaat met de 
grote sociale werkers net eender als 
met de grote kunstenaars hun werk 
wordt pas gewaardeerd als ze dood 
zijn. Mocht onze tijd zijn taak be
grijpen: het groeien naar een ge
meenschap van idealisten, met ge
noeg werkelijkheidszin om te komen 
tot de verwezenlijking van het groot
ste wat denkbaar is: een maatschap
pij van goede mensen. H. v. d. M. 

In een reeks artikelen zullen wij onze 
le7.ers en lezeressen een overzicht geven van 
de "Radiostrijd in Nederland" ons toege
zonden door de voorzitter van de KRO, 
Prof. J. Kors O.P. 

2Je eadiostdjd, in 'llededmul,. 
Kort geleden zeide mij iemand: ,,De ra

diostrijd van het ogenblik is toch wel een 
duidelijk bewijs voor de geweldige waarde, 
die men in Nederland aan de omroep hecht" 
Inderdaad zou men geneigd zijn te zeggen: 
Indien ooit dan wordt thans toch wel aan-

getoond, dat radio volkszaak is. De be
langstelling is enorm. De dagblàclen, de tijd
schriften, de redevoeringen, de gesprekken 

. zijn vol van dit onderwerp. De minister pre
sident en de minister van onderwijs laten 
geen gelegenheid voorbij gaan om hun me
ning over dit vraagstuk uit te spreken. 

Men zou deze unanieme belangstelling 
toejuichen, als er geen bijsmaakje aan zat. 
Men voelt er iets geforceerd in. Ons volk 
tobt met ontzaglijke grote vraagstukken. 
Ik weet niet of U, lezer, het vraaggesprek 
beluisterd hebt met den Secretaris Generaal 
van het Wit Gele Kruis tijdens het KRO 
programma van 27 Januari. Hebt U dat ge
daan, dan zijn ook U ongetwijfeld de haren 
ten berge gerezen bij het vernemen van be
trouwbare gegevens over de algemene ge
zondheidstoestand van ons volk. Wie dit 
gehoord heeft, moet wel gedacht hebben: 
hoe kan men zich eigenlijk op dit ogenblik 
althans zo druk maken over de radio. Is 
er wel voldoende gevoel voor proportie en 
maat, zo onmisbaar voor bestuurderen, die 
voor alles de grote lijn in het oog moeten 
houden? Zeker, de radio is een geestelijk 
bezit en de volksgezondheid "maar" een 
stoffelijk. Doch de stelregel der ouden "pri
mum vivere deinde philisophari" was nog zo 
dwaas niet. Bij al het rumoer, dat thans 
de rustige beschouwing van het probleem 
radio dreigt onmogelijk te maken, dringt 
zich onbetwistbaar de gedachte op aan stok
paardjes, de onstuimige diersoort, die al zo
veel zandruiters op zijn geweten heeft. 

Er is nog iets, dat ons ernstig doet twij
felen aan de waarde van al het geschrijf en 
gepraat over de radio. De toon is een per
soonlijke geworden. Het is duidelijk, dat het 
veelal niet meer gaat over de zaak, maar 
over personen, niet om de waarheid te ách
terhalen maar om gelijk te krijgen. Wij heb
ben weer die even gezellige als onvrucht
bare voor-oorlogse debat-sfeer te pakken 
tijdens de bezetting met zoveel moeite be� 
dwongen. Er is daarom van het geredekavel 
op het ogenblik dunkt mij, weinig goeds 
te verwachten en de omroepverenigingen 
die op het punt van propaganda een "op d� 
plaats rust" schijnen te maken, nemen wel
licht tactisch niet het slechtste standpunt 
in. De gretigheid, waarmee tegenstanders 
van het huidige compromis alles aangrijpen 
dat hun slechts een schijn van argument 
biedt is tekenend. Wie het onder begrij
pelijke moeilijkheden tot stand gekomen pro
gramma van de eerste uitzend-week van 
,,De Stichting Radio Nederland in Over-

. gangstijd" aangrijpt, om er ...... statistische 
gegevens uit te putten, lijkt mij toch moei
lijk van bevooroordeeldheid vrij te pleiten. 
Wanneer men op 2 Februari in Christofoor 
leest: ,,De jongste KRO programma's 
krampachtig volgepropt met religieuze uit� 
zendingen en principiële programma's, resp. 
mogelijkheden tot idem" en op 26 Jan. 
in hetzelfde blad: ,,De KRO is de eerste 
Zondagavond al begonnen met Chiribiribin, 
den Chinesen tempeltuin en de zingende 
kanaries. Echt allemaal dingen, die je prin
cipieel moet doen", dan kan ik niet anders 
dan de gedachte krijgen: Barbertje moet 
klaarblijkelijk hangen. Wat heeft het voor 
nut, hiertegen te argumenteren. Er is nog 
iets, dat het mij persoonlijk moeilijk maakt, 
te spreken. Keer ik mij tegen een ongepro
portioneerde belangstelling voor het omroep
vraagstuk, dan is het zo gemakkelijk, dit uit 
te leggen als een goedkoop maniertje, om 
van de last af te komen. Het kan lijken op 
een oratio pro domo om dezelfde persoon-

• lijke motieven, die ik hier en daar in an
deren veroordeel. Nochthans wil ik over al 
deze bezwaren heenstappen en proberen, 
zo objectief mogelijk het radioprobleem van 
heden te beschouwen. 

De zaak lijkt ons, voor zover het ons
Katholieken betreft, niet zo· heel moeilijk. 
De Bisschoppen hebben zich uitgesproken 
bij monde van den Primaat voor een auto
nomen katholieken omroep. Ik geloof, dat 
er niet veel katholieken zijn, die deze eis 
contre coeur zullen ondersteunen en dat er 
vrijwel geen zijn, die haar niet zullen steu
nen. De tendenz van het schrijven van 
Z. Em. Kardinaal de Jong is zoals steeds bij 
Aartsbisschoppelijke uitspraken klaar en dui
delijk en er is tijdens de oorlog voldoende 
leergeld betaald door hen, die trachtten 
sommige uitspraken in hun richtingen te in
terpreteren, dat de poging daartoe zeer on
aantrekkelijk lijkt. 

Een autonome katholieke omroep heeft
een wette_lijk vastgestelden zendtijd nodig. 
Het is duidelijk, dat wij niet afhankelijk 
mogen zijn van de 'goede wil van inciden
tele bestuurders. De grootte van die zend-

3let Zcmciaqs=&anqelie. 
Gaat ook gij naar mijn 
wijngaard. Matth. '.20. 4. 

In het Oosten, waar de Heiland 
leefde, werkt men twaalf uur, van 
smorgens zes tot 's avonds zes, met 
korte schafttijd voor het ontbijt, 
voor het middagmaal, voor het 
avondeten. Het eenheidsloon voor 
deze lange wijngaardarbeid was een 
denarie, dat is op de kop af 53½ et. 
De arbeidsbeurs in het plaatsje is de 
stadspoort. Daar verzamelen zich 
degenen, die werk zoeken. • 

In de parabel horen we de wek
roep naar de arbeid. Hallo! Vooruit, 
mannen! Allen, die daar aan de ar
beidsbeurs staan, fluks naar de wijn
gaard van den Heer! 

De hemelse Vader heeft ons ge
durende ons leven naar zijn wijnberg 
gestuurd en wil ons bij onze levens
avond het eeuwig loon uitkeren. 

De Directeur van een bedrijf, de 
arbeider op de fabriek, de grond
werker, het meisje op haar kantoor, 
het meisje op de wasserij, kortom het 
meest nederige werk is ons door God 
ter hand gesteld en ieder werkt op de 
post door God aangewezen en trouw 
en eerlijk moeten wij die post be
kleden, totdat God ons aflost, of 
door mij in een ander arbeidsveld te 

• plaatsen, of door mij voor ·eeuwig te
pensionneren.

Wat zijn wij op het gebied van de
arbeid veel verloren in ons kleine
landje. Er heerst grote ontevreden
heid, er wordt zijn best gekankerd,
het werk wordt gedaan, niet met am
bitie en ijver, maar omdat het nou
eenmaal moet. Men loopt er de
kantjes af. Hoe kan er schot komen
in de wederopbouw van ons vader
land, als niet terugkeert onder onze
arbeiders - en wie hoort daar niet
bij? - het besef, dat de arbeid
ook zijn geestelijke waarde kan. be
zitten. Vrienden, beziet het werk, dat
gij persoonlijk verricht, eens als de
plaats door God zelf u toegewezen in
Zijn wijngaard. Begin uw dagtaak on
der de ogen van Uw Meester, dat
maakt u vrolijk en tevreden, dan
kunt gij weer zingen het lied van
de arbeid, dan doet ge uw uiterste
best, om het werk, aan u toever
trouwd, in keurige staat op te le
veren.

Dan zal uw arbeid worden een
godsdienstoefening, een gebed. En al
is het tijdelijk voordeel van al uw
moeite maar gering, dan nog mogen
we niet mee doen met de kankeraars,
wetend dat wij straks de hitte van de
dag niet vergeefs !!edragen zullen
hebben.

Dan zal naderbij komen de Hori
zon van een Nieuw Nederland, die
na een jaar van zwoegen nog zo ver
van ons verwijderd bleef.

Dan zult ge het succes van uw
arbeid ondervinden in uw eigen Ie-

, ven en vooral hiemamaal�, want in 
de hemel wordt betaald, niet zozeer 
volgens de uren, niet volgens de 
waardigheid, maar daar zal de maat
staf zijn: de ijver, bij ons werk aan 
de dag gelegd. 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



tijd is voor· .onze redenering van securidai beJang. Toch zij ,tussen twee haakjes he,volgende opgemerkt. Hij worde. bepaalddoor deze redelijke motieven: wat mogen,wij katholieken rtaar billijkheid vergen van de totalen beschik�are tijd en wat hebbenwij nodig voor .,,het uitdragen,vai1•de katho.lieke levensbeschouwing· op all� gebied;' de:eisch, die het episcopaat· begrijpélijke�ijs 
aan het. autonome 'katholieke·· programma blijft stellen. Het is o.i. onjuist' bij deze berekening uit te gaan' van het vooroorlogseprogramma-schema van de KRO. Als deChristofoor no. 37 pag. 1 te lezen geeft:"Voor het vaststelle11 vari deze tijden vindtde Commissie voor wat de katholieken betreft, belangrijk materiaal in de oude programma gidsen", bevreemdt het mij, dat een. dergelijk voorstel van deze zijde uitgaat,waar toch doorgaans kritiek werd uitgeoefend op een tekort aan principiële uitzen-, dingen bij de voor-oorlogse KRO. Of wordt bedoeld, dat het voormalige programmaschema alleen als· negatief voo.rbeeld van belang is? - Wordt vervolgd.

Ve doo.dstcal. 
Onder de mensen circuleert een "manifest": da,.t op meerdere "gronden" besluit:géén. doodstraf. Iedereen, die het met dezeuitroep eens is, kan zijn naam, toevoegen. aan de reeks "manifestai:iten", die reeds hetzelfde deden. Iederee.n,· mét of. zonder begrip van de doodstraf-questie, kan sympa. thie betuigen. Iedereen begrijpt dat dit goedkope propagànda is tégen de toepassing der� doodstraf. Eén der gronden waarom deze straf, de -ergste van alle, en de onherstelbare, veroordeeld wordt, is: dat de doodstraf strijdt met de •ware christelijke levensbeschouwing. Is d'it waar? Dit is niet waar! • 

Bedoelt gij namelijk een. apéritif' te wezen·voor, Uw lezers, zodat zij _zoet in slaap gesust worden, waag er dan in 's hemelsn��m een onsje formulie�en aa_n om bij het RtJksbureau van Klaas Vaak ee)1 toewijzing af -te smek'en. JOSAPHAT. 
Naschrift. Tç laa_t/ontdekten wi(uw eigenlijke naam en bieden 'U daarom ons excuus· aan voor '.t epitheton ormans dat wij vorige week voor uw naam plaatsten • alsmede voor.hetgeen daarqp volgde. Met11 uw schrijven accoord ! Wilt û mijn aarigenarriè taak niet overnemen? 

1f.ijmlucmieA cian liet jaac 2941. 
In Boxtel werd voor' 't laatst een Raad . • gekozeneen. burgemeester was er toen. niet meer, De Dommel lag al jaren toegevrozen en bij de burgers hingen varkens op de leer.Men wist sinds jàren geen raad meer met de boter . men exporteerde weer naar Engeland, de borrels werden steeds maar groter en nu en dan is er een schip gestrand. In Griekenland werd weer een Engelse minister gehuldigd als een groot bevrijdingsman, maar door het raam, heel somber en sinisterstaart nog een ongezuiverde politieman, en op de maan ontdekte men de aarde, bespiedde men ons allerdwaast gedoe, een ambtenaar ontdekt zijn eigenwaarde en w,erd op staande voet maar levensmoe. Men had dat jaar weer een ministercrisis:er werd nog immer veel' te veel betaald voor Oog en Oor, M.G., en wat niet kies is:uit Java was een schip met rijst gehaald. Dat werd weer oorzaak van een oorlogserie en .van _een lange ondergrondse strijd en memg Japanees deed weer aan harakiri,de red�cteur is steeds zijn pijp nog kwijt.Men wist voor hem eén oude pijp te lijmen,want ook de laatste regel moest nog rijmen.

, ================ Ii)e burgerlijke overheid heeft het rechthaar bestaan en het welzijn van het. volkte verdedigen tegen alle aanranders. Tot �ad 11 ? ?dat recht behoort ook de bevoegdheid om 11 at, • •-
misdadigers te straffen, zelfs met de dood. IJ11 _ Men kap zich hiervoor beroepen op de H. 11iuaff:Ht,Q,H,i,e.
Schrift en op de leer der Katholieke Kerk. Wij ontvingen' van onzen sp�cialen mede-Er zijn evenwel katholieke geleerden die �erker de volgende beschouwing, die eenniet veel voelen voor de toepassing dezer t k'"k f d straf hoewel ziJ. erkennen dat ziJ. geoorloofd 11: eressan_te IJ gee t op e consequentie's,die vastzitten aan de opzienbarende ont-is. De questie gaat dan voornamelijk hie'r- dekking van de mogelijkheid met de Maan over,· of het tactisch is haar toe te passen, • in contact te treden, per wat men noemt: of het goed is van het recht gebruik te ma- ,,Radar". Wij laten nu, zonder verdere com-ken. Het is n.l. mogelijk dat een onschuldig- mentaar onze Maan-maniak aan het woord. Jleroordeelde door toepassing der doodstraf,. . gedood wordt. Dit risico is in onze om- ' De maan st:1at in _ het volle licht . der we-
standigheden, waar het gaat· over de al-dan- reldbelan�Stellm�; �tet· om�at er tets m�!
niet-ter-dood-brenging van_ ,,grote" N.S.B.,__-___ d� kw�rtt�ren met m orde ts, of_ om�at ZIJ
ers, niet zeer groot, omdat bij niemand enige . met :,rol 1� geworden -of :dat ztr weigeren 
twijfel zal opko�n, of . deze N.S.B.-kop- zal zich nt�u:" te maken, maar omdat het } 
stukken grotelijks schuldig zijn. ��s gelukt !� m c�i:itact te komen met mane-. 

Wij menen daarenboven dat het tactisch liJk aanschiJn. WtJ kunnen nog wat tegen 

en• goed zou zijn, indien alvast op één of ?e maan blaffen maar o�er een paar jaren 
méér van deze schurken het doodvonnis vol- is ons geld . 0n?erroepehJk naar de maan. 
trokken werd, omdat__dan �an de gerecht- (Of naar L1eftmck, hetgeen he!�elfde is) . 
vaardigde gevoelens van gerechtigheid die in D� proev�?1 der wetenschappehJke _onder-
_het volk leven, voldoening werd gegeven. zoekmg_en ZIJD zover geslaag�,. da! memand 

Men deed o.i . beter �e "lichte" gevallen meer van ons :.:al zeggen : z!! re1k_en naar

in afwachting van het onderzoek, op vrije . de �aan, als WIJ het onm?gelnke "".1llen. En 
voeten te stellen en de "zware" jongens zon- als iemand ons de verwensmg zou wtl_l_en toe-
der veel dralen te berechten, met de dood- voegen: �oop naar de maan, za! htJ voor-
straf. taan te zeggen hebben: ,,radar ' naar demaan! (en pluk sterren kan voorlopig nogblijven wat het was). De verzending van maan-brieven zal in de toekomst ook per radar geschieden en de geadresseerde zal binnen de 2½ seconde (Buiten veràntwoording der redactie). reageren. 

DANlëL EN POST-SCRIBENT. ' Het komt ons vóór, dar wij als Maandag-
Toen wij doende waren Uw schrijfsels mens�n binnen korte tijd op de Maan-dag 

door te nemen, wierd menig zucht geloosd. van iedere week, per radar een uitstapje 
Wij vreesden namelijk door de slaap over- naar de maan zullen ondernemen, om aldaar 

mand te worden.' Dit heeft het voordeel, halve-maandjes te eten, maan-vissen te van-
dat wanneer het Rijks·bureau voor Papier gen en maan-bloemen te plukken. 
Uw blad in handen kreeg, het 't zelfde euvel Personen, bij wie· de maan doorbreekt 

zou overkomen en vergeten zou Uw ra:nt- zullei: bij deze reizen de voorrang hebben: 
soen papier enige malen te decimeren. daar 111 hun maankoppen tal van zaadjes zit-

W e,e ! uw voorraad schrijfpapier wanneer ten, waaruit men opium wint en slaapmid-
deze vermindering doorgang zou vinden. deltjes produceert, die dan aan eventuële 
Gij zoudt een ander Rijksbureau voor pa- maan-bewonende maanazieken kunnen wor-
pier moeten opzoeken en als het U dan den toegediend. 
gelukt zou zijn uit de chaos er een te Op de maan zullen wij naast de zeer uit-
vinden dat een milden toon aanslaat (dit eenlopende maan-gestalten behalve het man-
bureau moet gij hebben: het is pas opgericht netje van de maan ook de schone Maan-
en moet zijn klanten nog winnen) dan zou godin ontmoeten, schitterend in het zachte 

het U nog enige onzen formulieren kosten zilveren schijnsel van het volle maan-licht. 
om Uw verlies te herstellen. En wat ons al niet te wachten staat : onze 

Troost U ·echter dat gij niet alleen met aarde heeft immers slechts ééne maan; maar 
dergelijke. zwarigheden te kampen hebt. Wij broeder planeet Mars heeft er 2; Jupiter 4; 
leven nu eenmaal in een tijd van Rijks- • Uranus 6 en Saturnus 7 manen. Al zal het 

bureaux. En toch moeten er meer en meer nog wel enige maanden duren toch ver-
Rijksbureaux opgericht worden. Het is na- heugen wij ons nu reeds op de;e maan-de-
melijk een moderne vinding van werkver- lijkse uitstapjes. Wij zullen intussen de oe-
schaffing. Vakmanschap komt er minder op leerde ondermaanse maanonderzoekers tot 
aan. spoed manen. 
· Wanneer gij hout van ijzer kunt onder- Als de pastoors nu maar niet aan-manen 
.scheiden, verv9eg U dan bij het rijksbureau tot voorzichtigheid, ons overstelpend met 
voor leder; men zal U een zeer geschikte wijze vermaningen en ons het Mane-Tekel-
kracht vinden. En wanneer gij in het vak be- Fares voorhouden. 
kwamer zijt, .zodat gij het vooroorlogs closet- ================== 

papier kunt onderscheiden van het Oud- /)1! _.., /J 
• 

Hollands geschept papier en een goede ken- I U-ei Offl te t-eUff. 
nis op een Rijksbureau voor papier belooft U een betrekking te bezorgen, dan moet het U niet verwonderen als gij er een krijgtaan geboden op het Rijksbureau voor hout. Ach, ik zie, dat ik een weinig dreig af te geraken van mijn onderwerp. Ik wilde echter zeggen: besteed het U toegemeten papier 
met opwekkende artikelen (zoals dit bifvoorbeeld). 

Modern. Meneer is hypermodern. Zijn voornaamste princiep is de principeloosheid, zijn vobr
naamste karaktertrek is de karakterloosheid. Hij wil alleen het sterke, want het zwakke heeft geen zin van bestaan. Liefde is verdwaalde zachtheid. Geweld is de remplacant van alle deugden. De robuste kracht is god.Jammer dat mijnheer een hartkwaal heeft.

Het 'kind. •• ·i Het kind is tot object -gemaakt van depsychologie. Men spreek� van de eeuw van
�et : kind. Er worden lange_ enquete-formuheren ,gedrukt eµ boeken • vol geschrevenover het kind. Vroeg'er was ' het kind .een . voorwerp'. van moederliefde. 

. <.-Vergeètachtighèid. /Er werd• zov·eel over kunst geschreve�datmen t�n slotte de kunst zelf· ging vergeten.Er werden · boeken• vol gescfüeven over demuziek en de merél zong alleen maar vooreen eenzame zieke. Er werden richtlijnen ' gegeven voor verstechniek, woordkunst en kunstÓpvatting'en,�aar de nachtegaal zong al sinds de scheppmgsdag het schoonst,e lied dat denkbaar is . 
, ·De dood. Het is gemakkelijker de dood. te· verachten dan er in te .berusten. Doodsvérach, ting is de conclusie van het ogen'blik doodsberusting ·die va? een geheel 'leven.' 

. Vorm. Lang reeds is de "vorm" gecanoniseerd.Alle formaliteiten werden goed gepraat doorde leuze van paedagogen : ,,door de vormtot de geest". • . ,. Wat bezield_is vorm te geven lijkt,µie echter veel kunstiger en ook veel beter, wantde dode vorm is niet ·zoveel waard als eendode twijg, want deze kan het vuur nogtot voedsel dienen . 

1fuatsetijk 'llie� 
CONTACT MET INDië. MALAKKA, MOREB-BEACH

Malakka, Moreb-Beach, 2'.H-'46.Door. deze laten wij, onze familie-leden vrienden en kennissen weten, dat we het al�len goed maken. • 
Allen hartelijkste groeten van: ' _ ,Kapitein v. d. B. Corp. J. v. d. B.

J. B. Sj. v. d. L. 
J. L. M. v. B.

LANDBOUWBOEKHOUDEXAMEN. 
Voor het landbouwboekhoudexamen, datonder aµspiciën van het Nederlands Onderwijs Instituut werd gehouden op 27 Dèc. te Boxtel en op 6 'Februari te, Tilburg slaagden •o.a. de heren Th. Verhoeven, met lof-, en verder: Fr. v. d. Heuvel, H. v. d. Heyden, B .. v. d. Heyden, M. v. d. Struik, B. v. d. •

Struik, • Jos Renders, H. Peynenburg, M. •Peynenburg, J. v. d. Loo, A. Brands, P. v. Eerd, A" Eykem;ms, W. van · Roosmalen allen �� Boxtel ep mej. A Geerts tè Gemonde.Z1J genoten hun· opleiding bij A. P. J. Maas, H.d.S. Boxtel. . • 
.f -

GROOT CONCERT. 
Op Donderdag 21 Februari geeft Boxtels' Harmonie in samenwerking • met Dames Zangkoor St. Cecilia en Mannenkoor St. Petrus _ voor ·donateurs en begunstigers een groot 111strumentaal en vocaal concert in Schouwburg De Ark, waarbij o.m. zal worden ten gehore gebracht een gedeelte uit de bekende jubileum revue "Wè zegde me nou"onder leiding van en samengesteld door den Heer Molenschot, dir. Boxtels' Harmonie. 

VRIJ EN ONVERVEERD. • 
De vertoning van het nationale filmwerk "Vrij en Onverveerd" vangeri voor Boxtel 

aan op Zaterdag 16 Februari a.s. in de Ark. De eerste voorstelling heeft plaats oin 7 uurdes avonds, voor genodigden. Alsdan zalhet woord worden gevoerd door Drs. Pietvan Loon, Directeur van Brabant's Volksherstel, terwijl Drs. Joep Naninck enige ge-dichten zal voordragen. .Dit imposante filmwerk is met medewerking van de Regeringsvoorlichtingsdienst te . Lon�en door Paramout vervaardigd, onder regie van G. T. Cummins. Het scenariois van Hans Barnstijn en Robert Kiek. ,. 
1 
Laatstgenoemde is ook de spreker van de tekst. De film geeft een indrukwekkend overzicht van de strijd der verenigde vol-: keren en het_ aandeel dat Nederlandse strijdkrachten bmten het bezette gebied daarinhebben gehad. Wat deze film voor het Nederlandse publiek bijzonder interessantmaakt, zijn de opnamen van leden van hetKoninklijke H�is in de oorlogsjaren. Zijbe".at ?.m. umeke opnamen van de prinsesJes 111 Canada. Het zien van de eerste zwempogingen van Prinses Beatrix zal duizenden_ moederharten in verrukking brengen. De buitengewoon enthousiaste ontvangst van Prinses Juliana door deinheemse bevolking van Suriname en deW estindische eilanden zal vooral in deze voor ons land zo spannende weken haar effect niet . missen. En de opnamenvan het hartelijke en huiselijke bezoek van Engelandvaarders aan Koninoin Wilhelminain Londen zullen in het bijzinder onder deoud-illegale werkers belangstelling genieten.

KATHOLIEKE VOLJ(SPARTIJ. 
Woensdag 13 Februari hield de Kath.':7olkspartij haar eerste. algemene vergadenng. De waarnemend voorzitter, de heer F. �erh?_e:7en hield een korte inleiding en ging h!erb1J m _ op de vernieuwing van de geest, die leeft 111 ons Volk. Hij stelde verder voor het n_ieuwe bestuur voorlopig te . doen be-

sti;l�!l>uit zey�n lt��JJ/, o,11J �h�tf��ç\f>!nd'ç.:,i!],d� g�lege_n�e1d te stellel\;' aan,'. li_ét· 'ije's�, die m�bre1dmg te geven, die in \e·pesfäa;id� omstandi�h�d� .. nodig,
1

zouden lè�nn'en #iRDaar,na gmg men als pUQt 1 van äe a'géntlà over tot de b_estaursver14:eziitg .. • . • • 
- . Gekozen werq€!n >A. Valks, vooq:itter .�r. verder als\ Jeden Frits Wittt\,veen, Th. /Pa'.s�.too��, J. v'. • Hal, M: A. de Kort, J., v. ,d;. N,e11den en H. v.1 d. Laar Wzn. • \.,: Daarnc1 kwam aal1' dè orde de -candidàatsJelling voor leden van de 2e Kamer .. , ' ' ; Als candidaten werden gesteld:. Mr. N. 

�- L. ,v. d. Heuvel, 's Bosch( Dr. �orten-11orst, s Gravenhagé; L. v. Lieshout Eindhoven; N. Sthuurmans, Ortheri; '.F.' J. M.Smits v. Oyen, Eindhoven; J. Zeger�, Schaik. . Omtrent de candidaatstelliitg voor. ledehvan de provincialen Stateri werd ,:de gele.:genheid opengesteld voor het schriftelijk indienen van candidatien tdt en .met 20 Febr De· Heren· W. ·y. d. Laar1 en H. Jös'wÄr.Susante werden staande de vergadering can didaat g�steld. 
ALG. VERGADERING BO�RENBOND. 
'De Boerenbond afd. Boxtekzal • een AI�gemene Jaa_rve_�gade:ing ho�_d�n.' op Vrijdàg 22 Februan b1J H. v. RootJ, ;s avonds o 6 uur. Agenda: 1 Opening, 2 notulen -3 Jaarverslag, Rekening en Verantwoordi�g over 1945, 4 Bestuursverkie'zing, 5 Lezing 6,:Aanvullin,g Districtscom��ssie, 7 mededelinge11� 8 rondvraag en • slmtmg. . - • • • 
's Morgens zal om kwart voor zeven iri,de parochiekerk van St. Petrus len H:, · Mis worden opgedragen voor de levende en overleden l�den van de N.C.B. : 

. INDONESISCHE DANSEN. 
Het is een goed� gedachte gewéest-van de Kunstcommfssie ván Herlevend Boxtel haai leden een Indische avond aan te bieden :fë'meer een avond als Woensdag in ·de. Ark. In dra Kamadjojo · voerde een tiental Indö-<�esische dans�n uit onder begeleiding van mlandse muziek, telkens toegelicht • door h�mzelf. Voor velen zal deze danskunst ,eert grote verrassing ge�eest zijn. Een 'volk • dat _zulk een tra _dionel� danskunst de zijne \,na.�heten, verdient met alleen onze belangstelling ipaar ook onze bewondering . .' . ,_.
De nauwkeurige gestyleerde ,Javaanse en de . beweeglijke Balinese dansen vonden i6.Kamadjojo een buitengewone fijne· vertolking, niet alleen door de verantwoorde he• wegingen, màar ook en vooral door de be-·zieling die hij in al deze sierlijkheid wist te leggen. Hij heeft ons een hele avond kun� 

nen boeien met een alqudeJunst die getµigt :,ran een aloude cultuur, een 'beschaving die m de moderne dans dikwijls �er zoek is. Misschien vindt dif zijn oorzaak in de oor-•. s�ronkelijkhèid ende e�hvq_uël; ëlïè- hë.Cbëzit•·; z11n v_an he_t Indonesische volk zoals 't op ·sommige plaatsen nog· te. vinden is. 
LICHTING 1945. 

Wegens ae enorme toeloop· van dienst�plichtige retraitanten, kunnen de retairtesvan 6-9 en van 9-12 Maart 
1
voor onze Box:telse Dienstplichtigen -niet doorgaan. Van overhei?sw�ge is ons echter gegarandeerd dat L1chtmg 1945 zeker niet wordtopgeroepen vóór half Mei. In verband hiermede zijn door de d�recti;· van het Retraitehuis de retraites voor onze jongens uitgesteld tot nadere datum. In alle . geval zal dit nog tijdig worden bekendge, • maakt. 

. ODC 
,' Programma voor a.s. Zondag: ODC 11-Helvoirt, 2 uur: :. Het _eerste elftal speelt zeer waarschijn�liJk thms om 2 uur tegen Nooit Gedacht uitGeffen. Men raadplege de raambiljetten.De wedstrijd ODC II begint da.n om 12 u.

HOCKEY-NIEUWS. 
Op Zondag 17 Febr. a.s. zal door het eerste here?elftal voor de competitie gespeeldworden m Helmond de wedstrijd HUAC 1-ME� I. Willen de heren hun kans 1 op promotie behouden dan zulleri zij deze wedstrijd moeten winnen. De dames • spelen a.s. Zondag voor de competitie de wedstrijd MEP !-Eindhoven I en hierbij zullen onze dames de overwinning wel kunnen behalen mits zij tenminste het niet te licht opnemen'. Het tweede heren-elftal, zal thuis revanche 

nemen voor de in Helmond geleden nederlaag tegen HMHC. 
ODC KORFBAL. 

Zo als algeme�n te verwachten was, werden allen korfbalwedstrijden wegens regen afgelast. Dus viel de belangrijke· wedstrijli·ODC !-DITO IV in duigen. 
. Voor a.s. Zondag is deze wedstrijd opmeuw vastgesteld. ODC zal trachten deleiders. e�� nederlaag toe te brengen. Er • isonder le1dmg van Busselen stevig getraind.DITO IV is zich het gevaar bewust en zalhevig van zich afbijten.· Het zal -er' dus op·het MEP-terrein spannen. Sportliefhebbers verzui�1t ni:t deze belangrijke wedstrijd t�gaan zien die aanvangt om half drie. Het bestuur deelt mede, dat jongens enmeisjes zich als lid kunnen opgeven voor dethan� op te_ richten aspiranten-afdeling. �1ertoe 1s gelegenheid tijdens de wed�stnJd van a.s. Zondag, maar ook bij den Secretaris A. Mulkens, Kasteellaan 24 en bij den Heer J. Keunen Nw. Kerkstraat alh. Voor goede leiders wordt gezorgd. 



. BµRGERLIJKEN STAND BOXTEL. 
;Va��- F�b;uari tot'en ' met- 1t' Febr. 1946. :GEBOREN,: Córnelis A. H., z.v. H. A. • Hobbelen ,'e.v. C. J . . C. M. van Schijndel,Stationspl. 7; Jóhanna .M. J., ,Lv. , J. Fr. v. d . .  Ven e.v. J. v. d. Bogaard, .Rechterstraat25; Anna M., d.v. J. A. M. Goossens e.V:G. M. Hendriks, Breukelsestraat 47; Johan
nes M.,_ z.v. P. J. Baaijens e.v. J. \V. v. d. •• Steen, van Coothstraat 10; Jacobus J., z.v. 
J. �eker� e:v. E. M. Sleegers, Molenwijk ? ;Wdhelmma C., d.v. A. Verhagen e.v. H. M.Verbruggen, Heult 3; Elisabeth Th., d.v. H. Th. v1 d. Bosch e.v. C. H. Kurstjeils, Lennis-heuvel 57 · • • ONDERTROUWD: Co�stant Adria�us . van den Broek, Boxtel en Hermina Adriana Langenberg, · 's Bosch; Adrianus Hendrikus Verhagen St. Oedenrode en Henrica Johanna Adriana de Bresser Boxtel; Johannes van den Hooveri Vught en Hendrika Mària Timmers Boxtel. · GEHUWD: Adrianus • Jacobus de Nijs,Boxtel en Geertruda Peijnenburg Boxtel;Johannes Andreas Geerts Boxtel en Antonetta Helena Kruijsen Boxtel; HendrikusJohannes van den Dungen Boxtel en Lamberta . J-lenrica Schelle Boxtel; Laurentiusvan dëh Besselaar Boxtel en Maria Johannavan- de Langenberg Boxtel.OVERLEDEN: • Hendrika Bekkers,· wed. 
van _f etrus van Eijn�hoven, oud 85 jaren, Stat10nstraat 42; W1lheln1us van de Pas oud 85 jaren, Molenpad ta. \' 

535 Alg.: . 125, gram margarine . 534 Alg.: 100 gram kaas. 533 Alg.:: 100 gram kaas (extra· rantsoen) D 13, D 14 Reserve: 400 gram brood .. E 13 Reserve: 500 gram rijst of kindermeel Bonkaarten: LD, LE 60'.2. • • 
521, 522, 523 vlees: 100 gram vlees. 
5,17 aardappelen: 1 kg aardappelen. D 07, E 07 melk: 5 liter melk. . 
Tabakskaarten enz.T 13 : 2 rantsoenen rook- of shagtabak.• , . (geen cigareten of sigaren) • • V 13 : 100 gram chocolade of suikerwerken X 13: 2 rantsoenen tabaksartikelen. (geen import-cigare\ten). • . . D� bon.nen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 23 Feburari a.s.• Vdor de week van 24 tot en met 2 Maarta.s. zullen riog bonnen worden aang!!wezen
voor melk, aardappelen, jam/ koffie, cacao,.tabak, versnaperingen, huishouazeep en lu-cifers. - . �ovengenoemde b?nnen'kunnen reeds opVnJdag .15 Februan a.s. worden gebruikt met uitzondering van de bonnen v.9or vlee� melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 18 Februari mag worden afgeleverd _.Op bon Ö�3 Algemeen· wordt een extra rantsoen van 100 gram kaas verstrekt. Op deze bon en op bon 034 Algemeen zal 
voor de helft volvette of 40 + 'kaas (waar
onder eventueel begrepen buitenlandse . kaas) en voor de helft magere of 20+ kaas worden geleverd. Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keukens .móeten aldaar de bonnen ;,021 of 521 .vlees" voor vlees en 017 aard-t " d • Il 

v. d. Wiel v.w. den. Bond van hei H. Hart;.om half 9 gef. gez. Jrgt. voör )ohannes v. d. Eerden. • VRIJDAG: o� kwar.t voor 7 gez. H. Misvoor· de levende en. over!. leden van. de . 
N.C.B.; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelminavan Kleef te 's Bosch over!.; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Martinus van Hamond
v.w. de R.K. Bouwvakarbeidersbond • omhalf 8 geJ. jrgt. voor Johannes van G�rwen .z.a. gel. H. Mis tot bijz. intentie; H. Hart. altaar gel. H. Mis voor de Eerw. ZusterGodeberta i.d.w. Adriana van Beurden te �ieuw G'1inea over!.; om half 9 gef. gez. Jrgt. voor Johanna v. d. Eerden de Visser: ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. voor Johanna van Elten van Duren. z.a .. gel. jrgt. voor Elisabeth v. d. Stee�Kampert; H. Hart altaar gel. H., Mis voor
de Gel. Zielen; om half 8 gel. H. Mis voor afgestorven fam. van Theodorus Kerkhof .z.a. gel. H. Mis voor Sebastianus van Du�
ren; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Bernardina Strik Smits v.w .. de St. Elisabeth- • 
ver.; om half 9 ge�. Dienst voor overleden fam. v. d. Boogaard Eüler. 

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 Johannes Dan�ers; Donderdag: gel. H. • Mis voord,e 3 gesneuvelden v. d. Nieuwstraat; Vrijdag: gel. H. Mis voor Marinus van Laarhoven; Zaterdag: gel. H. Mis voor Maria Dankers van Liempt. • 

Het H. Sacrament des Huwelijks wense� •
.te ontvangen: Johannes Smoorenburg geboren te Boxtel en won. te Liempde en Adria- • 

Parochie H. Theresia, Boxtel. 
Zondag Septuagesima 1946. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor GerardV�ke�ans te Nijmegen overleden; 8,30 'H. 

Mis; tien l:1ur Hoogmis voor het welzijn vari 
de parochianen. De eerste open • schaal is voor een missionaris, die naar de Missie 
vertrekt. De tweede voor B.N., welke. U 
ook wordt aanbevolen. • • Drie _ uur Lof met rozenhoedje uit dankbaarheid voor verkregen weldaden. • • '.
. M�ANDAG: 7,30 H. Mis tot bijzonderemtent1e; 8,30 H. Mis van wege spoorweg� personeel voor Petrus van Beers. DINSDAG: 7,30 H. Mis voor Johannes v. Esch te Haaren overleden; 8,30 H. Mis voor , den heer Lambertus van Elk te den Haag . overleden. WOENSDAG: 7,30 H. Mis ·uit dankbaarheid; 8,30 H. Mis van wege Liefdewerk,,Retraitepenning" voor Adrianus v. d. Loo. DONDERDAG: 7,30 H. Mis van wegé

. Broederschap "St. Willibrord" voor Helena 
Mestrom-Brouns; 8,30 H. Mis tot intentieV. d. Leden der Godsvruchtige verenigingter ere v. d. H. Theresia. VRIJDAG: 7,30 H. Mis, waarbij de kerkme� e�n kaars wordt vereerd van wege de klemkmderen voor Johannes Vissers . 8 30 jrgt. voor Wilhelmina Meulenqijk v.' V�n� 
rooy. ZATERDAG: 7,30 jrgt. voo� Gijsberdina 
van Eert-v. d. Loo; 8,30 gefundeerd gel. jrgf. 
voor de familie Servaas-v. d. Breekel. Biechturen: 2,30 tot 4 uur en van 5.30 tot . 7 uur. Om 6 uur Lof met rozenhoedje · ter 
ere v. h. Onbevlekte Hart van Maria tot hulp voor de bewaarschool.: . appe en voor aar appelen worden ingele.-

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL'. verd. ' 
In de week van 24 Februari tot en met 2

• na Johanna Daniëls geb. te Ois�erwijk enwon. te Boxtel waarvan heden de 1 e afkon-· 
d!ging geschiedt; Petrus Wilhelmus Leijten mt deze parochie en Catharina Maria v. d. Pas geb. en won. te Esch; Adrianus Henricus Verhagen geb. te St. Oedenrode en won. te Gemonde en· Henrica Johanna Adriana de Bresser geb. te Gemonde en won. te Boxtel; Johannes v. d. Hooven geb. en won. te Vught_ en J:fendrica Maria Timmers geb. en won. m deze parochie; waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Henricus Cornelis van Breugel en Hendrica van Geel beiden uit deze parochie; waarvan heden de . 3e afko�diging geschiedt. De gelovigen zijn 

A�nbevolen: 30 dagen Theodorus van Kurmge te Gemonde, Catharina Breeuwer
v. Berlo te Uden, Petrus v. Beers te Boxtel 
en Johannes v. Esch te Haaren overleden 
en voor mejuffrouw Wilhelmina v. d. Boow alhier bediend. Verder aanbevolen een no veen ter ere v. d. H. Theresia voor zieken.

_ Uitreiking Nieuwe Bonkaarten enz. • Maart moeten bij de Centrale Keu,kens In het tijdvak van 21 Februari tot en met ,worden ingeleverd bon "022 of 522 vlees" 16 Maart a.s: zal in alle tot de Distributie- • voor vlees, alsmede de voor die week aan kring Boxtel behorende plaatsen, · worden • . te wijzen a:irdappelbonnen. . ·overgegaan ' tot het uitreiken van . nieuwe • . • ZONDAG 24 Februari: 7 uur H. Mis• voor Ge.rard Vekemans te Nijmegen óverl.Bonkaarten voedingsmiddelen KA tot en • WEER -SINAASAPPELEN VOOR 
mèt .KE 604 en LA tot en met LE 604 als- , JEUGDIGE PERSONEN. 

1 me�e · Tabakskaarten QA 604; Versna- • • Het Centraal Distributiekantoor deelt-me-penngskaarten QB 604 of Gecombineerde de, dat personen geboren in. 1925 of later 
Parochie H. Lambertus, Gemonde. 

Zondag ·septuagesima. • �aarten QC 604. · . • wederom • in aanmerking komen voor , 500 , De uitreiking geschiedt tegen inname van gram. sinaasappelen. Men moet hiertoe bon • ZONDAG: 7,30 H. Mis welzijn der par.10 uur, jrgt. Petrus van Houturh.de overeenkomstige bonnen A tot en met E B 73, C 73, D 73 of E 73 • der bonkaart 21 van !ie inlegvellen GA t,e.m. GE 508. K 602 uiterlijk op Zaterdag 16 Februari a.s. • verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigst� ,aan den pastoor bekend te maken. MAANDAG: 7,30 jrgt. Ardîna hsvr. vanPetrus van Houtum.. ,.�1anne,lijke personen geboren, in 1928· ·of . bij e·en detaillist in groente en of fruit in-
eêrder kunnen kiezen tussen een Tabaks- leveren. Inlevering 'bij andere detaillisten is DINSDAG: 7,30 jrgt. Willem van Eind-Versnaperi'ngs-· of Gecombineerde kaart. ' niet toegestaan. De aflevering_ der sinaas-Vtouwelijke personen geboren in ,1928 . apl?elen 1zal JO spoedig mogelijk g�euren. hoven.

Parochie H. Hart, Boxtel. WOENSDAG: 7,30 jrgt. Joannes van of eerder kunnen kiezen tussen ,een Versna- • • • . , - Langen en Johanna de hsvr. . • 
Zondag ·septuagesima, i7' Februari.. DONDERDAG: 7,30 jrgt. Petrus •Schèl-peririgs� of Gêcombineerde kaart. •. _; • De· uitreiking, geschiedt fn de verschillen�e -gemee11�e11c op �e �oJgende dagen ; ' . 

-�-ES,CH�.��l;=F�ruan--:e�.-�2�\;-F�bruar� v.m.Zelfverzorgérs; 22. Februari n'.m. Niet-Zelf'.Verzorgers .. Personen wier. inle�vel i� afgestempeld op 23 . Febru;i.d 1946 moeten dus pièt ½omen op dien_,,,datuni, doch op 22 Fe-lJ?ruan n.m. _, . . , . , LIEMPDE: 25 Februari" tot' • en met 1 _Maart· Zelfverzorg�rs; 4, Maart n ,,:n. Niet. Z�lfverzorgers. Personefl, . .wier inlegvel , is' afgeste�p�ld· op -2 Maart; moeten nu komenop '4 . Maart voor de middag:.· , . G�MONDE:' 5, 6, 7 en '8 'Maart (v.m.) Zelfverzorgers; 8 Maart fl.m. Niet-Zelf� ,verzorgers. . . 
• 

• , :·· BOXTEL, SCHIJNDEL, 'BEST en OIRSCHOT: 25· Febtuari tot en met 9 • Maartz;�uv·erzorgers; 11 tot en met 16 Maart N1et-.Zelfverzörgers. Kloosters en Gestich'ten in alle . gemeenten, behalve Boxtel op .�6 Maart. Te Boxtel ·op 8 Maart. . Qp de Zat_erdagen �3 Februari en 2, 9 �n Ji6. Ma_art 1s er te Boxtel, Esçh, Liempde �� Gemonde, GEEN uitr,eiking. -. · Ná-uittei�ng . Bonkaart.en 3e periode 1946.. Te Bo?'tel, Schiîn�el, Best en Oirschot beStê1;3-t•; op 18 en· 19 Februari nog de gelegen-• h.e1d tot het .afhalen ,van bon�aarten !Je pe
node. 1�46. 

Sluiting d(stributiekantopr. . Op· de Zaterdagen is het Kringkantoor te }Jo�te.l' uitsluitend • v9or spoedgevallen geopend,_ va9 9 tot 10 ur.' A.s. Zaterd�g 16. Iàeb�ari zijn oo� de Agentschappen_te. �est, SchiJndel en , Oirschot voor liet pu�luik ges,lot�n. Spoe<lgevallen lêunrien dan �ven eens te Boxtel tussen 9 en 1 O uur be, h�hdeld worden.. ,. '. ' 

OFFI_ClëLE BO.NNENLIJST. 

j VMr <Je eerste helft' van de 3de peri�de. � (17 .. Feburari ,tot en' met 2 Maart 1946. • Fik der • volgende bonnen geefr recht opJtet''kopen ·v�n : . • • ' 
'�Qllkáarten KA; ·KB, KC 603. ·Q40- tie.m. 04. 6· Alg. : 800 gram brood ,038, 039 :Alg.: ·.200 gram bloem 037- Alg,: ·400 gram suiker.'(l35, 036 _Alg.: 250 gram margarine,034. Alg.•t 100 gram kaas Q33 AJ,g._:-: 100 gra� 'kaas '(e�tra ·.rantsoen). §,)3 R��e.rve :,800 gram.brood 9 �4 ,Res�rye: 1kg aa_r:&ppe1en" Bo�aart�n LA, \LB, LC,. 602 .. •-021,.,022, 023 yleès: 100:gra�.viees,_0,1 � a�r�appelenr. 2 ,k;g; �ardáppel.en.A u7 .melk: 1½ liter melk.·· B 07,';.C 07 melk;:'3 lifer melk. 
Bonkaart�n KD, KÈ 6Ö3. 
�;40) 541 Alg.: 800 gram brood1 
5.38, . 5.39 ,Al�,6 200 gram· bloem.
537 ,Mg. �, 5� gram suiker. 
536 lAlg.:.:25.0 g�m botèr. 

De 1st� schaal is v�o·r de kerk; de 2de
. . lekens en Hendrica de hsvr.; 9 uur Ge� 

yoor· de _B.N. van onzen Bisschop. Onder . zongen huwelijksmis. • • • 
Pai-oèhie H. :ï>etrus, Boxtel. de H . .  Missen van -7 en 8 uur gezamënlijlëe 

YRIJDAÇ: 7,30_ jrgt. _ Maria _Schellekens�
H. Communie van' de leden der H. Familie ZATERDAG=. 7,30 jrgt. Joanne�. Schelle-

·Z.ONDAG, 17 Febru;ri. De. H.H. 'Mi�sen, .. voor Moeders en Gehuwde Vrouwen. De 
kens. • • 

om half 7, kwart vq:or :acht; 9 uur . en orri. ljJoo.gmis is vandaai met. volkszang_. Om 7 • Deze week zullen , geschieden: Maàridag:
h lf 11 d H · O h Jf 7 1 H M uur L f t R ' d" 2 H., Missen Antonius Wagenaars te Boxtel a e oogm1s; m a - ge . . is. ,. •; O me ozen oe Je. • - , I d 

voor h_et geestelijk_ en tijdelijk welzijn der '. De voor-bereidende lessen op de Plecht. over e en; Dinsdag: H. Mis Arnoldus v. d. 
parochie. Na, de imddag om 3 uur Lof met H. •. C?mmunie beginnen . morgenvroeg. Heyden te St. Michiels-Gestel 'overleden �-
,Ro�enhoedje. Maandagavond geen congre- M_aan�ag en Woensdag voor ,de jongens, �- Mis Petrus van Eindhoven van wege d�
gat1e. Vandaag de 2e schaal voor de bijz; Qmsda� en Donderdag voor de meisjes, tel- kmderen; Woensdag: H. Mis Theodorus v· 
n�den , ".an �et Episcopaat welke bijz. in de kens om 8 uur in de St. Francis-cus- en St. Kur!ngen H. Rochus; H. Mis Theod.orus v:
mdddaéhghe1d der -gelovigen wordt aanbe- , Ursula. school. K�rmge� proc. Ro�rinond; Donderdag: H • 
volen. . De ,c:Öllecte voor onze Arme Kei-ken wordt Mis Actnanus van Emdhoven van wege huis: 
· Deze · week beg · t d b "d" Zond"g a s  geh d • bewoners i VriJ"dag 2 H. • Missen Adr1·anus. . . m e voor ere1 mg van .. . • • ou en. • , • . . E dh 

de kmderen voor de plechtige H. Commu-· . Z�NDAG: 6 uur I.d.; 7 uur l.g. geest. v. in <;>ven van wege het·giJde; Zaterdag 
nie. Voor de jongens Maandag en Woensdag en t1Jd. welzijn der parochie . 8 uur I d 

2 H. Mtsilen Adrianus van Eindhoven lid 
om half 9 en. voor de meisjes Dinsdag en Maria Kaàfmann-Langenhof v.;,.,, H. FamiÏi� .. broederschap H. Hart: • • • 
Dond�rdag om half 9 op Duinendaal. · voor Moed�rs; 9, t 5 1.d. bijz. intentie . 10 30} Nog zullen geschieden: Maandag tot Za-

Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro- Hoogmis z.d. bijz. int. 1 
1 • 

' ' terdag iederen dag H. Mis Theodorus van 
zénhoedje.' . - , , . MAANDAG: 7 uur Ld. Adrianus en Fran- Kurfngen van wege de buurt. 

Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 ciscus Wagenaars; l.d. Paulina Hofmans-v. 1 Parochie S_t. Jan's Onthoofding·; uur en van 6 uur tot fialf 8. . Hal; !.45 Ld. Josephina Hoenselaars; l.d: Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur.. lev_e�de leden der Broederschap van Sint !v1,AANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. ,. Willibrord; 8,30 z.d. Mevr. Maria, Hendriks-jrgt. 'Voor Henricus v. d. Eerden; z.a. gel: Spierings; 1.j: • Francisca de Bie-Pynenburg. ·mndst. voor Maria Strijb<fsch;,H. Hart al- DINSDAG: 7 uur z.m. Maria Kuypers-taar gel. mndst. voor Adrianus Boor . om Habraken; l.d. ter ere v. d. H. Antonius; half 8 gel. H- Mis voor Cathariná Ve;meij- 7.45 Ld. Antoon v .. Hees, in de · St. Petrus-
ren van Hamond en Hendrikus den zn; z.a, par. overl.; l.d. Goverdina Damen; 8,30 l.j. 

' Liell)pde. . 
Zondag Septuagesima, 17 Februari 1946. ZONDAG: 6,30 I.m.' tot welz. der 'par.; 8 uur I.m. over!. fam. van het . kind van Willem van Aarle; 10 uur z.j. Hendrica Michi�I- v. Mensvoort; , 3 uur Lof, daarna • me1s1escongregatie. • •. gel. mndst. .voor Albertus Beekmans. H . Jan Joes_ van Eyndhoven; 1.d. Heer en Me-Har_t altaar gel. H. Mis voor Antoon-Schalh' vrouw Hub v. Dijk-v. Oerle . y:w_. N.V. W. v. d, ,Eerden; om half 9 gez. . WOENSDAG: 7 uur l.diTheodorus Tim-Jrgt. voor Johanna van Lieshout Saat. mermans; l.d. ter ere v. O.L.Vr. v. Alt. Bij-�IN�DAG: :om kwart 'voor" 7 gez. H. stand uit dankb.; 7,45 Ld. Anna Doeven-

' - MAANDAG: 7 uur z.j. Lambertus van
Mensvoort; Maandag tot Zaterdag 7,30 z. 7e Johannes v. d. Biggelaar; Maandag 8 uur l.mndst. Helena Adrianus van d. Velden.

M1s voor Hendrica v. d. 'Loo; z.a. gel. dans ;v. Grin.sven; Ld. uit dankbaarheid . 
mndst. voor Antonia van Hal van Asveldt · K30 .z.d .. Petrus Strijbos; 1.j. Martinus Ha� H. Hart altaar gel. mndst. voor Adriana� braken. • • 
van Griensven; om ,half 8 gel. H. Mis voor DONDERDAG: 7 uu� z.j. Nicclaas • v .Overl. fam. Mandos de Koning; z.a. gel.,,_ Kerkoerle en Anna Traa, 'z.e.; -1.d. Antoon. H. Mis voor Franciscus de La�t v.w. den Hofmans; 7.�5 l.d. Çatharina Baayens-van Borid_ van het H. Hart; H. Hartalt. gel. H. Strythoven; l.J. Antonms �oons; 8,30 l.d. Jan Mis v. ,Embertus v. d. Akker ,te Schijndel, Hazenberg; Ld. Maria y: Hal-Dankers; 9,30 . _o�erl.; óm half 9 gez. mndst. voor Anna Huw. Mis. • • ,. Catharina Senden Tendijck. · . VRIJDAG: 7 uur z.d. Làmbertus B�ayens. 
. · WOEN�DAG: om kwart voor 7 gez. I.m. Maria van Hal-Dankers; 7,45 I.d. Joan�
ir,�t. ,voor Augllst v. d. Ven; z.a. gel.· H. na P?tter_s-Ke�ps; l.J. Willy Derks; 8,30 . Mis voor Petrus Bergman . H. Hart altaar f.l. g.J. W1lhelmma van �aarhoven-l<;uypers;ge;l; jrgt. voor Anna -Çathari�a e� Peter 'vàl- .d. Jos van Susante. • • lings; om half 8 gel. H. Mis voor Francis- ZATERDAG: 7 uur. l.j. A�oldus Kuypers' _·cus lyfan�o� v:w. het koor; z :a. gel. i-I. Mis , , en Johanna v. d. Akker, z.e.; l.j:-Margarethàvoor Chnsttanus Paddenburg v.w.· den Bond , Kuypers-v. _de ,Akker; 7.45 Ld. Piet Bergvan �et J:-1. �art; H. Hart altaar gel. H. Mis . man; l.d. Piet v. Beers; 8130 z.m; Heer en yoor -franc1scus _de Laat; , om Jialf 9 gez. �evrouw Hub v. Dijk-v. Oerle·; l.j. Mar-Jrgt ,voor Franciscus Servatius van Elten • tmus v. d. Sande en Helena v. Erffoort z.e.om 10 uur Huwelijksmis: , , • ' 9.30 Huwelijksmis. , 'E>ONDERDAG:. 01!1 kwart vóor 7 gez. 

1 
De Dyakkers varl 'Bintulu (Bomeo) en 

A::i�:• z :oor
ez G<?vÎdma van H�esch van . hun pastoor danken U allerhartelijkst voor 

leken;_· -H�H- mn {�.,voorlMartinu� Schel- -de gulle vrijgevigheid wa<\rmede gij hebt bij
Martii{u·s V H:�o�Jaar gh • H. M1� voor ' ' iedragen aan de collecte voor de herop- '
·vliegveld· ·s�hijndel. 0�( halt J'�:tii

1 
J:.{ ?w v(an hun missie. Ç)ok voor particuliere 

to'or -,Johannes Pet T 1 . • ·1 is . g1 ten o.�. ter ere van den H. Gerardus 
Mis .vdor , Gerdioa__Ligt::be:;,g z.a. gUd'H.,. ,.·en riratebr Andreas) qnzen oprechten dank.
H. Hart·"'ltaar ·gel H M" - .,vLan , i.� e.n; k _ e op, rengst van de collecte bereikte de . ,.. . . ,is voo1, am�rtus •. ap1tale som van f �064,97. • 

DINSDAG: 7 uur z.j. Theodora Lamber;.tus van Mensvoort; 8 uur l.mndst. Marià Vughs. . ' -• WOENSDAG: 7 uur z\mis Johanna Jan
van de Laak· overleden te Hilvarenbeek . 8 uur l.mndst. Johannes Vingerhoets. ! DONDERDAG: 7 uur l.mis bijz. noden der parochianen; 8 uur l.mndst. Helena Antonius van Asveld. ., VRIJDAG: 7 uur z.mis Adrianus van Eyndhoven overleden te Gemonde . 8· uur l.mndst. wed. Johanna Jan van de Wiel.• . ZATERDAG: 7 uur z.j. Petrus van Lieshout; 8 uur l.mis Cornelia Matthaeus v. ei.Heyden overled_çn té' Son. , • • ZONqAG: q,30 lim. wed. Johanna Jan ,v.· de Wiel als overleden lid van den Bperenboncl; 10 uur z. 7e Johannes v. d. Bigge-laar.· • ' • 

7e Johanne� van de Biggelaar overleden te Liempde. , \ • :

30e Cornelia Matthaeus v. d.' Heyde'n overleden te Son; Adrianus van Eyndhoven overleden te Gemonde; Johanna Jan v. d. Laak overleden te Hilvarenbeek. • Zaterdag onder_ de H. Mis van 8 uur al:. gemene ;Ei. • Communie der kinderen • d� jongens. ko.men biechten Donderdagm'orgen 8 uur; de meisjes Vrijdagmorgen 8 uut. . Missiebus: Bij uitvaart van Johannes N, d. Biggelaar f 10.50. - • • 



Parochie H. Willibrordus, Esch. 

Zondag Septuagcliima, 17-2-'46. 
• H.H. Missen om 7 uur, 8,30 en 10 uur

Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal
tollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na
de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje.
Na het Lof een lied.

Dinsdagmiddag om 4 uur moeten de kin
deren van het 4de, 5de, 6de en 7de leerjaar 
komen biechten. Woensdag onder de H. Mis 
van 7 uur zullen ze gezamelijk communiceren. 

Zondag a.s. tweede schaalcolecte voor 
,,onze arme kerken". 

ZONDAG: 7 uur H. Mis overleden 
Ouders (P.); 8,30 uur H. Mis; 10 uur Hoog-
mis voor de , parochie. •. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Willibrordus 
ván den Braak; 8 uur ,I-l Mis Antonius Ma-
ria van der Zeyst. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis Adrianus Ver 
hoe, .. en; � uur H. Mis Hendricus Spoorrn 
v.w. Br. Gelovige Zielen; 9,30 uur Gez. Hu
Wt>lijksmis. 

WOENSUAG: 7 uur H. Mis Gedrina van 
de Pas-v. Son; 8 uur Gez. H. Mis Bijz. Im. 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis overledeu 
Familie Kreemens en Rutten; 8 uur H. Mis 
Michiel van .den Braak; 9,30 gez. Huw.mis. 

VRIJDAG: 7 uur jrgt. Willem van den 
Braak; 8 uur jrgt. Petrus van der Heyden. 

ZATERDAG: 7 uur jrgt. Anna Maria van 
der Heyden-v. d. Meyden; 8 tiur jrgt. Hendric!ls van de Ven.

BEKENDMAKING. 

Alle personen, van wie, ten behoeve vande geallieerde strijdkrachten (Nederlandse
strijdkrachten hieró'nder niet begrepen) ge
vorderd werden : 

onroerende goederen, 

Voor· de vele blijk.en van 
l_;lelangstelling ondervonden 
bij het overlijden van mijn 
inniggeliefden man 

PETRUS VAN BEERS
betuig ik mijn oprechten 
dank aan Familie, Directie 
N.S., ,,St. Raphaël" afdee
ling Boxtel, Kennissen en 
Buurtbewoners. 

Wed. A. VAN BEERS 
VAN NUNEN. 

Boxtel, Februari 1946. 
Te koop een bok met wa
gen en tuig, Molenstraat 28 
Mevr. Mertens v. d. As
sum vraagt zoo spoedig 
mogelijk een nette R.K. 
dienstbode voor dag of dag 
en nacht. 
Arbeider stelt zich ter ·be
schikking voor het spitten 
van tuinen, Zaterdagsmid
dags en over eenigen tijd 
's avonds na 6 uur. Bevra
gen Molenstraat 19. 
Te koop goed spelende ra
dio met lossen luidspreker 
Te ruil nieuwe fietsband 
28 X 1 ½ en tamelijken bin
nenband tegen iets mij pas
sends, 's avonds na 7 uur 
of Zaterdagsnamiddags. 
A. C. de Bresser, Nieuwe
Kerkstraat 101.
Te koop gevraagd de num
mers 2, 16, 18, 19, 20, 21 
van "KIJK". Overcompleet 
de nummers 24, 25, 27, 28. 
Aanbiedingen: Pr. Hendrik
straat 10. 
Te koop bij J. v. Breugel,roerende goederen en diensten, Hal 6, Boxtel, een koe met

of aan wie door deze strijdkrachten schade 3 maanden dracht, 7 liter
is toegebracht bij inkwartiering, vordering melk gevende, een trek
van gebouwen of door verkeersongevallen,

0 

vaars en bakoven met trog. 
moeten hiervan vóór 20 Februari a.s. mei- Gevraagd net meisje voor ding maken bij het Centraal Bureau Vergoe- de morgenuren. Tevens ding Militaire Vorderingen, Duinweg 20/22 huisnaaister gevraagd, Bos-te 's Gravenhage. scheweg 55. De formulieren hiervoor bestemd, zijn ver- __ ......:.:, ______ _ krijgbaar ten gemeentehuize, afdeling Fi- Te koop alle soorten 
nanciën en Algemene Zaken. brandhout, wordt ook thuis 

Aanmelding moet ook geschieden wan- bezorgd, A. Timmermans,
neer reeds eerder aangifte werd gedaan of Olland B 131. 
een vergoeding werd toegekend. Gevraagd net dagmeisje of 

Boxtel, 13 Februari 1946. werkster voor 3 dagen per 
week, zich aan te melden De Burgemeester der gemeente Boxtel, bij J. van Nistelrooy, Burg-

Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. akker 7, Boxtel 

Hiermede betuigen wij onzen dank 
voor de deelneming, welke wij van U
mochten ontvangen bij het voor ons 
zoo smartelijk verlies van onzen dier• 
baren Zoon en Broeder 

JOS. 
Uit aller naam: 
H. JOS. VAN SUSANTE•

v. d. liREKEL.

Te koop een kamerkachel 
z.g.a.n., Eindh. weg 28.
Te koop kamerkachel en 
gummilaarzen 42, Nieuw, 
straat 26. 
Voor direct gevraagd een 
R. K. meisje voor hulp in 
de huishouding. Groote 
wasch buitenshuis. Goed 
loon met huiselijkverkeer, 
bij A., v. Duren,Schollen, 
Breukelschestraat 62. Boxtel, Februad 1946. 1 Te koop aangeboden een_________________, 2 P.K. gelijkstroom Motor 

Stoomwasscherij "De Slulsweide" - Boxtel met olie,weerstand en een 
vraagt voor direct of later: 1/zP.K.gelijkstroomMotor 

Drukkerij "Arnhemia" 
een wagenknecht, Koningstr. 65 Arnhem, 
een sorteerder, Te koop: 
een fietsjongen. waschklemmen 

Ook kunnen geplaatst worden: 20 à f 1 - en 
eenige nette meisjes. 

Aanbieden Molenpad 1, Boxtel.

,,Velo" Waschmachine-Mij. N. v.
Markt 19 Boxtel 

repareert 
waschmachines. 

Steeds voorradig : 

Meisjesschoen�n 
in de maten 27 tot 36 

Dames::::sportschoenen 

40 zakken (v.o.) 
Molenstraat 37 - Boxtel. 

Jeugdhuis 
Boxtel, Nieuwstraat 

• 

R. K. Jonge Boerenstand 
Afd. Gemonde. 

Toneeluitvoering 
op Zondag 17 Febr. a.s. 

7 uur 
Opgevoerd wordt: 
OOGST 
T ooneelspel in 3 bedrijven van J. ADIJK 
Prijzen der plaatsen 

1e Rang f 1,25 
2e Rang f 1, -

Pla11tsbespre"en vanaf 11 Jur 
aan de zaal. 

in bruin 
fl3.3Q M. HQYNG 

en zwart Tandarts 

J. A. Gemen ::: Boxtel Zaterdag 16 Februari

Stationstraat 14 - Telefoon 296 geen spreekuur. 

Te koop een zware leve- Te koop: een best rood- T • b •tt L db f ringskoe bij C. Janssen, bonte kalfkoe, derde kalf, Uln ezl ers · en an OUWerS •

Kleinderliempde 23. M. Wagenaars, Munsel 16.

R. K. Boerinnenbond De proef op de som 
Zij die mee willen doen nemen wij met onze, ten alle 

Aan het van ouds bekende adres 
Molenpad 2, zijn wederom 

soorten Tuinzade'n· 
om een verkoop aangeboden zaden 

T 1 1 b zelf, door deze te controle,oonee C U ren in ons electrisch Kiem,
op te richten kunnen zich toestel. 

vooradig tegen vastgestelde regee-
ringsprijzen. Vraagt prijscourant .. , 

P. P. vàn Zogchel" Box�el 
Erkend zaadhandelaar. , �, 

bij een der bestuursleden Dit moet ook een aan� opgeven tot uiterlijk 20 sporing zijn voor U omFebruari. Uw benodigde zaden bij 
21 Februari Vergadering ons te kopen of te bestellen. Voor landboawers reeds stoppelwortelzaad.met film om half 2 in Beleefd aanbevelend 
"De Ark". HUB. P.A. POULISSEN, Voor vakkundig T ui�werkDe Secr., Zaadhandel Rechterstr. 31 

J. v. n. SANDE. BOXTEL. Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN

N. V. Verzekeringsbank "Victoria" De nieuwe Bioscoop
AMSTERDAM 

A.s. Zondag 17 Februari - ,,Door den geweldigen toevloed van nieuwe ver• 
zekerden en uitbreiding in alle branches zijn wij 
genoodzaakt over te gaan tot het aanstellen van=. slechts 1 groote KINDERVOORSTELLING

2 Oistricts-Varia-Colporteurs Vreugd voor de jeugd 
alsmede aquisiteurs Aanvang half drie tegen hoog loon. 

Prijzen der plaatsen f0.50, f0.75, fl.-Tevens 

Vertegenwoordiger 
gevraagd voor Liempde en Gemonde. 
Alleen prima werkers gelieve te reflecteercn onder 
No. 21 bureau van deze courant. 

Er zit schot in. 

Meer en betere· 

Schoenen 
bij: 

BOVEN DEERT 

1/loduneS� 
in goud en zilver 
• 

À. uan 'l)tuAen, = :J!,c,.xtd 
Uurwerken - Goud en zilver • Optiek

MIDDENS�ANDSCURSUS 

De basis yoor een eigen zaak 
is het Middenstandsdiploma 

Geeft U per omgaande op voor het volgen v.d. cursus bij:
A.J.ROBBEN,Molenwijk 14, Boxtel, Tel.302 
Leeraar boekhouden en gedipl. belastingconsulent 

Lid Ned. Coli. van Bel. Consulenten 
Lid Ned. Ver. v.m Accountants 

Groenten zonder Bon 
Wilt U tuinboonen en Spinazie eten, 
Dan moogt U Februari en Maart niet vergeten. 

en daarom: 

neemt Goeden Raad, 
gebruikt VAN OERS zaad 
Druk: Firma J. P. Tielen, Boxtel. 

Plaatsbespreken van 11-1 uur aan de zaal. 

= Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt t blJ Bert van den Braak ■Nieu,;i,e Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Belangrijk 
voor arbeiders en andere werknemers

Hen, wier bruto loon f 35.- of minder per week be" 
draagt en voor wie het meestal financieel te zwaar 
is om advies in te winnen inzake belastingen en sociale 
wetten, stel ik in de gelegenheid gratis advies in te 
winnen bij mij. Loonzakje of ander bewijs medebrengen 

A. J. ROBBEN, Molenwijk 14 Boxtel, Tel. 302 
Gediplomeerd Belastingconsulent 
Lid Ned. Coll. v. Bel. Consulenten 
Lid Ned. Ver. v. Accountants • 
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Boekhandel Tielen i==== 
Stationstraat Boxtel. 

_ 
. 

Binnen een paar dagen wordt verwacht: 
ROGIER VAN AERDE. 

BEZET GEBIED 
een aangrijpende schildering vanden modernen Kaïns-tijd door den bekenden auteur . van "Kain". 

De uitgever zegt er van: 
"Bezet gebied" is 'n documentair boek; nietdocumentair wat d� feiten betreft, maar documentair voor de stemming, het leed, de verbittering en den verzetsgeest van het Neder- .landsche volk. ,,Bezet gebied" is geen dagboek, geen beschrijving; het liefst zouden wij "Bezetgebied" aangekondigd hebben als een "roman"ware het niet dat de werkelijkheid te bitter isgeweest. 
V ��rziet U tijdig· van 1 ex. f 
Prqs: geb�nden. . . . . . . 6. 90
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C>ób 

Spaar een gulden 
op elk tientje 

DEGRUYTER· 

10% KORTING 

Voor 10 gulden cassabons 
EEN guldèn contant terug 
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t's 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Wie aan Brabant denkt stelt zich 
meestal een landschap voor van wat 
bossen, een beetje hei en enkele ver
dwaalde boerderijen, waar mensen 
leven en werken van een ouden geest 
vervuld. 

Anderen zullen misschien denken 
aan de' zware klei, waar men met ze
ven ossen de harde en stijfhoofdige 
boeren die er wonen, nog met grote 
moeite heeft kunnen uittrekken, 
maar ook hier stellen we ons weder
om een geest voor van oude degelijk
heid. 

Wie aan Brabant denkt meent iets 
te voelen van de bekrompenheid, van 
het conservatisme van jaren her_. Hij 
meent zich een voorstelling te moe
ten maken van de folklore, de tra
ditie zoals die eigenlijk alleen nog 
maar leeft op kleine plaatsen bij heel_ 
weinigen. 

Zelden wordt ons Brabant gezien 
als een land met moderne problemen 
met moderne sociale moeilijkheden 
en industriële gevaren. 

Toch is er geen land dat met zo
veel problemen te kampen heeft als 
het land dat beschouwd wordt als 
een sprookjesland van ouderwetse 
schoonheden. 

We hebben industriesteden, die 
ieder hun eigen gevaren en moeilijk-

.,., heden kennen.- "Een groot aantal 
woonhuizen werd verwoest, de stij
gende geboortecijfers tegenover het 
dalend woning-aantal brengt een pro
bleem met zich mee dat in de eerste 
jaren nog niet ,tot een oplossing zal 
komen. Nergens laten de sociale pro
blemen zich zo erg voelen als in Bra
bant. Men weet met de lonen der ar
beiders gewoonweg geen raad meer. 
Enerzijds vraagt een hoge levensstan-

_,._daard om hoge lonen, van den ande
ren kant worden deze lonen zo hoog 
dat men vreest dat de wederopbouw 
van onze provincie een financiële ca
tastrofe zal worden. 

In Gemert kostte het afbreken van 
de kerk f 30.000. In Oirschot ver
dienen . de arbeiders aan de kerk 

1.Je tadiostdid, in 1lededcuul. 
, Vervolg. 

Even onjuist want voorbarig is het én van 
de aangehaalde schrijvers én van de Chris
tofoor, te schrijven: ,,de berekeningen van 
den parlementairen redacteur van "De Tijd" 

. in het nummer van 6 December l.i. en die 
van Mr. Dr. Brongersma in Christofoor van 
12 Januari l.i. tonen aan, dat de eisen door 
de KRQ in het gepaseerde najaar gesteld 
bij de besprekingen met de regeering, zeer 
opgeschroefd waren. De jongste KRO pro
gramma's, krampachtig volgepropt met re
ligieuze uitzendingen en principiële progra
ma's, resp. mogelijkheden tot idem, kunnen 
gemeten volgens de norm van den Tijd-_,, 
redacteur, nog niet eens het door de rege
�ng aangeboden maximum van 18 uur, dat 
de KRO als onvoldoende van de hand wees" 

Niemand kan in volle ernst menen, dat uit 
de onder zeer grote moeilijkheden tot 
stand gekomen programma's van de eerste 
2 weken de juiste norm tot het bepalen van 
de benodigde zendtijd kan worden afge
leid. Dit zal zelfs in de nabije toekomst nog 
niet mogelijk zijn, omdat tal van moeilijk-

. heden voorlopig nog niet opgeheve!l kun
nen worden. Om er maar één uit velen te 
noemen: reis- . en vervoersmoeilijkheden 
voor sprekers, reporters en alle leden van 
de programma staf. In feite moet de radio 

_haar medewerkers in hoofdzaak ,putten uit 
• een vrij beperkt gebied met Hilversum tot
centrum. Het is ondoordacht te vergen, dat
wij ons gaan instellen op een nog bestaande
noodtoestand. Ingaan op een critiek, die zich

f 1.38 per uur, plus nog gratis ver_
voer naar den Haag. (zijn er geen 
Brabanders meer?) In het ene Bra
bantse dorp kost een noodwoning 
f 5000, in het andere de zelfde wo
ning f 10,000. Wanneer we aan onze 
boerenbevolking denken, dan wordt 

. het wel duidelijk dat Brabant een 
moeilijke tijd tegemoet gaat. 

Ons boerenvolk is voor een groot 
gedeelte uitgeplunderd door de bar
baren van deze oorlog. Hoeveel 
boerderijen verbrand zijn, hoeveel 
vee er gestolen is, hoeveel landbouw
inventaris er vernield is laat zich 
slechts raden zolang er geen sta5ee1�

ken van bestaan. 
De problemen der kleine boeren

bedrijven zijn ontelbaar. Reeds voor 
den oorlog was dit zo. En thans zijn 
ze er nog steeds beter aan toe. Wer
kelijk dat land, dat zo geroemd 
wordt om zijn ouderwetse geest, is 
een land dat de meest moderne pro
blemen onder de ogen moet zien. 
Het is misschien de moeite waard te 
zeggen dat juist de oeroude en oer
sterke geest van het Brabantse volk 
zal moeten trachten deze problemen 
tot een oplossing te brengen. Van ar
moede is een e·chte Brabander niet 
bang, maar hij dient er voor te zor
gen dat zijn conservatisme hem niet 
gevangen houdt in deze armoede. 
De geest van het Brabantse volk is 
gewend te behouden wat het heeft, 
zoals men jaren lang gewend was -
met de potstallen genoegen te nemen 
en niet aan nieuwere dingen zijn hart· 
te geven. Deze geest heeft Brabant 
van het nieuwe heidendom afgehou
den gedurende de bezetting. Maar 
nu dient men er op te letten niet bij 
noodwoningen, kippenhokken te blij
ven voortleven, ook al is men er 
reeds aan gewend. Het is nu zaak 
alle problemen aan te pakken met 
een vastberadenheid die men bij een 
jonge generatie kan verwachten. 

Wanneer de mogelijkheden voor 
een wederopbouw van ons land wor
den geopend dan zal het taak zijn 
direct toe te slaan, want alles roept 
om een oplossing. 

op deze noodtoestand baseert lijkt ons ver
keerd, al voorvoelen wij het verwijt van 
een goedkope manoeuvre. Wij merken al
leen op, dat het heel wel mogelijk is, dat 
het wegvallen der moeilijkheden den Chris
tofoor die nu al gewaagt van een teveel aan 
religieuze en principiële uitzendingen, aan
leiding zal geven tot een verhevigde critiek, 
omdat er plannen bestaan voor tal van 
rubrieken en incidentele uitzendingen· van 
soortgelijk karakter, die thans nog niet aan 
bod kunnen komen. 

Het is dus o.i. gevaarlijk, het verleden en 
het heden als maatstaf aan te nemen bij een 
zendtijdverdeling, omdat in beide gevallen 
niet van een idealen toestand gesproken 
kan worden. Meer dan gevaarlijk, onmo
gelijk is het voor buitenstaanders, aan de
hand van proprammagidsen conclusies te 
trekken betreffende principiële uitzendingen. 
Immers titels en sprekersnamen verraden 
achteraf niets van de principiëlen kant der 
uitzendingen. Tal van schijnbaar volkemen
neutrale onderwerpen hebben een principi
elen kant die, hoewel soms slechts in weinig
woorden ter sprake komend, toch niet ge
negeerd kan worden, omdat de halve waar
heid onwaarheid is. Er zijn uitzendingen,
waarin zelfs dit niet gebeurt en die ik toch
tot de principiële zou willen rekenen. Een
voordracht uit het oeuvre van een katho
lieken auteur kan geen enkel beginsel in 
concreto onder woorden brengen en toch 
kan de sfeer van het geheel zodanig zijn, 
toch kan de gehele levenshouding die eruit 
spreekt, zo doordrenkt zijn van het Katho
licisme, dat iedere onbevooroordeelde luis-

teraar zal spreken van een katholieke voor
dracht, terwijl de làtere beschouwer van een 
programmablad, vooral als hij dit opent met 
de bedoeling iets bepaalds te gaan bewijzen 
(en wie z-al willen ontkennen, dat het zo 
doorgaans gebeurt) niets meer aantreft dan 
een "Voordracht door Jan Jansen", die hij 
dan glorieus bij zijn ellenlange neutrale ru
briel< kan inlijven. Iets dergelijks kan gel
den bij uitzendingen van ontspannend ka
rakter, al geven wij toe, dat dit in de prac
tijk minder het geval zal zijn, omdat inder
daad bij de ontspanningsuitzendingen van 
de KRO voor de oorlog veelal van geen 
eigen karakter sprake was. Er moet aan heel 
wat voorwaarden worden voldaan, voor men 
statistieken kan opstellen en lezen, die 
waarde hebben. Anders zijn het g�vaarlijke 
wapenen, waarmede men alles kan bewijzen 
wat men wil. 

Alvorens wij de grootte van de zendtijd, 
die, zoals wij reeds opmerkten, voor dit be
toog van secundair belang is, terzijde la
ten, nog één opmerking. De Christofoor 
spreekt van een regeringsaanbod aan de 
omroepverenigingen van 18 uur zendtijd. 
Het is moeilijk vast te stellen of er ooit een 
officieel regeringsaanbod gedaan is. De 
enige aanbieding die de KRO mondeling via 
een vertegenwoordiger van de regering be
reikte, droeg geen officieel karakter. En, 
wat meer zegt, van 18 uur was in dit aan
bod geen sprake. Het stelde 12 uren, 15 mi
nuten per week in het vooruitzicht, bij 
voorkeur te ·verdelen in 7 uren, 30 minuten 
voor kerkuitzendingen en 4 uren, 45 minu
ten voor overige principieel katholieke uit
zendingen. Een aanzienlijk verschil! Het is 
opnieuw kenmerkend voor de critiek, dat 
men zi.ch bij het doen van zo krasse uit
spraken over een zaak van zo groot gewicht, 
baseert op geruchten, die men elkander na
praat, zonder zich ter bevoegder plaatse 
van de juistheid te vergewissen. Waarlijk 
deze zaak verdient meer ernst en verant
woordelijkheidsgevoel. 

Als vaststaat, dat de katholieke omroep 
een wettelijk vastgestelden zendtijd nodig 
heeft komt de vraag: wie moeten het ka
tholieke programma voorbereiden en samen
stellen. Ook hierop is het antwoord niet 
moeilijk te geven: Katholieke deskundigen. 
Of deze bij elkander in één katholiek voor
bereid orgaan zitting zu'Ilen hebben .dan wel 
verspreid tussen hun collega-voorbereiders 
van andere programma's hangt af van de 
wijze, waarop het totaal Nederlandse radio 
programma zal worden uitgezonden. Maakt 
men er een mengsel van of worden de ver
schillende bestanddelen gegroepeerd op een 
wijze, gelijk wij die thans kennen en vroe-
ger kenden. , · · · •

(wordt vervolgd) 

. - Wedecq�. 
Zo is in Boxtel dan ook de Katholieke 

Volkspartij gestart. Het is wel laat, maar be
ter laat dan nooit! Wij hoorden allen met 
welk een enthousiasme en idealisme de Par
tij van den Arbeid startte. Wij hoorden hoe 
verschillende politieke partijen met vlag en 
wimpel in de Partij van den Arbeid op
gingen. Wij hoorden de enthousiaste spre
kers, we hoorden het lied van den arbeid en 
wij ...... wij ...... wij bleven bij dit alles niet 
koud...... Hoe zou het mogelijk geweest 
zijn? Het heilige vuur van overtuiging, het
welk uitging van de Partij van den Arbeid, 
sloeg haar vonken in ons binnenste! Wij 
ontvlamden...... laaiden op...... dachten ... 
zochten ... tastten ... en ... vonden onze Ka-
tholieke Volkspartij! 

Ja, wij vonden de Katholieke Volkspartij, 
de partij van het volk, uit het volk en voor 
het volk! 

Boeren, hoort gij het? De partij van hèt 
volk! 

Middenstanders, de partij uit het volk! 
Werkgevers, luistert! De partij vocir het 

volk roept! 
Hoofd- en Handarbeiders, de volkspartij 

wacht op U! • • 
Intellectuelen, ook Uw partij is de volks

partij! 
Een jonge, vernieuwe, democratische par

tij liep van stapèl ! Het oude conservatisme . 
heeft 'onherroepelijk afgedaan! Het moet 
afgedaan hebben, anders kan een definitieve 
breuk in de Katholieke gelederen niet uit
blijven! Katholieken, van welken rang of 
stand gij ook zijt, gij weet, wij moeten één 
blok vormen! Eén stevig, vöoruitstrevend 
blok. 

Op de vergadering der afdeling Boxtel 
van de Katholieke Volksoartii was een hon-

3let ZcuulaqS=b,anqdie. 
De zaaier ging uit om zijn zaad 
te zaaien. (Luc. 8. 5). 

Christus, de zaaier bij uitnemendheid, is 
van de vroege morgen tot de late avond 

· onvermoeid getrokken over de bergen en
door de dalen van Palestina, zonJer zid1
rust te gunnen, totdat Hij het zJacl nn
Zijn woord bevruchte met de purp_eren
dauw van Zijn Bloed.

Na Zijn dood werd het werk van Chri�·
tus voortgezet door de Apostelen en later
door de bisschoppen en de priestes.

Ook wij allen zijn zaaiers. Wij allen zaaien
onze woorden en werken in de harten van
onze medemensen, wier weg wij kruisen

Onze familieleden, onze vrie.'lden en ken
nissen, onze collega's, onze sport vrienden,
onze ondergeschikten, onze meerderen: zij
allen vormen het grote zaaiveld van ons
voorbeeld.

\'{/ij moeten zaaiers zijn van het goede
zaad. Wij moeten van iedere gelegenhe1á
profiteren, 0m in (ie zielakker van de me
demens Gods zaad te zaaien. Hoeveel zaad
blijft echter ongezaaid, omdat we bang zijn
voor het menselijk opzicht, omdat wij ure
zen, dat iemand aanstoot zal nemen aan·
ons. Wie een zaaier wil zijn van het goede
zaad, moet den moed hebben, Roomse da
den te stellen in het volle daglicht. Wij moe
ten ons Katholiek- zijn tonen op straat,
als we een kerk voorbijgaan, als we een
priester ontmoeten, als de Angelusklok
klept. Wij moeten voor en na tafel bidden,
ook wanneer we in den vreemde zijn, ook
in de restauratie van een station, en we moe-

. 1en ons kruis slaan met een fors gebaar. We
moeten het rozenhoedje bidden, iederen dag,
ook als het eens slecht voor ons uitkomt. 

V\ e moeten van ons afbijten, als we wor
den aangevallen en niet in onze schulp krui
pett, :ils het gaat hagelen. 

Iedere zaadkorrel, die onze hand laat 
vallen in de levensvoren van onze zus
ters en broeders zal rijke oogst afwerpen 
ook i11 eigen zief. Laten wij daarom iedere 
dag één medemens het voorbeeld geven van 
onze goedheid en rechtvaardigheid, dan zal 
die dag voor ons een zegen zijn. 

derdtal leden aanwezig, da.t wil zeggen, on
geveer alle leden waren aanwezig. Daar 
waren,, de werkgevers en werknemers, de 
middenstanders, de boeren en de intellec
tuelen. Zij kozen een bestuur, bestaande uit 
werkgevers en werknemers, middenstanders 
en boeren! Is dit niet typerend? Geeft dit 
geen blijk van een saamhorigheidsgevoel? 
Ja, het saamhorigheidsgevoel heeft geze
genvierd ! Thans met enthousiasme vooruit!' 
Boxtel moet een partij kunnen formeren van 
duizenden! 

Arbeiders, hoort ge dat? Duizenden moe
ten het. worden! Gij hebt de eerste duizend 
in Uw hand! 

Boeren let op! Gij moet de volgende hon• 
derden leden leveren! 

Middenstanders, gij voelt het reeds, gij 
moet het tweede duizendtal volmaken! 

Werkgevers en intellectuelen, op U rust 
de plicht om op weg te gaan naar de drie
duizend leden! 

Treedt toe! Komt in grote getale! Komt 
in drommen! Geeft U op als lid, niet mor
gen, maar heden nog! De grote minuut 
breekt spoedig aan! Th. P. 

�ieA Pan liet jaac 2941. 
De Metro was reeds lang verdwenen 
toen weer een nieuwe krant verscheen, 
Churchill's kleinzoon speelde met zijn tenen 
de avondster stond weer alleen. 
Maar in Berlijn waait weer een vlag met 

. , haken 
en aan de grens een krantenjongen riep: 
wij hebben niets met oorlogsschuld te -

maken. 
Toe" kreeg Europa weer de oorlogsgriep. 
Op voorstel van de meeste illegalen 
liet men atomen en kanonnen thuis, 
de knuppel en de strijdbijl moest bepalen 
wie of de sterkste was in 't gekkehuis . 
De nieuwe goden kwamen snel tesamen 
om raad te schaffen voor dit nieuw gevaar, 
maar hoeveel wisky zij ook namen 
in Londen bleef een man met een sigaar, 
En Nederland geloofde-wat toch raar is -
opnieuw in Radio Oranje en de Brandaris. 
Maar voor de vrede vocht een veil-gheids-, • raad 
mPt PnkPIP millinPnPn ::olc: c:::oforic: 



JMq,etzo.nden �fwt, 
• ONSPORTIVITEIT IN DE BOXTELSE

ZANCWERELD.
Het blijkt, dat een onzer zustervereni

gingen er steeds- weer op uit is, leden van
onze vereniging af te troggelen. Nu is dit
wel begrijpelijk, immers het is veel gemak- .
kelijker met geroutineerde zangers te wer
ken, dan met beginnelingen. Nu wil ik hele
maal niet beweren, dat onze vereniging uit
geroutineerde zangers bestaat, immers door,
dit weglokken zijn wij steeds weer op9ieuw
genoodzaakt, nieuwe leden aan te werven,
die wij in personen, welke niet bij andere
zangverenigingen zijn aangesloten, trachten
te vinden, hetgeen moeiljjk is. Deze handel
wijze onzer zustervereniging is dus op zijn
zachtst uitgedrukt fout,· maar dan ook totaal
,fout. Uit het bovenstaande blijkt, dat deze
methode van leden werven wel eens succes
heeft, waardoor onze .vereniging dikwijls ge
dupeerd is. Ook de methode wa,ërop onze
leden hetzij op het distributiekantoor dan wel
in werkplaatsen door dikwijls toonaangeven
de leden bewerkt worden, is beneden alle
peil. Wat b.v. t'e denken van uitlatingen van
leden onzer zustervereniging tegenover onze
leden als: ,,wij willen geen leden van jullie,
want het milieu, waaruit jullie leden komen
bevalt ons niet". Bij het"laatste concert van
de R.K. Gildebondsharmonie kwam een der
damesleden der andere vereniging bij onze
directeur en vertelde, dat ze eigenlijk wel
lust had lid onzer vereniging te worden. De
directeur gaf haar ten antwoord, dat wij
liever geen foden van andere verenigingen
aannamen. Als iemand echter perse als lid
wou toetreden, moest hij toch minstens vier
weken van te voren reeds als lid der andere
vereniging bedankt hebben. Na afloop van
het zingen kwam echter de aap uit de mouw.
Dezelfde jonge dame probeerde met veel
complimentjes en heel lief doen onze alt
soliste mej. v. Hout, onze beste kracht, over
te halen, lid van hare vereniging te worden.
Dit echter kan zeker niet door den beugel
en hiertegen is het, dat wij protesteren.
Toevailig was ondergetekende vlak in .de
buurt en daardoor in staat het geval aan te
horen. Een gezonde rivaliteit ju_ich ik ten
zeerste toe en die kan ook een grote sti
mulans zijn om het verenigingsleven tot gro
ter bloei te brengen, getuige wel het feit
van het bestaan van twee uitmuntende har
monieën . hier ter plaatse.

Om misverstanden te voorkomen wil ik
nog opmerken, dat ik hier slechts een ver
eniging, bestaande uit een dames- en heren
afdeling op het oog heb, die reeds tal van
jaren bestaat en over een . zeer behoorlijk
ledental beschikt en dus helemaal niet in de
noodzakelijkheid verkeert, ronselpractijken
te beoefenen. H. M. v. d. KRUYS.

Naschrift. 
Een van de uitingen van Boxtelse-Cultuur 

kunnen wij vinden in de vele zangvereni
gingen, die hier ter plaatse in de loop der 
jaren werden opgericht en �ie allen gezien 
de geleverde prestaties op muzikaal gebied 
hun bestaansrecht hebben bewezen. 

Het zou ten zeerste te betreuren zijn, 
wanneer het zover zou komen, dat door on
derling geroddel in de Boxtelse zangwereld 
een of ander dier verenigingen genoodzaakt 
zijn zou, den geest te geven. 

Laat iedere zangvereniging haar eigen no-_. 
ten kraken, en zo werken in 't belang van 
eigen vereniging en daarmede ook in 't be
lang van de Boxtelse cultuur in 't alge
meen. - Stel u ni.et tegenover elkaar, maar 
sta naast elkaar, en probeer zelfs contact 
te zoeken om straks eventueel gezamenlijk 
uitvoeringen te verzorgen van grote stijl, 
'n opera, 'n oratorium of misschien zelfs een 
Passio. REDACTIE. 

1.laatsetijk 1lieuw.s 
Geslaagd. 

Bij de te 's Hertogenbosch gehouden exa
mens slaagden voor costumiere de dames: 
Cisca Bekers, Marietje Kapteyns, Anny v. 
Kessel, Anny Neggers, Marietje v. Oirschot 

Zij genoten hun opleiding bij: M. J. J. v. 
Nistelrooy, Rechterstraat 20 Boxtel, C<:m
peuse-Lerares. 

,DAMMEN 
Na een lange rustperiode besloot de EBD 

(Eerste Boxtelsche Damclub) haar onderlin
ge competitie te openen, en werden de 
eerste partijen onder geanimeerde belang
stelling gespeeld. De uitslagen werden: 
A. van Nistelrooy-C. Oliemeulen 2-0
A. Kool-F. Leermakers 2-0
J. v. d. Wouw-C. Steinmann 0-2
W. Tybosch-A. Paulissen 2-0
A. Kool-E. van Roosmalen 2-0
F. Leermakers-J. v. d. Wouw 0-2

,,OOGST".
De Jonge Boerenstand van Gemonde gaf

Zondag zijn vierde opvoering van het to
neelstuk Oogst, in de zaal van het Jeugd
huis in de Nieuwstraat. 

Oogst is een stuk dat bedoelt genoten te 
worden door hen, die begrijpen wat onder 
eigen stand kan leven, zoals door den leider 
van het gezelschap in zijn openingswoord 
werd medegedeeld. • Dat het ook gespeeld 
werd door jongelui uit den boerenstand be
wijst hoe ook onder dezen de liefhebberij 
voor het toneelspel aanwezig is. 

Jammer dat het toneeldecor niet ten volle 
het aanzien gaf, wat een oude boerenwo
ning zo schilderachtig maakt. Het spel der 
jongens zou er gema�kelijker door gewor-. 
den zijn, maar zij pasten zich toch goed aan. 

Uit de rólvastheid mag worden afgeleid, 
dat hun liefhebberij sterk ·genoeg zal zijn 
om in de toekomst Gemond's bevolking van 
hun ambities nog meermalen. te doen ge
nieten. 

SPIONNAGE. 

Het Rotterdamse Toneel o.l.v. Johan 
Steenbergen bracht in Boxtel een toneelspel 
dat de titel droeg "Spionnage" en dat de 
nazi indringerigheid en n_azi-methoden van 
vlak voor de oorlog behandelt. 

Het stuk h·éeft een erg oppervlakkige 
intrige en is dan ook erg doorzichtig. Maar 
deze zwakke zijde die het stuk zelf raakt 
werd door het buitengewone spel der ac
teurs volkomen op de achtergrond gedron
gen. Het duitse logétje, dat soms wat al te 
geraffineerd speelde, en de vlotte huisvader 
in zijn droog-komische rol, verdienen voor 
hun spel alle-waardering. 

Minder voldeed de oom, die soms over 
zijn woorden struikelde. 

Het doet vervolgens wat vreemd aan ge
boren Duitsers zuiver Rotterdams te horen 
spreken. Misschien had hier een Duitse na
gebootste, tongval wat meer karakter gege-
ven aan het spel. _ . 

De· soms wat te gfraffineerde flirtations 
werden door h�t slot,· dat alles weer goed
maakte, wel verzacht, vooral ook door het 
goed beheerste tegenspel van de dokter en 
van de artiest. 

Het Rotterdams Toneel beschikt over goe-
de spelers en het zou ons waarschijnlijk 
meer kunnen verrassen, wanneer het een 
stuk had gekozen van groter allure. 

PARTIJ VAN DEN ARBEID. 

Op Vrijdag 15 Februari j.l. vond te Box
tel de oprichting plaats van de Partij van 
den Arbeid. Partijgenoot N. Dek�er open
de de bijeenkomst met een kort welkoms- _ 
woord, waarna hij het woord verleende aan 
den assistent bestuurder, den Heer van Dee
len. Deze gaf in korte schetsen een ovèr
zicht van den toestand waaruit de partij 
werd geboren. In de concentratie en gijze
laarskampen vonden elkaar de kopstukken 
van vele politieke partijen en daar was het 
dat de kiem gelegd werd voor de nieuwe 
partij. Een partijtoestand zoals voor 1940 
werd funest geacht. De fouten van elkaar 
werden daar erkend. Samenwerking was 
noodzakeli1k en uit dit gevoel tot samenwer
king is de nieuwe partij geboren. De Partij 
van den Arbeid welke open staat voor iede
re Nederlander ongeacht rang of stand is 
democratisch en socialistisch. Samenwerking 
met partijen die dit doel nastreven juicht zij 
toe, om een Nederlandse politiek op te 
bouwen welke ook in _ de wereldpolitiek een 
belangrijke plaats kan innemen. Het voor
lopig bestuur bestaat uit de Heren N. Dek
ker Jr., W. van Goor, A. J. M. Hellemons, 
W. Voortman, B. Ouwerkerk en G. Vlot.

NOOIT GEDACHT - ODC 
ODC - NOOIT GEDACHT to - o.

Aangewezen voor uitwedstrijd te Geffen 
toog ODC Zondag daarheen,' doch trof 
Nooit Gedacht gereed voor vertrek naar -
Boxtel. Misverstand, of wat dan ook, maar 
beide clubs handelden naar instructies, doch 
besloten in Boxtel te gaan spelen. 

Zo keerde ODC terug met Nooit-Gedacht 
en speelde dus de wedstrijd in Boxtel, een 
strijd als van "kat en muis", welke met 
10-0 eindigde.

ODC II - HELVOIRT 4- 1. 
Het tweede elftal, onvolledig, klopte Hel

voirt met 4-1 en handhaafde zich aan de 
kop. 

Het programma voor Zondag meldt, dat 
het eerste elftal vrij is, en het tweede en 
derde naar OOI op bezoek gaan. 

ADVANCE TAFELTENNIS. I 
Op uitnodiging van de TTV Atoom, kwam 

Zondag j.l. Advance III naar Eindhoven voor 
een return match. Deze vriendschappelijke 
ontmoeting eindigde met een 6-4 over
winning voor Advance III. 

Tengevolge van het gebrek aan tafelten
nisballen, heeft Advance enkele weken niet 
kunnen spelen. Gelukkig zijn de ballen nu 
aangekomen en het zal niet lang meer durc.n 
of de competitie zal weer. verder gaan. Dit 
is dus zeer verheugend nieuws! 

RKSV • BOXTEL. 

In een goed gespeelde wedstrijd heeft Box
tel j.l. Zondag Best-Vooruit geklopt met 3-1, 
tenminste de stand was 3-1 toen Best-Voor
uit de wedstrijd staakte en het veld verliet 
als protest tegen het 3e doelpunt, dat de 
scheidsrechter zeer terecht toekende. Vol
gens sommige Best-Vooruit spelers was de 
bal de achterlijn reeds gepasseerd toen 
rechtsbuiten Voets hem goed voor doel 
bracht, waaruit v. d. Steen scoorde. Behalve 
de doelman van Best-Vooruit die eerlijk toe
gaf dat de bal nog lang niet over de lijn 
was, had ook de scheidsrechter dit goed ge
zien en kende het doelpunt toe. De overige 
spelers gingen er echter niet mee accoord en 
verlieten het veld, ondanks dat scheidsrech
ter Stippent, die goed leidde; hun nog vijf
minuten had gegeven om tot bezinning te 
komen. De normale gang van zaken is dat 
men bij een eventuele vermeende scheids-

rechterlijke blunder normaal doorspeelt en 
na de wedstrijd protest aantekent. De wed- -
strijd s.taken mag nooit of nimmer en kan 
niet anders dan nadelige gevolgen hebben 
voor de club die daartoe haar toevlucht 
neemt. De aangewezen scheidsrechter was 
niet verschenen en Best-Vooruit wou niet 
anders dan onder een Bands-leider spelen en 
verzocht zelf aan scheidsrechter Stippent 
de wedstrijd te .leiden. Tot aan het moment 
van het derde doelpunt was men blijkbaar 
over zijn leiding zeer tevreden, althans 
geen woord werd geh�ord. Des te meer 
spreekt· het optreden van Best-Vooruit, en 
zij demonstreren hiermede dat zij een ne
d�rlaag niet weten te incasseren. 

Boxtel verdiende de overwinning volko
men en reeds lang van te voren ging de • 
mening onder de Best-supporters dat Boxtel 
deze middag zou winnen gezien het ver-

. toonde spel van beide ploegen. Heel even 
flikkerde nog het Best-Vooruit licht, bij het 
scoren van het tegenpunt 2-1, doch toen 
Boxtel de derde goal maakte ging dit licht 
letterlijk en figuurlijk uit. Hiermede ,kreeg 
de wedstrijd een ontijdig einde. 

Het Boxtel-elftal waarin diverse wijzigin
gen waren aangebracht voldeed heel aardig 
en we geloven dat de T.C., alhoewel zij een 
waagstuk heeft uitgehaald, ditmaal een goe
de greep heeft gedaan. Doch laat vc:iotal niet 
te vroeg gejuicht worden. _ 

Boxtel II deed ongestoord haar werk en 
Berlicum kreeg in eigen huis met 4-1 voor 
de broek. 
. De A-junioren wonnen eveneens met 3-2 
in Berlicum, • en haalden een 2-0 achter-
stand prachtig op. • 

De B-junioren speelden Zaterdag-middag 
gelijk tegen de ODC-mannetjes. Stand 1-1. 
Niet slecht voor een uitwedstrijd. 

Zoals het programma nu luidt moet Boxtel 
a.s. Zondag naar Eindhovense Boys. Hiervan
kan gewonnen worden doch dan even flink 
starten als tegen Best-Vooruit. De eerste 
klap is een daalder waard dat hebben we 
nu gezien. 

Boxtel II heeft het zwaar te verantwoor
den tegen de Zwaluwen uit Vught. Geen 
voorspellingen. - • 

Op dit ogenblik zijn de junioren wedstrij
den nog niet bekend. 

RKSV BOXTEL, Afd. Korfbal. 

Zondag _ speelde Boxtel ·tegen Pieus in
Eindhoven, en kreeg een 2-0 nederlaag te 
slikken. Het was over het geheel genomen 
een goede wedstrijd, met Boxtel iets in de. 
meerderheid, doch de · aanvallers · brachten 
door slecht schieten verschillende kansen om 
zeep. Ongeveer 10 min. voor de rust maakte 
Pieus met een fraaie· worp het eerste doel
punt. Na de· rust was het weer Boxtel die 
het meest.in de aanval was, doch het succes 
kwam aan de andere kant, toen Pieus het 
tweede doelpunt scoorde. Direct na de wis
seling klonk het eindsignaal. 

_ Boxtel kan op een goede wedstrijd terug-
• zien. Vooral het middenvak gaf goed spel te
zien, terwijl in de verdediging Nelly van
Geffen uitblonk. Voor A.s. Zondag is vast
gesteld Boxte1-Tivoli in de Nieuwstraat.

Aanvang 3 uur. 

Voor de eerste maal stond de Gemeente
raad onder de leiding ·van Burgemeester Drs. 
M. A. M. van Helvoort.

Al onmiddellijk viel het op, dat de lei
ding in handen is gelegd van een man die 
doorkneed is in het "vak". Hij hanteerde de 
wet telkens met het grootste gemak en voor
kwam daardoor vanzelf veel discussies. 

Zo was het hem mogelijk een agenda van 
1t'h 't�langrijke punten in twee uren tijds af 
ttige Tken in een prettige sfeer. 

ue Voorzitter ving, ná opening der ver
gadering, aan met de Raad voor te stellen 
het reglement van orde te wijzigen en daarin 
op te nemen een bepaling dat de raads
vergaderingen met gebed geopend en geslo
ten worden. Toen de Raad dit voorstel over
nam voegde de Voorzitter de daad bij het 
woord en hij opende met een gebed. 

Boxtel kan zijn Burgemeester voor dit 
voorstel slechts dank weten. Is er in nor
male tijden reden te over om ook in het 
openbare leven getuigenis af te leggen van 
de onderworpenheid aan God en Gods wet
ten; h9eveel te meer aanleiding is e rdan nu. 

Het storten van een gebed in de open
bare Raadsvergaderingen moge gelden als 
een zinnebeeld van hetgeen, gelukkig nog, 
leeft onder de Boxtelse bevolking. De Burge� 
meester en de heren Wethouders verdienen 
een woord van dank voor het initiatief dat 
zij, op dit punt, namen. 

De notulen van vorige vergaderingen wer
den, ongewijzigd, vastgesteld, onder dan'!< 
voor de redactie. 

Meerdere ingekomen stukken werden 
voor kennisgeving aangenomen. 

De varkensfokvereniging "Het groot York
shire" gevestigd Lennisheuvel 92 vroeg sub
sidie. De commissie uit den Raad die de ge
meentebegroting voor 1946 te onderzoeken 
krijgt zal hierover advies uitbrengen. 

"Roomsche Cultuur" nam de exploitatie 
harer bibliotheek- weder ter hand en vroeg 
om een jaarltjkse bijdrage. Met zeer grote 
moeiten en risico's is het "Roo�sche Cul
tuur" gelukt hare bibliotheek verborgen te 
honden voor den bezetter en de cultuurka
mer. De raadscommissie die de 'geme_ente-

begroting 1946 zal onderzoeken zal omtrent.
dit verzoek nader adviseren. · ' , • , -
, De Noord-Brabantsche R.K. Blindenzorg-_ 
Vereeniging "St. Antonius van Padua" • gè�. 
vestigd te 's Hertogenbosch zag haar ver;
zoek om subsidie eveneens verwezen, naar 
meergenoemde commissie. De afdelirig 'Box
tel van den R.K. Bond voor Hotel-Café ,en·
Restauranthouders verzóekt om het • aantal
drankwetvergunningen uit t'e breiden in ver
band met de toename der bevolking. Voor 
de berekening van het maximum aaqtal 
drankwetvergunningen moet evenwelJlh_�ns
nog genomen worden het aantal inwoners 
op 1 Januari 1942. Op grónd hiervan moest . 
de Raad besluiten afwijzend op het adres 
van den Bond beschikken. 

Het in_ beide· richtjngen, in- en uitrijden 
van de Rozemarijnstraat levert een voort= 
durend gevaar op. In verband hiermede· be� 
sloten Burgem.! en Wetmouders, ingaande 
8 Januari 1946, de Rozemarijnstraat tijdelijk 
voor het verkeer· in beide richtingen met. 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen en 
bespannen wagens af te.sluiten. . • • 

Men houde zich dus in de toekomst aan 
dit besluit. 

Ná drie schoolgeldvrije jaren zal vóor het 
schoolgeldjaar, dat op 1 September 1945 
(voor de Meisjesschool te Gemonde op 1 
April 194 5) is aangevangen, wederom school
geld worden geheven. Hiertoe moest de 
Raad een z.g. vermenigvuldigingscijfer vast
stellen. Dit cijfer werd voor het gewoon en 
het voortgezet gewoon lager onderwijs ge-. 
steld op 2, dit op aanwijzingen van den 
Minister van Binnenlandse Zaken. Het leer-

Jingenaantal ·der openbare schóol aan den
Burgakker liep dermate terug dat de Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen voor het jaar 1946 geen Rijksvergoeding 
meer kon verlenen voor den heer H. P .. van

·.Haaren, onderwijzer van b�jstand dier school
met het gevolg dat de Raad moest besluiten
genoemden onderwijzer eervol ontslag te
verlenen tengevolge van de opheffing zijner
betrekking.

De meisjesschool te Gemonde werd toe
gestaan vier wandborden aan te schaffen 
terwijl 2 lokalen voor onderwijsdoeleinden 
ten behoeve van de JongenssFhool te Ge
monde werden bestemd. 

Op 18" October 1945 steld1e de Raad ene 
verordening vast regelende de distributie. 

. van woonruimte. 
Deze verordening was nogal ingrijpend. 

D'e Raad trok deze verordening in maar stel
de een nieuwe vàst. 

De nieuwe verordening beperkt zich tot 
bepalingen betreffende het doen van aan
gifte van vrijkomende woningen of gedeel-_ 
ten daarvan. De verordening geeft een 
rechtsgrond om handelend op te treden en 

_ Qi�dt het voC>rsl_e_eLsteeds tijdig_ op_de hoog� 
te zijn althans fë�lfoniien""zijn''Vä'ff'''tt� 
schikbare woonruimten. 

Dit ontwerp is, in de praktijk, niet prettig. 
De omstandigheden dwingen echter. Dat al
leen wonende mannen een heel huis ter be
schikking hebben terwijl in andere huizen 
2 á 3 grote gezinnen onderdak moeten vin
den is weinig sociaal. De Burgemeester zal 
weliswaar op dit punt een moeilijke taak te 
vervullen krijgen maar des te meer steun, 
vooral morelen steun, verdient hij dan ook, 
wanneer hij, op dit punt, de koe bij de 
horens gaat pakken. En 't ziet er naar uit 
dat hij dit voornémens is! Hij, die e-igenaar 
ener woning is of in een andere hoedanig
heid bevoegd is tot het verhuren van een 
bestaande woning of een gedeelte daarvan, 
is voortaan verplicht binnen 3 dagen nadat 
het hem bekend is geworden of redelijker
wijze geacht kan worden dat het hem be
kend is, dat: 
a. de huur det woning of van een gedeelte
daarvan is opgezegd of 
b. de bij schriftelijke overeenkomst b,e
paalde huurtijd der woning of een gedeelte
daarvan binnen een maand eindigt, of
c. de woning, of een gedeelte daarvan niet
of niet doorlopend wordt bewoond,
daarvan aangifte te doen bij Burgemeester_ 
en Wethouders. Het is hem, die als eigenaar 
of in enige andere hoedanigheid bevoegd is 
tot het verhuren van een woning of een 
gedeelte daarvan, verboden of een gedeelte 
daarvan te verhuren, vooraleer 14 dagen 
zijn verstreken na de gedane aangifte bij 
Burgemeester en Wethouders. 

I'edereen begrijpe dat het ernst is, met de
ze verordening en iedereen beseffe dat hij 
de strenge plicht heeft om mede te werken 
tot het doen slagen dezer -Verordening. 

Van de Commissie ad hoc. inzake poot
recht en verkoop van verspreid liggende per
ceeltjes gemeente grond werd een rapport 
ontvangen, waarin de met het pootrecht sa
menhangende kwesties zijn behandeld. r1e 
Commissie geeft in overweging de recht
hebbenden van wien de gemeente zich ten 
onrechte bomen heeft toegeëigend persoon
lijk op te roepen om met hen tot een minne
lijke schikking te geraken. Burgemeester en 
Wethouders zullen daarto�hans overgaan. 
Zij zullen trachten ten deze tot. een voor 
alle partijen bevredigende oplossing te ge
raken. 

Ingaande 1 October 1945 werden de gas
tarieven, zowel voor huishoudelijk gebruik 
als voor industrie- en verwarmingsdoelein
den verhoogd met 2 cts. per M3. 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr .. 19. 



• • Burgemeester �n Wethouders stelden • AANVULLING ,BONNENLIJST-. tinas Jacobs; H. Hart altaar gèl. mndst. voor ·· daarb1·1 · 1·n het vo· oruitzicht zo enigszins mo- lf d d Maria v. d. Wal Verbeek; om half 8 gel. Voor de eerste he t van de 3 e perio e G d A IJ I geliJ 'k_, nader uit te k. omen met een gas- • ( b M ) jrgt. voor erar us ntonius pe aar en 1946 17 Fe r. t.m. 2 aart 1946 . F d 1 d F • prijsverhoging van 1 cts. per M3 gas. rits• en zn.; z.a. ge . mn st. voor ranc1sca In het indienen der bedrijfsbegroting van Elk der volgende bonnen geeft recht op Louwhoff; H. Hart altaar gel. mndst. voor het gasbedrijf yoor 1946 vonden Burgemees- • het kopen van: • Paulina Hoffmans van Hal; om half 9 gez. ter en Wethouders een gerede aanleiding Bonkaarten KA, KB, KC 603. mndst. voor Johannes Dankèrs; om half 10 zich omtrent dit punt nades; ernstig te be- 051 Alg.: 250 gram jam, stroop, enz. Huwelijksmis. raden. Bestudering der begroting en be- 052 Alg.: 100 gram cacao. VRIJDAG, om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. $prekingen met de technische ·:en administra- 053 Algm.: 100 gram koffie. voor Maria Lonkhuizen; z.a. gel. H. Mis . tieve leiding van het bedrijf leidden tot het 054 Algemeen:.± 112 gram huishoudzeep: voor Elisabeth van Heesch v.d. Bosch; H. inzicht dat verhoging van de gasprijs met 055 Algemeen: 2 doosjes lucifers. Hart altaar gel. mndst. voor Maria Linders slechts 1 et. per M3 verantwoord is. B 15 Reserve: 1 kg aardappelen. Willems; om half 8 gel. H. Mis ter ere van Dit heeft tot gevolg, dat de thans gelden- Bonkaarten LA, LB, LC 602. het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica de · gastarieven met 1 cts. per M3 kunnen A 08 melk: 1½ liter melk. v. d. Plas Dirks; H. Hart altaar gel. jrgt.• worden verlaagd. Op grond van een en B 08, C 08 melk: 3 liter melk. • voor Elisabeth Pelders; om half 9 gef. gez.ander worden daarom, ingaande 1 Februari 018 aardappelen: 2 kg aardappelen. jrgt. voor Wilhelmina v. Horck.1946 de gastarieven, zowel voor huishot1de- Bonkaarten KD, KE 603. ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.lijk gebruik als voor industrie- en verwar- 551 Algemeen: 250 gram jam, stroop, enz. jrgt. voor Adrianus v. d. Besselaar; z.a. gel.mingsdoeleinden verlaagd met 1 cts. per M3. _ 552 Algemeen: 100 gram cacao. . H. Mis voor Johannes Vissers par. H. There-De afdeling Gemonde van het Wit-Gele- 553 Algemeen: ± 112 gram huishoudzeep. sia over!.; H. Hart altaar gel. H. Mis voor'Kruis heeft aan de gemeentebesturen van 554 Algemeen: 2 doosjes lucifers. Martinus Hubertus Giesbers; z.a. gel. H.• Boxtel, St. Michiels Gestel, Schijndel en St. Bonkaarten LO, LE 602. Mis voor Eduard van Griensven; H. HartOedenrode orri subsidie verzocht. . D 08, E 08 melk: 5 liter melk altaar gelezen H. Mis voor Johannes Petrus_ Het to�gezegde subsidie zal in totaal maxi-· 518 aardappelen : 1 kg aardappelen. _, Tielen; om half 9 gef. gez. jrgt. voor over-· maal f 300,- belopen waarvan ten laste Tabakskaarten enz. leden familie Roeseling; om half 10 Hu-van Bo�tel, _ náar verhoudi'ng van het aantal T 14: 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen im- welijksmis. inwoners dezer gemeente dat in het kerk- port-cigaretten). In het Liefdehuis zullen geschieden: dorp Gemonde woont, maximaal f 100,- V 14: 100 gram chocolade of suikerwerkèn. Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus , zal worden genomen. Dit bedrag werd op de X 14: 100 gram chocolade of suikerwerken. v. d. Sande; Dinsdag: gel. H. Mis voor Cor-begrotin� 1946 geplaatst. Een gelijk bedrag Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op nel ia Bosch; W oeps dag: gel. I-:I. Mis voor werd ooi< voor 1945 · gevoteerd. Aan heren Vrijdag 22 Februari a.s. worden gebruikt, Johannes Dankers; Donderdag: gel. H. Mis Gedeputeerde Staten is dus de eindbeslis- met uitzondering van de bonn·en voor melk voor Marinus van Laarhoven; Vrijdag: gel. -.-sing. en aardappelen, waarop eerst met ingang van H. Mis voor de 3 gesneuvelden uit de Nw.. - De subsidies aan de plaats_elijke muziek- Maandag 25 Februari mag worden afgele- straat; Zaterdag: gel. H. Mis voor Herma-korpsen werden wederom bepaald op dezelf- verd. nus Dusomos. de bedragen als vlak vóór den oorlog.· ' . De lucifers op bon 055 en 554 Algemeen Het H. Sacrament des . Huwelijks wensen Burgemeester en Wethouders stelden voor zullen in verband met de bevoorráding van te ontvangen; Johannes Smoorenburg geb. te dit subsidie niet alleen voor 1946 doch ook den handel eerst in de loop der wr 1
- ver- Boxtel en won. te Liempde en. Adriana Jo-voor 1945 te verlenen. De Raad zei accoord. krijgbaar zijn. hanna Daniels geb. te Oisterwijk en won. 

ZATERDAG: 7 uur gef. pl. z.j. vooi: Thomas v. Alphen en Joanna Schellen z.e.; l.d. Piet Bergman; 7.45 l.d. Dina Klein-Potters, te Oss overleden; l.d. Gelovige Zielen; 8.30 l.d. Catharina Baayens-van Strijthoven; l.d. Henrica van Eynhoven-Bekkers vanwege kaartgezelschap. 
Paro_chie H. Lambertus, Gemoncle. Zondag Sexagesima . ZONDAG: 7,30 H. Mis Welzijn der parochie; 10 uur jaarg. Joannes van Langen enJoanna de hsvr. MAANDAG: / 7,30 jrgt. Jan Cornelis Schellekens. • DINSDAG: 7,30 jrgt. Wilhelmina SchelJekens. WOENSDAG: 7,30. jrgt. Henricus vanHoutum en Maria de hsvr. DONDERDAG: 7,30 jrgt. Laurens Tim-mermans en Elisabeth de hsvr. • 

VRIJDAG: eerste Vrijdag jrgt. Joannes Timmermans. ZATERDAG: 7,30 jrgt. Jan Cornelis Tim-
mermans. Deze · week zullen geschieden: Maandag: 2 H. Missen Adrianus van Weert in Indië 
overleden; Dinsdag: H. Mis Joannes v. d. Biggelaar te Liempde overleden; H. Mis Wilhelmus v. d. Pas te Boxtel overleden; Woensdag 2 H. Missen .Theodorus van Kuringe van wege de buurt; Donderdag: H. Mis Theodorus v. Kuringen van wege de buurt; H. Mis Adrianus van Eindhoven van wege de familie; Vrijdag: 2 H. Missen Adrianus van Eindhoven van wege familie; Zaterdag: 2 H. Missen Adrianus van Eindhoven van wege familie. 

Parochie H. Theresia, Boxtel. . De heren Sprangers, v. d. Bogaert en Dek- Bij deelneming aan de maaltijdetf ,an de te Boxtel, waarvan heden de 2e afkondiging 
kers zagen zich belast met het onderzoek Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen • geschiedt; Petrus Wilhelmus Leijten uit deze Zondag· Sexagesima 1946. ·der gemeenterekening 1943. 11022 of 522 vlees" voor vlees en ,,018 aard- _ parochie en Catharina Maria v. d. Pas geb. - ZONDAG: 7 uur H. • Mis voor Gerard Aan de heren Smits, Pastoor, de Laat, appelen" voor aardappelen worden inge- en won. te Esch; Adrianus Henricus Ver- Vekemans te Nijmegen overleden ï" 8,30 H. 
v. d. Brandt en van de San.de, werd opgedra- leverd. / hagen geb. te St. Oedenrode en won. te Ge- • Mis; tien uur Hoogmis voor het welzijn v. gen het onderzoek der gemeentebegroting ================== monde en Henrica Johanna Adriana de d. parochianen. De eerste schaal is voor de voor 1946. - Bresser geb. te Gemonde en won. te Box- arme kerken van ons Bisdom, de tweede - Het politie uur werd vastgesteld op 24 f1J _:_ - -� _/l. ! À,,..,, n•� ,I ,,..,,· tel; Johannes v. d. Hooven geb. en won. te voor B.N. welke u bijzonder wordt aanbev. ·uur voor Boxtel en 23 uur voor Gemonde. • f .,.,U,CUUUe= y.c;-r"""""• Vught en Hendrica Maria Timmers geb. en Drie uur Lof met rozenhoedje uit dankbaar-- - Aan het slot .der vergadering deelde

. de ___________ ..;;...______ won. in deze parochie, waarvan heden de heid voor verkregen weldaden.Voorzitter nog mede dat Burgemeester en Parochie H. Petrus, Boxtel. 3e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn MAANDAG: 7,30 H. Mis voor bijzondere Wethouders een geheel nieuwe,,loonregeling verplicht de hun bekende huwelijksbeletse- intentie; 8,30 jrgt., waarbij de kerk met een • voor de werklieden "hebben vastgesteld_ in ·zoNDAG, 24 Februari. De H.H. Missen len waarin niet is gedispenseerd ten spoedig- , kaars wordt vereerd voor Franciscus. van. ,overleg met den Ned:----8,.K-Bond van Over- om -half 7, kwart voor acht, 9 uur en om ste aan den pastoor bekend te maken. Beers. heidspersoneel 11St. Paulus". half 11 de Hoogmis. Om kwart voor acht DINSDAG: 7,30 H. Mis voor Theodorus Ernstige . lezing dezer loonregeling doet gel. H. Mis voor het geeStelijk en tijdelijk Parochie H. Hart, Boxtel. van Kuringe te Gemonde overleden; 8,30 �ien dat Burgemeester en Wethouders hier- welzijn der parochie. Om kwart voor twaalf H. Mis voor Bernardina Strik-Smits, in de m�de werkelijk een gezonde sociale voor- kleine Congrègatie. Na de middag om 3 uur Zondag Sexagesima 24 Februari parochie St. Petrus overleden. . ziening voor _de werkli�den hebben opge- Lof met Rozenhoedje. Om half 4 H. Familie. De 1ste schaal is voor de kerk; de 2de WOENSDAG: 7130 H. Mis, waarbij de böuwd. Voor deze regeling past een woord Vanda� collecte voor onze arme kerken. open-schaal-collecte voor het Liefdewerk der kerk met een kaars wprdt vereerd tot bij-:vàn _grote erJ<entelijkheid. D� 2e schaal voor de bijz. noden van het Arme Kerken in ons Bisdom. Om kwart . zondere • intentie·; 8130 H. Mis van wege 
"/: . .Et, �s een _frisse . geest bij de besturende - - Episcopaat. - - voor twaalf H. Fam. voor j_ongens, om twee spoorwegpersoneel voor Petrus van Beers.'4;o1J�gès van BoxJel! :,_/"_ -. , _ _ _ _ _1 _'"" _ • Wo�nsdaga�ond om half 8 KA. op de -' uur_?· Teresa, om _half dne H. Fam. voor DONDERDAG: 7 30 H. Mis van, wege ,cP,:. ",ë�:: �:::· :. ·-- ,- : - • �. - - , _ pastone. _ , - _ _ _ __ .M��J es _om_ hAlf _ vier YP.Q.LID.ann.en J yur____ B d h _ -0 L'v __ --d - H -E"k -�� , -:-. _�:;;, --��;,,;,��;,_"2�➔,, ,.>,'-}-."'t�-Z•-<,=-=-�" •-Donderdagavoiid -Ön f '7 • uüt 'Lóf me-CRo.:""�:::- Lof met Ró'zenh'óedje. ' •• -o"· ' - _,, ' - - - ' 

0 

,

..c

- 'Áclr�a���\��.too ;-s,3B H� Mis t�t �nt��t��--' �� . , • - - - . zenhoedje en gebed tot den H. Joseph tot Donderdag a.s. wordt om 7 uur een ge- d 1 d d G d h -�·.BURGERLIJKEN STAND BOXTEL. , , • • opening van de .maand Maart. Gedurende zoqgen dienst gecelebreerd om Gods zegen 
v. • e en er O svruc tige vereniging ter 

,- Van'Ï2 Febr�ari t.m. 18 Febr. 1946. - deze maand el-k�n Woensdag om·7 uur Lof af te smeken over onze Aartsbisschop Mgr. erv�üblc:T;,i�es�: Mis, waarbij de kerk GEBOREN. W th H J H H met Rozenhoedi e en gebed 'tot den H. Jo- Joannes de Jong, • die op dezen dag te t k . dt d •t • d 
J S. . k • JouG erus w· ·,t z.v. M. • seph. Donderdagavond biechthoren tot 8 u. Utrecht als v�rdinaal zal worden ingt!hul- me een aars wor vereer ' u� vnen ·/ 1emerm e v van eer van er- d d '>" schap voor Johannes Vissers ,· 8,30 gez. 'h• · · - 32 ·M· • · ·Th d W 'd p-d Vri1" ag, eerste Vri3"dag er maand. Om digd . • • 

elmstraat aria • v e un er • mndst. v. d. heer Marinus Manders. Heden. ·H Th ; L t • L. • . · h 1 28 half acht gel. H. Mis ter ere van het H. Hart Donderdag a.s. wordt van 6 tot 7 • uur,e v van og en ennis euve • is 't eerste VriJ"dag v. d. maand, toegewi1 'd 
'w· • .'lh 1• •

1 · J ' K I A- o' . waaronder algemene H. Communie voor de biecht gehoord wegens Eerste Vrijdag, waar-' 1 e mus . z.v. . van esse e.v." . . 1 d d B d h t H H t D d d" h" d aan het Goddelijk Hart van Jezus. van Roosmalen Gemonde 28 · Antonius A. � end van 7en oLn f van Re ·h adr. • es kop e eerSte gezongen tendst gesch telf t ohm ZATERDAG: Priester-Zaterdag van deze 
• A L J_ V Id • 'J A M ' avon s om uur o met ozen oe J e. wart voor zeven. 's Avon s om a ac t �maand; 7130 H. Mis voor Johanna. Maria

Jt d i r/'· • t \ e� e.M • f • L vaJn . Zaterdag, 2 Ma<1,rt eerste Zaterdag der Lof, tevens openingslof der maand Maart, van Nurien-v. d. Schoot ,· 8,30 H. Mis, waar-a,nJeM, teuwKs rata i JarJmRus J • b ., maand en tevens Priester-Zaterdag. ;toegewijd aan de devotie tot St. Joseph. · ·z.v •. d. I; vand a2s7erePn te.v._ A •• F • acoHs, • Zaterdag, 2 Maart wordt de verjaardag Zaterdag ·is Priester-Zaterdag. bij de kerk met een kaars wordt vereerd· l<lem er 1emp e • e rus . r. z.v. . . • d d p k" • z H z d . d d p k - • voor priesters.van Overdijk e.v. A. B. Fr. Voets, Breukel- - -gdev1epr vaDn e - aulsver ztezmdg . va3nM • t. z Honp:ig aX.sl.I vierd ag h er L afus eluhze - vTan Biechturen: 2,30 tof 4 uur en 5.30 tot 7 - h t t • 80 ,- M - . M Th d H W • _ en aµs. aarom za op on ag, aar , . . JUS ; on er et o za et e L f h d' -s� es raa , , op1que • - • .v. • • na de Hoogmis het "Te Deum" worden ge- Deum worden gezongen. uur; zes uur o met rozen oe Je tar ere ;va
e
ng- _E312te_n e.v. P. C. ,C. van _K, essel, Bossche- zongen. De gelovigen worden verzocht voor Ter inlichting dient, dat de Eerste - H. v. d. Onbevlekte Hart van Maria tot hulpw · d voor de prie.sters.. -- . ( ONDERTROUWD: Emile Bergers Eygels- Z,�- l0 Pausd teHbiddef},. d . . �om

1
uni_e der k\tek�d reeds/nige}�t� . Aanbevolen: 30 dagen:' Theodorus van-hoven en Mechtildis Wilhelmina Maria. Mi- d aÏ a�g na e d 00Nmtd vergh erHgHoor a s  vo �t ts geredge .. : tdn erenh, teEop Hei Kuringe te Gemonde, Catharina Breeuwer-· 'èhiel Bekkens Boxtel· Gerardus Vriens Ois- \)e atnceb va1· en on vdan 1et h: aHrt. zeven Ja�r ou ZtJn, 1 �nd un d erSte 1• v"Berlo te Uden, Petrus van Beers te Boxtel t"- - "'k M 1 

., A ' t J h d e voor ere1 m g  voor e p ec t1ge • Communie op Herne vaart ag aaropvo - Johannes v. Esch te Haaren en Joha·nnes v·. erwtJ en ana _ ugus a o anna van er C • • d k d • - d d" 1 o b 7 • • • d Meulen Boxtel . Lambertus Nicolaas Klom- Mom�dunie IS weze dee vor lf e 1 ongdens gen j en te ' ?P et? erf 3 aar _ztJn ron • d. Biggelaar te Nijmegen overleden en mej.h. érs- B��tél' en' Francisca Wilhelmina Vul- B aankkag en_ oensdag 0�. a D.9 odp en om het Chrtstus-Konm1 gds eeSt hemde 1 Oct. Wilhelmina v. d. Boom, alhier bediend . • - B. t I J h S b L" . urga er en voor e me1s1es ms ag en ZONDAG: 6 uur . .  tot erste . van Ten slotte aanbevolen een noveen ter eredngS, Aoxd.� i oJahnnes mDoo�enl uBrg tielmp- Donderdag ·om half 9 op Duinendaal. een zieke; 7 uur l.d. voor het geest. en tijd. eGeEnH.UWrtaDna_ Ho adnn
ik

a_ Manie. s, ox eG. f Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 welzi1·n der parochie ,· 8 uur l.d. Hendrica , v. d. H.· Joseph uit dankbaarheid voor ver-• en rt us armus van e kregen weld_ aden. 1 

f- B t 1 • J • t' d J L d -- uur en van 6 tot half 8. Verhoeven-v. d. Biggelaar, als overleden lid - f�t' ?X :
1 

enf aa JH e t 00fl:g, h e:uwaF en; Dopen ieèleren dag van half 3 tot 3 uur. der Broed. O.L.Vr. in 't zand; 9',15 Ld.; lej;��!;a.!;:-_ 3 Maart ; H. Mis voor over-� onRJUs. _oze van d ouL trscb O en8- rtan1- MAANDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 10,30 Hoogmis. · � c1sca em1era· van e angen erg ox e • - d Opgehaald op de uitvaart van P: v. Beers H- • , E 'd' J h B k' ' B t 1' - jrgt. voor A rianus Verhei1'den ,·. z.a. gel. MAANDAG: 7 uur overl. fam. Antoon v. enncus g1 JUS osep us uc mx ox e • ds f 30,12 door mei·. Mulders voor de Missie ' .. --�'ilh. 1 • A t . M . • K 1 mn t. voor ·Hermanus Dusemos; H. Hart Hees-v. d. Wetering,· I.m. Catharina v. d. eu w e mma n oma arta van eu en t I H. M" F . d L k I d  A . van Pater Portier; en op de bruiloft van Boxtel. _ , . ' a taar ge . 1s vo�r ranctscus . e aat; Steen-Be e_rs; 7,45 . . nn� Mana Do:ven- Johaimes Andreas Geerts en Antonetta �OVERLEDEN. p t 11 El' h th H _ om half 8 gel. H. Mts voor Martma v. d. dans-v. Grmsven; Ld. Franciscus v. Ierse!, te K f 6 50 d• -•.k.· - K 'th t ·_ ed ro3ne a dtsa eO e� Langenberg; z.a. gel. H. Mis voor Bernadet- Helvoirt overleden; 8,30 Lj. Hendrica Ha- ruysen • •" n :a or ou , ou maan en, nro01- H H H I I • b k d • 1 d M • f schesl:raat. 74; Antonius Adrianus van der ta va� oorn; • art a taar ge : J rgt. voor ra en-v. • Laar; • • ana Kau mann- Parochie St. Jan's Onthoofding, 
V • ld · 0 d .1 da N' t t 44 . Franciscus van Heesch _en Clasma Bevers Langenhof. - - e en,· ou g, _ ieuws raa • • de hsvr.; om half· 9 gef. gez. jrgt. voor DINSDAG: 7 uur Ld. Antonius Wage- Liempde. - Adrianus van Lieshout. naars en Adriana v. d: Linden z.e.; I.d. z d b :tliski.Sutie 'llkuu,.s. DINSDAG, om kwart voor 7 gef. gez. Adrianus en Franciscus Wagenaars; 7,45 I.d. on ag Sexagesima 24 Fe r. 1946• 

_ .= • jrgt. voor Henrica Roefs; z.a. gel. H. Mis Heer Jan Quinten; l.d. Marinus van Breu- ZONDAG: 6,30 l.�. wed. Johanna Jan - ··- _ � lDISTRIBUTIEKRING'BOXTEL. voor Antoon Schalkx v.w. N.V. W. v. d. gel; 8,30 z.a. Jos van Sus.ante; ,9,30 Huwe- v. d. Wiel als overleden lid van den Boe-��CJIOE.NEN, • _ . - Eerden; H. Hah altaar gel. H. Mis voor de lijksmis. • renbond; 8 uur I.m. tot welzijn der parochie; ·,_-, -Gelegenheid tot aanvragen. • - · gel. Zielen; on:i hàlf 8 gel. H. Mis voor WOENSDAG: 7 uur l.d. Maria Driessen 10 uur z. 7e Johannes v. d. Biggelaar; 3 tiur _,,-:, . .Mannelijke personen van 16 jaar en ouder Gerdina Ligtenberg van Uden ;/z.a. gel. jrgt. Willems; l.d. ter ere v. d. H. Antonius; Lof, daarna jongens-congregatie. In alle H. • l_qinn�n gedurende het tijdvak van .. 25 Fe- voor Christianus v. d. Sande; H. Hart altaar 7.45 l.d. Maria Kuipers-Habraken; l.d. Ma- Missen de 2e schaal voor de arme kerken in-bruà.ri tot en met 1 Maart 1946, een aan- gel. H. Mis voor Martinus van Hamond v.w. , ria Bertens-v. Son; 8,30 z.d. Arnoldus v. d. ons bisdom. :v.ràgcr indiénen ter verkrijging van een bon • personeel vliegveld te Schijndel; om half 9 Laar en Gertruda Cooleghem z.e.; 9,30 Hu--' . De militie-plichtigen van 1945, die zich :yoor:,;gewone. schoenen, ·mits zij volgens ,de • gef. gez. jrgt. voor Johannes van Laarhoven. welijksmis. . • opgegeven hebben voor de retraite zullen 
.:°J;'w'�ede qistrib�tiestamkaart nog geen• l:ion I WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. DONDERDAG: 7 uur z.d. om Gods Ze- na de hoogmis zich ter pastorie vervoegen. -io.ór,_:gewon�; beroèps- of werlcscHoenen .• mndst. voor Martinus van Hamond-; z.a. gel. gen af te· smeken over Zijne Eminentie Joan- • MAANDAG: 7 uur z.j. Cornelia Petrushe.!!b�n 'Ontvari�en. - _ . -mndst. voor Joanna Maria Wijnands; H. _ nes Kardinaal de Jong; 1.1•. Joanna v. Haa- • "van Lieshout; 7,30 Lj. Adrianus van Aarle; :r; Bij ::.het indienen der aanvragen moeten .. Hart altaar gel. H. Mis voor Hendricus Tim- ren-Schoenmakers• 7,45 .d. Antoon Hof- ' 8 uur l.j. Frans van Brunschot. _ ,_ _ be!Rc;{distribatiestamkaarten worden overge- mers te St. Oedenrode over.l.; om _half 8 mans; Ld. uit dankbaarheid; 8,30 Ld. Maria DINSDAG: 7 uur z.j. Weled. Heer Gode-��� . .,.�N.ïdat :.dete categorie-- geheel is afge- . gel. H. Mis voor Adriana van Rumûnd Ke- van Hal-Dankers; Ld. Eerw. Zr. Maria Nor-. fridus v. Boeckel van Rumpt; 7,301.j. Adria-��Jlk,;.ti,zu!}�n de �pdere mannelijké. per:sonen ·_, telaars{· z.a. gel. jrgt. voor Wilhelm�s v. d� • berta (mej. H�ririca ,Helmer te Ambon ov_er- na Adrianus v. Aarle; 8 uur l.j. Wilhelmina�n:,;!6� Jµr en ·ouder- kunnen aanvragen._ -. Heuve ; H. Hart altaar gel. H. Mis voor leden). ', - Frans van Brunschot. - , - ' 
�!Jiiéér _dit. i�--z�C �ader- worden beken·d - Fra_nciscus M_andos v.w. het �oor; om half - VRIJDAG: 6.45 z.d. voor de �eden der _ .WOENSDAG: 7 uur z.j. Theodorus Oer-.aeJn�td:,l'�,,--'. ::- _. -<, .- _ - , - -�. , _ ' : _, 9 ,gef. gez. -Jrgt. vQOr Emenca van Laar• .. Bro�derschap v.h. H. Hart; l.d. Willy Derks lemans en Helen� hsvr.; 7,30 Lj, Cornelis •. ':);l�5-�in��Vä!1 )6·:jaar �� _ oude_r· be-_,, h�v�n:v. d. Ven. - ·, • - · __ _ 715 td. Joanna Pott.er1-- Kemps; l.d. Walte-. - _ Hµbertqs_ van Aarle; 8 uur l.j. Gijsberdina,I! &1�J,1���01;t_�adere ,mededelingen�' • _DONDE,RDA�: C:?m �art ".oor .7 gez._ rus Pete�s, te Helvoirt ov��leden; 8,30 l.d._ Frans .-van Brunschot. ",.:J;_9�1e_ten. kUQ11en _thans reeds '· Dienst.tot intentie van· Z11ne �mmentle Kar-.. Heer en Mevr. Hub v. D11k-v, Oerle; l.d. DONt;)ERDAG: 6.30 plechtige H.' Mis· �á:fj$h_á:alcj, ' - • • din�l qe JoQg; z.a. gel. mrtdst. ·voor Mar-: _ Jacobus �endriks, t�, Gennep, overlde� ... , \: t.ot iµtentte van �ijne Eminen.t_ie !(arçl_inaal



de Jong; 7,30 lm. Johannes v. Kempen; 8 
uur I.m. tot intentie van Zijne Eminentie 
Kardinaal de Jong, met algemene H. Com

munie der kinderen; 10,30 plechtige huwe-
lijksmis. 

VRIJDAG: tste Vrijdag der maand, daar
om ook Donderdag namiddag biechthoren 
als op Zaterdagen; 6.30 I.m. bijz. noden der 
parochianen; 7 I.m. bijz. noden der parochia
nen; 7,30 z.m. tot bijz. intentie. 

ZATERDAG: 7 uur z.m. Adriana Johan
nes van de Laar overleden te Oirschot; 7,30 
l.j. Anna Maria Adrianus v. d. Velden; 8 uur
l.j. Martinus v. d. Meerakker.

ZONDAG: 6.30 l.j. Hendricus van Over
beek; 8 uur I.m. overleden familie van het 
kind van Antonius Kastelijn. 

Zaterdagavond 7 uur plechtig Lof met 
"Veni Creator" tot opening van het 40-uren 
gebed. Zaterdag nam. biechthoren van 2-4 
en van 4,30 tot 7 uur. 

Zondagmorgen uitstelling 6 uur. 
30e Johannes v. d. Biggelaar overleden te 

Liempde; Adriana Johannes van de Laar 
overleden te Oirschot. 

Gedoopt: Martinus Cornelis Josefus zoon 
van Wilhelmus van Gaal-Laemers en An
tonius Nicolaas Pancratius z. van Antonius 
v. d. Sande-van Vroonhoven.

Parochie H. Willibrordus, Esch.Zondag Sexagesima 
• H.H. Missen 7 uur, 8.30 en 10 u_ur Hoog

mis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte
voor "Onze arme kerken" welke collecte
op verzoek van Z.H. Exc. ten zeerste in de
middadigheid der t!elovigen wordt aanbe
volen; derde voor Bijz. Noden Episcopaat.
Na den middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied.

Dinsdagmiddag om 4 uur moeten de kin
deren van het- 2de en 3de leerjaar komen 
beichten. Woensdag onder de H. Mis van 
8 uur zullen ze gezamelijk communiceren. 

Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot 7,30 uur. Om 6.30 Pl. Lof tot opening van de maand Maart. 

Vrijdag, eerste Vrijdag, toegewijd aan het 
H. Hart van Jezus. Om 6.30 uitstelling van
het Allerheiligste en Communie - uitreiking.
Om 7 uur gez. H. Mis met uitstelling, waar
na litanie van het H. Hart en Oefening van
eerherstel. 's Avonds om 6.30 uur Lof. Na
het Lof een lied ter ere van het H. Hart.

Zaterdag Priester-Zaterdag. 
Zondag a.s. 2de schaalcollecte voor ver

siering en licht ter ere van het H. Sacrament 
bij gelegenheid van het 40-urengebed. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Eerw. Zuster 
Pascal te Etten overleden; 8,30 H. Mis; 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 

MAANDAG: 7 uur jrgt. Petrus Johannes 
van den Aker en Maria Dorothea van Bre
da hsvr.; 8 uur H. Mis Antonius Maria 
van der Zeyst. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis overl. Ouders 
van Boxtel-v. d. Aker; 8 uur H. Mis ter ere 
van O.L. Vrouw (M); 9.30 gez. Huwelijks-
Mis. 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis Everardw, 
van Dijk en Anna Cornelia v. d. Steen hsvr.; 
8 uur jrgt. Cornelia Couwenberg. 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van Z. Em. Kardinaal de Jong; 8 uur jrgt. 
Adrianus v. d. Pas; 9,30 uur gez. Huwelijks
Mis. 

VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. Zeereerw 
Heer Alphons Sprengers; 8 uur jrgt. Maria van Boxtel. 

ZATERDAG: 7 uur jrgt. Wilhelmina Pij
nenburg; 8 uur H. Mis Overl. Ouders (P.). 

Arbeidsbureau Boxtel. RECHTERSTRAAT 80, TELEFOON 459. 
Momenteel is er plaatsingsmogelijkheid 

aanwezig voor de navolgende categorieën 
arbeiders. Timmerlieden, Metselaars, Schilders. Houtbewerkers. 

Meubelmakers, Klompenmakers, 
Lintzagers, Cirkelzagers, Schavers. Herenkapper. Metaalbewerkers. 
Metaaldraaiers, Fraisers, 

• Kotteraars, Plaatwerkers.Arbeiders Vleeswarenfabriek: 
Slachters, darmbewerkers. 

Flinke, gezonde arbeiders om opgeleid te 
worden tot Mijnwerkers. Kantoorkrachten mann. en vrouw. (minimum 

opleiding MULO). Leerjongens voor: 
Schoenfabrieken, Metaalindustrie, 
Wasserijen, Weverijen, 
Meubelfabrieken. Vrouwen en meisjes voor: 
Textielfabrieken, Wasserijen, 
hulp in de huishouding. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat 
deze vacatures niet alleen openstaan voor 
hen, die momenteel zonder werk zijn. Ook zij, die werken, doch hun positie willen 
verbeteren, kunnen naar deze vacatures sol
liciteren. Aanbiedingen aan het Arbeidsbureau Boxtel 

Door mijn plotseling ver
trek naar de Missie was ik 
niet in de gelegenheid om 
van de Boxtelsche vrienden 
en kennissen persoonlijk af
scheid te nemen en mijn 
dank te betuigen voor alles 
wat zij voor mij gedaan 
hebben: Daarom langs deze 
weg allen hartelijk dank. 
Gods beste zegen toege
wenscht, en tot weerziens. 

Waar geeft gij U op voor de 
1 Q O

Katholieke Volkspartij ?
redenen hebt U om _, 

1 e . kwaliteit schoenen 

te eischen. 

, I 

Frans Witteveen W.P. 
Bij: A. V ALKS, Tongeren ·29 A

' 
J. A. VAN HAL, Tongeren 112 M. DE KORT, Tongeren 34H. v.d. LAAR, Prins Bernhardstraat 7' P. v. d. MEIJDEN, Luissel 1TH. PASTOOR, Raaphof 12 • F. A. WITTEVEEN, Bosscheweg 1

Bovendeert's schoenen 
blijven beter. 

Oeganda-Afrika. 

Langs dezen weg betuigen 
wij onzen hartelijken dank 
aan Familie, Vrienden en 
Kennissen in het bijzonder 
aan de bewoners van de 
Wilhelminastraat voor de 
vele blijken van belangstel
ing ondervonden ter gele

Nederlands Onderwijs 
GRONINGEN. 

Instituut 
Groenten zonder boni 

1 
genheid van ons zilveren 
huwelijksfeest. 

L. MEISTER.
A. MEISTER-VOETS
en kinderen.

Te koop een koe aan tel
ling, 20 Maart, 3de kalf, 
wegens ophouden van het 
bedrijf bij P. Swanenberg, 
Gemonde, Boomstraat 32. 
Te koop nieuwe laagkar bij H. Slenders, B 48 Liempde.Bakkersleerling gevraagd 
bij P. van Etten, Rechter
straat 70. Te koop kinderledikantje 
en kinderwagen, oude sa
menstelling. Bevragen Mo
lenstraat 19. Rogge- en Haverstroo te 
koop bij P. van der Made, 
Langenberg 23. 
Te koop prachtige blauwe 
rijbroek en pijpkappen, een 
antieke staande kastklok, 
daterend 1775 en antieke 
Friesche Hangklok beide 
prima loopend. Wil ruilen 
op andere antieke klokken, 
defect geen bezwaar, van 
Osch & v. Leeuwenstr. 37. 

' 

Gevraagd een net dag
meisje ,voor heele of halve 
dagen in gezin van vier 
personen, adres te bevra
gen Molenstraat 19. 
In Boxtel gevraagd voor 
gezin zonder kinderen een 
paar gemeubileerde of ongemeubileerde kamers of bovenhuis. Brieven onder 
motto "kamers" aan BoeJ<
handel Tielen te Boxtel. 
Wie wil woning in Boxtel 
ruilen tegen woning in Zutphen. Brieven onder 
motto "woningruil aan 
Boekhandel Tielen, Boxtel, 
Gevraagd 

net dienstmeisje 
voor zoo spoedig mogelijk 
Hoog loon. Goede kost 

A. STEENBAKKERS,
Stationstraat 58 

Volks:; Tuinders. 
. Bestelt tijdig Uwe 

Pootaardappelen Wij hebben a 11 e s o o r t e  n nog uit voorraad leverbaar 

15 M aart begint onze 

Middenstandscursus 
voor het examen van 1947 

Daarnaast Speciale Repetitiecursus voor hen die dit jaar worden afgewezen. 
Alle boeken gratis in bruikleen. DE ideale methode GECOMBINEERD MONDEs LING EN SCHRIFTELIJK. Dit betekent een zeer belangrijke tijdsbesparing. Aanmelden en inlichtingen bij de N.0.1. leraren: A. P. J. MAAS H. d. S., Lennisheuvel. H.L. M. LENDERS, Parallelweg N. 73.Bij voldoende deelname aparte cursus te Esch. 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 1 Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Belangrijk voor arbeiders eli andere werknemers 
Hen, wier bruto loon f 35:- of minder per week be• 
draagt en voor wie het meestal financieel te zwaar 
is om advies in te winnen inzake belastingen en sociale 
wetten, stel ik in de gelegenheid gratis advies in te 
winnen bij mij. Loonzakje of ander bewijs medebrengen 

A.J. ROBBEN,Molenwijk 14 Boxtel, Tel.302 
Gediplomeerd Belastingconsulent 
Lid Ned. Coli. v. Bel. Consulenten 
Lid Ned. Ver. v. Accountants 

Oproep aari alle arbeiders en arbeid"
sters, werkzaam in het 

Bakkers==, Chocolade=s en 
Suikerbewerkingsbedrijf Bakker, bakkersbezorger, bezorger, chocolade• of suikerbewerker, weet gij, dat gij slechts door U te 

ORGANISEREN een macht kunt vormen, in staat om GOEDE TOESTANDEN in het bedrijf te krijgen. De lonen en arbeidsvoorwaarden zijn door het College van Rijksbemiddelaars vastgesteld maar ..... zij moeten thans ook doorgevoerd worden. DAAROM, sluit U aan bij de 
Nederlandsche Katholieke Bond van 
Brood•, Koek", Banketbakkers•, Cacao", 
Chocolade:: en Suikerbewerkers. INSCHRIJF•FORMULIEREN en INSCHRJJVIN, GEN, tijdelijk bij het Secretariaat der Katholieke Arbeidersbeweging afd Boxtel, RAAPHOF 12. 
MIDDENST��DSCURSUS 

De ba1o1Pvoor een eigen zaak 
is het Middenstandsdiploma 

F G b O GeeftUperomgaande op voor hetvolgen v.d. cursus bij:a. e r. v. ers 
Zaadhandel A.J.ROBBEN,Molenwijk 14-, Boxtel,Tel.302 

Breukelschestraat 112, Boxtel 

Zonder bon leverbaar grit voor kippen en duiven, verder kalk en steen, strengels, vogel• zaden, duivenboonen en negrowikken. 
Wij verwachten binnen• 
kort drinkbakken en bro(!d, 
schotels voor duiven tegrn 
concurreerende prijzen. 

Bc:leefd aan bevelend, 
HUB. POULISSEN, 

Zaadhandel, 
Rechterstraat 31, Boxtel 

Ze zijn er weer 
de alom bekende 

Leeraar boekhouden en gedipl. belastingconsulent 
Lid Ned. Coli. van Bel. Consulenten 
Lid Ned. Ver. van Accountants 

Laat het graf · uwer dierbaren door ons met overblijvende bloemen, rozen, palm, enz. beplanten en het is voor jaren mooi. 
Inlichtingen en condities bij de grafmakt:rs van 
St. Petrus, en H. Hart,parochie. 

T uinonderhoudingsbedrijf 
ALOIS J. ll. HARTEN. 

,,Swift" gemakschoenen 
fl. 12,7 5 

Alleenverkoop voor Boxtel en 9mstreken 

J. A. GEMEN � BOXTEL 
Stationstraat 14. Telefoon 296. Drukkerij Firma J. P. Tielen Boxtel. 

Die een tuin heeft groot of klein, doet verstandig er uit te halen wat er in zit. Wat U voor eigen gebruik kweekt, zal niemand U ontnemen en daarom .... , 
Neemt goede11: raad 
Gebruikt van Oers' zaad Alle soorten zaden voorradig. Vraag prijscourant. 

Firma Gèbr. van Oers, Zaadhandel Breukelschestraat 112. Telefoon 466. 
Voor 

de plechtige H. Communie 
kunnen wij U een bijzonder 

mooie keuze bieden. 

Ziet étalages. 

fi. van Vlerken :. ;Boxtel Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

Koop uw zaden 
waar U het k unt vertrouweJ1, 

Dan zal het U straks ook niet berouwen 

ZaadhandelHub.Poulissen 
Rechterstraat 31 Boxtel 

Wij leveren U 

Houten Kroonlampen·, 
geheel compleet vanaf 
f 65,- (hangen gratis) 

Schemerlampen 
co,mpleet vanaf f 10:

KUNSTHANDEL 

STEENBAKKERS 
STATIONSTRAAT 58 

-

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak en Koopt • 

'
bil Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

bb8 

Spaar een gulden 
- op e-lk tientje

DOOR 
DEGRUYTER � �

10% KORTING 

Voor 10 gulden cassabons 
EEN· gulden contant terug 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEk· .. WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

3Cet JWdûudaat 
Op 28 Februari werd aan de nieuw 

benoemde Kardinaal op plechtige 
, wijze het onderscheidingsteken zij
ner waardigheid overgedragen. In 
verband met deze voor ons land zo 
grote gebeurtenis een enkel woord 
over de oorsprong en de betekenis 
van het Kardinalaat. 

Voor de oorsprong van het Kar-

Mgr. de Jong is de vierde Kardi
naal der Ned. Kerkprovincie. De eer
ste Kardinaal was Willem Kardinaal 
van Enckevoirt, daarna kwam Adri
aan Floris zoon Boeyeris, de latere 
en enige Nederlandsche Paus Adria
nus VI, en vervolgens Willem Kar
dinaal van Rossum. 

Ve juiste metPw.de? 
dinalaat moeten we ons even ver- Voor de zoveelste keer is het jeugdhuis, 
plaatsen naar het allereerste begin gelegen in de Nieuwstraat, gevorderd door 
der Katholieke kerk. de militairen. 

f Wij willen hier niet eens verm�lden deVolgens de traditie hee t St. Pe- fraaie manier, waarop deze vordermg, gv-d trus zèlf zijn eerste opvolger be- ten uitvoer gebracht - misschien k aann 
noemd, n.l. de H. Linus. Doch waar- we dit beter overlaten aan de drol!Ren 
schiJ"nliJ"k werd reeds ziJ·n tweede op- wacht die ondertussen wel weer zal zijn 

uitgebromd -, maar we willen wel even volger gekozen, en wel op de ge- constateren de grote onredelijkheid van de-bruikelijke manier waarop ook ande- ze vordering. 
re bisschoppen (de Paus immers is Het jeugdhuis heeft het er met de be-

d 1.! k d B" h d vrijding toch al niet te best afgebracht. Het stee s tegerij ertij ISSC op van e omliggend plantsoen i�. geheel vernield, _destad Rome) werden gekozen: door verschillende vermakeh1kheden van de km-
de priesters en het volk. derspeeltuin zijn gesloopt en het gebouw 
' De invloed van het volk op de bis- zelf heeft enorme schade van het granaat-
h k d R vuur meegekregen. se ops euze - en us voor ome Na de bevrijding werd het direct in beslag 

op de Pauskeuze - was zeer groot. genomen door de Canadezen, en toen onze 
Toen na de grote kerkvervolgingen bevrijders Boxtel gingen verlaten, werd d1-
der eerste eeuwen voor het eerste r.et t begonnen aan herstel van de a,:mge-
chrl·stendom een weeldetiJ. dperk a, an- richte schade. Als de noodzakelijkste werk-

zaamheden weer waren verrichl, en de jol'.-
brak, begon het volk de. kerkelijke gens van de Paulus jeugd weer hun intrek 
belangen soms ondergeschikt te ma- namen in hun oude tehuis, werd het op-
ken aan zijn stoffelijke aangelegen- nieuw gevorderd door de Stoottroepen. 

Niets aan te doen, maar er werd verzekerd, heden. <lat het de laatste keer zou zijn, daar de . Q _m de _:µite.r�t grote_ ,belangen, die. __ gebouwen eigenlijk waren vrijgegeven. --•-bij de keuze van de Bisschop van Toen dit onderdeel moest vertrekken naar 
Rome op het spel stonden, werd Indië, werd opnieuw met man en macnt ge-
daarom besloten, dat, om de politiek werkt, om het jeugdhuis klaar te maken 

voor het jeugdwerk. 
·uit de geestelijk bestuur der Kerk En nu de jongens. hun Patrouillehoeken 
verwijderd te houden ,alleen de gees- goed en wel hebben ingericht, komt er op-

1• "kh "d t d 7 1 t 6 b • nieuw een vordering van A.A.T. te 1] et me e , a er na unge Reeds lange tijd is dit onderdeel van onsBisschoppen den nieuwen Paus zou- leoer in Boxtel gevestigd. Een gedeelte van 
den kiezen. Deze geestelijkheid be- st Ursula en een groot deel van Duinen-
stond uit priesters en diakens, die dael was door hen in beslag genomen, zo-
_den Paus terzijde stonden in het ad- dat voor verschillende klassen van Duine-
ministratieve beheer der kerk. ���t�en noodverblijf moest worden o�ge-

Naarmate het aantal gelovigen en Nu alles weer regelmatig kan doorgaan en 
daarmee de omvang van den pause- de verschillende klassen zich weer behoor-
liJ"ke_ arbeid toenam, groeide ook het lijk kunnen behelpen, komt er opnieuw �en •.., 1--ink in de kabel door de laatste vordermg aantal Kardinalen. Paus Nicolaas II van het Jeugdhuis, alsof het jeugdwerk niet 
(1059-1061) bracht hun aantal op van belang is. De scholen draaiden, het 
40 en ze kregen toen ook pas de jeugdwerk begon weer aardig te lopen, en 
naam van Kardinaal. Tot dan toe nu staan de jongens weer op straat. 

De militairen gaan in Mei vertrekken. hadden soms ook wereldlijke macht- Was het dan niet billijker geweest, om çle 
hebbers kunnen deelnemen aan de status quo te handhaven, zodat en de scho
Pauskeuze. Paus Nicolaas II sloot Jen en het jeugdwerk beiden hadden kun-
echter ieder ander dan de Kardinalen nen doorgaan, 
van de Pauskeuze uit. 

Volgens het hedendaagse recht be
staat het college der Kardinalen uit 
70 leden. Het behoeft echter niet vol
tallig te zijn. Het aantal Kardinaal
Bisschoppen is nog steeds 6 en deze 
zijn de herders der bisdommen, die 
Rome omgeven; verder 50 Kardi
naal-priesters en 14 Kardinaal dia
kens. Het getal 70 is gekozen naar 
de 70 ouderlingen< die Mozes bij
stonden bij het bestuur van het Jood
sche volk door Paus Sixtus V in 1586.

De Kardinaal priesters en diakens 
moeten minstens de priesterlijke 
waardigheid bezitten. . 

',, - • Taak der Kardinalen: Het kiezen 
van een nieuwe Paus, hem bijstaan in 
·het bestuur der Kerk en als zodanig
deel uit maken van de Pauselijke
,Congregaties of Rechtbanken.

Onderscheidingstekenen der Kar
·dinalen: de rode of. purperen toog,
.de rode kardinaalshoed met 15 kwas
ten, de rode baret, en de Kardinaals
ring (gouden ring met saffier).
' Zij voeren de . titel van Eminentie
en hebben een eigen wape!1.

Wie helpt mee zoeken? 
Tijdens de laatste overhuizing van de 

inventaris van het Jeugdhuis is één van de 
prachtige blauwe toneelgordijnen zoek ge
raakt. Bij de reeds aan het jeugdhuis toege
brachte oorlogsschade wordt dit verlies te 
ernstiger gevoeld, omdat er vooralsnog niet. 
aan te denken is nieuwe gordijnen voor het 
toneel te kunneri aanschaffen.· 

Wie mee wil helpen het zoekgeraakte gor-
• dijn terug te vinden gelieve zich te wenden
tot H. van Dongen, Rechterstraat. 

Wat wil, de J<.aift. VotA.spactij?
Dit is de vraag die ons reeds door velen
werd gesteld.
Vandaar volgt hier in grove trekken het
doel en het streven van de Katholieke Volks
partij zoals dit in het ontwerp-urgentiepro
gram is opgenomen.
Het urgentieprogram is gebouwd op Christus
en zijn Bergrede. Daarom stelt 't voorop de 
versterking van de geestelijke en zedelijke 
grondslagen van ons volksleven. Dienten
gevolge eischt het program dat_ de Over
heid zorg draagt, voor zover dtt op haar 
terrein ligt, voor herstel van de eerbied voor
God, het gezin en de menselijke persoon. 
De Katholieke Volkspartij wenst krachtige 
maatregelen te bevorderen tot herstel en 

practische naleving van de zedelijke gedra�s
regels waarnaar wij ons in de samen)evm� 
hebben te gedragen. Dit eerste punt 1s fei
telijk reeds een bewij� van de. princi�iële 
houding die wij ook m de politiek willen 
aannemen. Niet een politieke eis, als eerste 
punt, doch een morele eis, waarmede ons 
geestelijk leven op de eerste pla?;ts �ebaat 
is. Ten aanzien van het onderwtJS eist de 
Kath. Volkspartij dat dit meer dan voor
heen dienstbaar gemaakt wordt aan eer-. 
bied voor het individu en de gemeenschap 
en het aankweken van een geest van aan
hankelijkheid aan ons Vorstenhuis en ons 
Vaderland. Voorts wenst de Volkspartij dat 
de jeugdbeweging en vrije jeugdvormin�. van 
overheidswege bevorderd worde, waarb11 het 
particulier initiatief de voorrang moet _heb
ben, terwijl de godsdienstige versch�1den
heid tot uitdrukking moet komen. De ieugd
bewegino dient daarbij in het bijzonder aan
dacht te 0besteden aan het nationaal bewust
zijn. U ziet hieruit alweer de _principiële 
houding van de Kath. Volkspartij. Het zal 
U langzaamaan nu ook duidelijk worden, 
waarom de Kath. niet in een andere, niet 
principieel Katholieke partij kunnen opga�n. 

Zij wil streven naar culturele verzorgmg 
van het platteland. Zij wil de trek naar de 
stad voorkomen o.m. door op een goede 
woningbouwpolitiek ten plattelande aan te 
sturen. De woningbouw dient vóór alles, in 
het bijzonder in de geteisterde gebieden, ter 
hand genomen te worden, waarbij geda�ht 
moet worden aan huizen voor grote gezm
nen. De Kath. Volkspartij is voornemens, 
zolang de noodzaak blijkt, aanwijzing tot 
verplichte arbeid in het belang van de we
deropbouw, te aanvaarden. Wat betreft ·de 
van de bezetter te eisen vergoeding, wenst 
de Volkspartij met klem aan te dringen op 
volledige turggave van de geroofde goed_�r-

, ren of de vervanging daarvan door geh1k-
waardige goederen. _ . De Kath. Volkspartij wenst alles in het 
werk te• stellen om het bedrijfsleven weer 
op gang te brengen, landbouw en industrie 
aan grondstoffen en machines te helpen en 
het ontwrichte verkeer weer op te bouwen. 
Hoewel aan buitenlands ·crediet niet zal zijn 
te ontkomen wenst zij buitenlandse invloed 
op onze sociaal-economische verhoudingen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Zij wenst dat 
de mogelijkheid geschapen worde tot deel
name van het particulier initiatief aan de 
wederopbouw. Zij meent dat oorlogsschade 
niet uitsluitend door den getroffene moet 
worden gedragen doch dat de gemeenschap 
zoveel mogelijk dient bij te dragen. 

De Volkspartij wenst inflationistische 
prijsontwikkeling te voorkomen. Zij wenst 
onder inschakeling van de organisaties een 
constructieve prijs- en loonpolitiek. De loon
politiek moet mede gericht zijn op het tot 
stand brengen van een betere verhouding 
in welvaartpeil tussen platteland en steden. 
Het arbeidsloon moet den arbeider en zijn 
gezin een redelijk bestaan geven. De Volks
partij wenst, waar nodig, verbetering der 
sociale verzekeringen en meer eenheid in
het systeem en meer bundeling in de wijze 
van uitvoering. Zij wenst invoering van een 
bevredigende pensioenregeling en van ver
plichte vacanties. Als het nog nodig mocht 
worden dat van Overheidswege werk ver
schaft wordt, mag dit geen terugkeer bete
kenen tot de oude werkverschaffing van 
vóór 1940. Als redelijke voorzieningen in
zake de arbeidsvoorwaarden, gewaarborgd 
door een behoorlijken rechtsgang, zijn ge
troffen, wenst de Volkspartij uitsluiting en 
staking verboden t�- zien, om schade aan 
het algemeen welz11n te voorkomen. Het 
ondernemingsJeven moet gericht worden op • 
het gezamenlijk belang van alle betrokke
nen. De Volkspartij wenst bevordering van 
een krachtige ontwikkeling van den zelfstan- . 
digen middenstand, voor zover deze door 
doelmatige bedrijfsorganisatie daartoe zelf 
niet in staat is, en uitbreiding van de so
ciale verzekering over kleine zelfstandigen. 

De Volkspartij wenst dat de Overheid 
bij haar prijzenpolitiek de noodzakelijkheid 
van een lonende bedrijfsuitkomst voor het 
landbouwbedrijf niet uit het oog verliest. 
Zij wenst aan het kleine boeren- er. tuin• 
dersbedrijf een economisch v<!rantwriorde 
grondslag te geven, welke waarborgt dat dit 
bedrijf uit zich zelf een lonend bestaan op
levert. 

Het beheer der overheidsfinanciën moet 
voorzichtig en zuinig zijn, echter zij het 
tevens in sterke mate gericht op de ontwik
keling van het economisch leven in het be-

' lang van allen. De Volkspartij wenst in het 
kader van een gezonde geld-politiek het 
sparen te bevorderen teneinde zwevende 

3let Zondaq,S=éu.anqelie. 
De Mensenzoon zal worden bespot, 
mishandeld, bespuwd, men zal Hem 
geselen en doden. (Luc. 18, 32, 33). 

Het land der Joden was bezet door de 
Romeinse legermacht en zware lasten druk
ten op het verarmde volk, doch ondanks 
de schaduwzijden van deze periode leefde 
er in het volk nog de grote verwachting van
de lang beloofde Verlosser. Hierover sprak 
men in het geheim en eenieder was er vol
van. 
Hij immers zou hen terugschenken de onaf

hankelijkheid en in het land weer terug
brengen de welvaart en de rijkdom, zoals 
die eens was opengebloeid onder de grote 
Koning Salomon. 

Ook bij de Apostelen leefde deze gedach
te en ook zij droomden maar al te dikwijls 
van het aardse Koninkrijk, dat gesticht zou 
worden door hun Meester. Christus zelf 
wist maar al te goed, welke Messiasverwach
tingen er leefden onder Zijn medeburgers 
en onder Zijn leerlingen. 
. En telkens als Hij Zijn leerlingen de 
waarheid over Zichzelf meedeelde, wanneer 
Hij hun voorspelde de tragische ontknoping 
van Zijn strijd met de schriftgeleerden, 
merkte Hij, dat ze Hem niet verstonden, 
of juister, dat ze Hem niet wilden verstaan, 
daar deze taal hun stille hoop vernietigde. 
Hoe meer echter het uur der beproeving 
nadert, des te duidelijker werden Zijne 
woorden: ,,Zie, wij gaan op naar Jerusalem 
en alles wat door de Profeten over de Men
senzoon is geschreven, zal worden vervuld". 

Met vaste tred gaat de Verlosser af op 
het doel, waarvoor Hij op aarde was ge
komen: het lijden en de bittere kruisdood. 

Is het niet menselijk, dat de Apostelen, 
zwakke mensen, zoals wij, met schrik de 
voorspellingen in vervulling zagen gaan. 

Ook wij immers schrikken dikwijls terug 
van de zorgen, de lasten en moeilijkheden, 
die het leven vroeg of laat voor ieder van
ons meebrengt. 

Het is de Christus, die ons sterken möet, 
die aan moet vullen, wat in ons ontbreekt, 
die onze zwakheid sterk moet maken. 

Zoeken wij dan ook bij Hem de kracht 
bij iedere moeilijkheid, de troost bij iedere 
droefheid, want er is geen zorg, of Hij heeft 
ze gekend, geen last, of Hij heeft ze gedra
gen en de kracht van Zijn kruis zal ons 
sterken voor de strijd van het leven. 

koopkracht te binden. Zij wenst dat bij de 
belastingheffing hiermede rekening gehou
den wordt . 

Hiermede zijn wij aan het eind van de 
opsomming gekomen. Nu is het best moge
lijk dat U het een of ander punt van het 
program niet juist vindt. Zelfs is het moge
lijk dat U op dat bepaald punt een juister 
inzicht hebt dan de ontwerpers van het 
urgentie-program. Dit mag voor U echter 
geen reden zijn om niet toe te treden. U 
dient te bedenken dat alles nog slechts een 
ontwerp is. Vele vergaderingen en bespre
kingen moeten er nog gehouden worden al
vorens alles definitief kan worden opgezet. 
Daarvoor is echter Uw steun nodig. U 
moet ons komen helpen, helpen, met raad 
en daad. Door Uw plaatselijke organisatie 
sterk te maken wordt de grote landelijke 
Katholieke Volkspartij de partij waar iets 
groots van uitgaat. Th. P. 

WAAR BLIJFT HET 
CONSULTATIE-BUREAU VOOR 

ZUIGELINGEN. 
We leven in de eeuw van het kind. Er 

worden boeken volgeschreven over het kind, 
men collecteert voor het zwakke kind, geeft 
kinderpostzegels uit en doet aan kinderuit
zendingen. Ondertussen word� hetkind zelf 
dikwijls vergeten. 

Zo schijnt het thans in Boxtel ook te zijn. 
Nog niet zo heel lang geleden zag men 

iedere Woensdag een lange reeks kinder
wagens naar Duinendaal gereden worden ter 
consultatie. Daar kregen de moeders dan na 
onderzoek van hun kinderen raad van de 
dokter omtrent voeding en andere physische 

' Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



. bijzonderheden die de moeders uit zichzelf 
niet allemaal kunnen weten.•

Zij wisten dit alles te waarderen, en als 
dan het Wit-Gele-Kruis om een jaarlijkse 
bijdrage kwam, gaven die moeders met mil
de hand, omdat .ze wisten wat voor grote 
vruchten zij hiervan konden plukken. Maar • 
na anderhalf jaar bevrijding schijnt men 
er in Boxtel nog niet irt geslaagd te zijn dit 
bureau voor zuigelingen weer te openen. 
Ondertussen schijnt het in Liempde wel te 
gaan. . 

Wij vragen· ons daarom af of er genoeg 
aandacht aan de'.Ze kwestie wordt besteed. 

. Het Wit-Gele-Kruis zou er veel goeds 
mee doen, als het kon bereiken dat hier 
spoedig voor gezorgd werd. Het zou vele 
moeders een lange moeilijke en dure reis 
naar den Bosch uitsparen. 

En voor de kinderen zou het weer een 
betere verzorging betekenen. 

TOONTJE HEEFT DE 
HONDERDDUIZEND. 

In Riche bracht Hartman met zijn gezel
schap een toneelstuk van zeer middelmatig 
karakter. De goedkope humor, het volkse 
element werd op een vlotte wijze gespeeld. 
Het is jammer dat spelers, die toch van hun
kunnen getuigenis geven, niet eens wat ho
ger grijpen. 

Oom Toontje en zijn nichtje speelden 
voortreffelijk, terwijl ook de overige cari-
caturen een vlotte vertolking vonden. 

Misschien zou Hartman ons kunnen ver
rassen met een stuk wat hoger ligt. 

CONCERT. 
In de Ark gaf Boxtel's Harmonie met me

dewerking van de koren Sint Cecilia en St. 
Petrus, een instrumentaal en vocaal concert. 
. Het programma voor de pauze werd ver

zorgd door de harmonie, en hier viel vooral 
de uitvoering van de Czardas op. 

Na de pauze kónden we zien en horen 
wat er door samenwerking bereikt kan wor-
den. In een mooi opgestelde groep van on-

• geveer 150 mensen kregen we enige feest
. klanken te horen uit een jublileum-revue 
van enige jaren terug. Ook de rozen uit 
het Zuiden waren nog niet verwelkt en on
danks de frequentie van uitvoeringen die 
deze wals te beurt vallen, konden we er 
van genieten. 

De beide zangverenigingen en de harmo
nie hebben in samenwerking iets goeds ge
presteerd. 

93r:a&int' s. Cesttcum op 1nataüa. 
• Vanuit lpoh-Malakka schrijft Janus van
Geffen een lof op Brabants' Centrum. -
Met. vreugde, zo begint zijn brief, heb ik 
de krant van 11 Januari ontvangen, waar
voor ik mijn dank betuig door midce:l v::m 
een gedicht: - • 
Zie hier zijn dichtelijke ontboeze11ün�: 

,,Brabants' Centrum", 
nooit hadt U l.unnen d�!t�cn, 

Dat men op Malakka 
aandacht aan U zou sche:,kcn. , 

Al ben je nog zo'n nietig blaadje 
En o zo licht van gewicht, 
Toch, m'n wekelijks "kameraadje", 
Voor mij steeds een Boxtels licht. 

Dichterlijk laat hij dan verder horen van 
zijn belangstelling voor het plaatselijk 
nieuws van zijn geboortegrond, en vermeld 
verder hoe Brabants' Centrum in de rim-
boe circuleert. 

Hij besluit zijn schrijfsel met een groet 
aan de "achtergeblevenen" in Boxtel, met 
wie hij, dank zij Brabants' Centrum, van 
week tet week medeleeft. 

CONTACT MET INDië. 
"Onze Cor", u kent hem wel uit vorige 

correspondentie, heeft na de krijgsgevan
genschap zijn "tehuis" gaan zoeken. Van re
gelmaat houdende schreef hij ook regel
matig interessante brieven, die evenwel niet 
alle de bestemming in Boxtel bereikten. 

Zo kwam dezer dagen nog zijn nieuw
jaarswens in de bus. Een heel interessant 
"briefke" van 12 kantjes. Daarin vertelt Cor 
lief en leed, het laatste het meest, uit de 
krijgsgevangenschap en den eersten tijd 
daarna. Ook spreekt daaruit zijn verlangen 
naar Holland om tenminste geestelijk op ver
haal te komen. 

Begrijpelijk, want wat onze jongens zoal 
doorstaan hebben is moeilijk te beschrijven. 

"Eenmaal", zegt Cor, ,,zal het gordijn 
opgaan en dan zal Holland het weten", 
waarmede hij bedoelt, als wij thuiskomen 
kan alles worden verteld. 

Hij heeft zijn levensbehoud mede te dan
ken aan . een zware verwonding, waarmee 
hij in 1942 uit de stellingen werd gedragen. 
Na zijn herstel volgde de barre krijgsge-
vangenschap. 

Bar .. . ... in de jungle van Thailand aan de 
beruchte railroad (dodenspoorweg), in de 
kolenmijnen, op de scheepswerven en in de 
hoogovenbedrijven van Japan. 

Als wij vertellen, zo schrijft hij mede uit
naam van zijn kameraden, dat we 8 dagen
op blote voeten, bijna naakt, in stromende 
regen, gelopen hebben door de jungle van 
Kin-Sajo naar Kiang Klai (in Thailand) on
geveer 150 km, met verwonde voeten, steil
ten beklimmend, glijdend en vallend, dan 
zal het misschien nauwelijks tot l,I doordrin
gen welk lijden moest doorstaan worden. 

Honger, dorst, malaria, dusenterie, tro
penzweren. Lijden, voor velen niet te door
staan, zodat ze neervielen en de kameraden 
smeekten om afgemaakt te worden. 

Lijden! Radeloos waren de doktoren soms . 
Die ofoff erende· mannen gaven zich geheel
met a hun bekwaamheid, doch zonder me- • 
dicijn als het ware machteloos stonden tegen 
de ziekten. Zij wilden redden wat te red
den was, en amputeerde ledematen met 
hout- en ijzerzagen, voerden operaties uit • 
met aangescherpte tafelmessen. Maar dui
zenden en duizenden kwamen in Thailand 
aan een vreselijk einde. 

Zo schrijft Cor nog veel meer, en vraagt 
dan of het niet begrijpelijk is, dat de over
levenden minstens geestelijk ziek zijn. 

Hij heeft veel lof voor de Amerikanen, 
die zoveel goed aan hen gedaan hebben 
toen ze vanuit Japan op Manill� aankwa
men "Manilla was voor ons de hemel op 
aarde, na onze 3½ jaar langen lijdens
weg". 

En dan vervalt Cor in klagen, om aan
stonds weer 't Amerikaanse Rode Kruis met 
des te meer waardering te prijzen voor alles 
wat van die zijde voor hen werd gedaan. 

Pijnlijk was het vertrek van 250 marine
jongens uit Manilla naar Holland, terwijl de 
250 van het Ned. Indische landleger moes-
ten blijven. 

Gen. Maj. Uhl stak hen een riem onder 
het hart met de belofte, dat ze, alvorens 
ingezet te worden, nog verlof zouden krij
gen naar Holland, doch na 2 maanden wer
den ze naar Indië overgebracht en in Balik
papan aan wal gezet. 

Zo kon het gebeuren dat "onze Cor" 
vanuit Borneo de brief schreef, waaruit wij 
dit uittreksel samenvatten. Hij en zijn ka
meraden wachten nog steeds op hereniging 
met de families in Holland. 

SCHOOLVERZUIM 
Allerwege wordt er over geklaagd dat de 

leerplichtige kinderen zo slecht de school 
bezoeken. 

Het onderwijzend personeel doet wat het 
kan; oefent aandrang· uit op de ouders en 
kinderen maar desondanks helpt het niet 
aJ-doende. 

De kinderen blijven uit school weg. Waar
om? Niemand die het precies weet. Maar 
wel weet ieder dat de ouders hier op de 
eerste plaats een taak en een plicht hebben. 
Zij hebben er voor te 'waken dat de �in
deren school gaan. Zij moeten beseffen 'dat 
het niet aangaat dat hun kinderen "school
tje wachten". Dit is ernstig en kan in zijn 
gevolgen zelfs zéér ernstig zijn. Zó worden 
vagebonden gekweekt. Zó groeien kinderen 
op tot a-sociale mannen en vrouw.en waar-
mede niemand raad weet! 

't Is eigenlijk onbegrijpelijk dat er· ouders 
zijn die op dit punt hun taak niet kennen en 
niet ten uitvoer le0gen. De ouders moeten 
in dit opzicht actieÎ zijn en blijven en eisen 
dat hun kinderen school gaan. Zij moeten 
daarop nauwlettend controle uitoefenen 
en blijven uitoefenen. Zij moeten hun 
kinderen verplichten de school trouw te 
bezoeken. 

Daar goede wisselwerking tussen ouders 
en onderwijzend personeel schijnbaar uit
blijft heeft de Raad der gemeente Boxtel 
een verordening vastgesteld waarbij de amb
tenaren der politie gemachtigd zijn een kind, 
dat zij gedurende de schooltijden op den 
openbaren weg aantreffen naar het Hoofd 
der school te brengen, tot welker leerlingen 
het kind behoort. 

De overheid heeft in dit opzicht ook een 
plicht. Zij mag niet dulden dat zwervertjes 
den openbaren weg onveilig maken. 

POST ADRES VOOR IN NEDERLAND 
GELEGERDE NEDERLANDSCHE 

MILITAIREN. 
1. Ter kennis wordt gebracht, dat de

poststukken, bestemd voor de in Nederland 
gelegerde Nederlandse militairen of onder
deelen, voortaan als volgt behoren te zijn 
geadresseerd: 

a. voor militairen: rang, naam, voorlet
ters, leger nr., onderdeel en plaatsnaam,
waar de militair is gelegerd, met volledig 
adres; 

b. voor militair onderdeel: volledige aan
duiding van het onderdeel en plaatsnaam 
met volledig adres. 

2. de aanduiding "B.A.O.R." in het adres
(zoals tot dusverre voor dergelijke corres
pondentie gebruikelijk was) is vervallen en 
mag niet meer worden toegevoegd; zulks 
om vertraging in de uitreiking te voorkomen. 

OP HET DISTRIBUTIEBUREAU. 
Bon 1 vandaag, voormiddag, 
Bon 2 heden, namiddag. 
Bon 3 morgen, voormiddag afhalen. 
Zoiets valt niet mee voor een moeder van 

3 kinderen, en was ze nu maar niet in posi
tie, woonde zij maar niet zo ver weg van 
het distributie-bureau, werkte haar man 
maar nief buiten het dorp, wellicht zou er 
nog wel een mouw aan te passen zijn van de 
zijde van de met 3 toewijzingen voor klomp
kes begunstigde moeder. 

In de bestaande omstandigheden was er 
geen anderen uitweg voor de vrouw-in-posi
tie als maar huistoe te ,gaan met 1 bon. 
Maar zouden de ambtenaren niet verstandi
ger zijn, rekening te houaen met de moei
lijkheden waarin zulke moeder verkeerde 
en de toewijzingsvoorschriften verstandiger 
te hanteeren. 
Willen onze ambtenaren eens overwegen of 
gerechtvaardigde sputtering dan niet voor
komen zou worden? Aldus brengen wij de 
vraag van een der mannelijke getuigen naar 
voren. 

WAT a.s. MOEDERS WETEN MOETEN. 
Om misverstand te voorkomen deelt het 

kraambureau med� dat iedere moeder, wel
ke(n) verloskundige(n) zij ook heeft, in aan
merking komt voor interne of wijkhulp. 

Voor deze kraamhulp en verder,e inlich
ti'!-gen kan, men zich wen.den iedere Dinsdag
middag 2-4 uur, tot MeJ. L. v. d. Laar, Nw. 
Kerkstraat 1, Boxtel. 

BRABANTS TONEEL 
Sedert enige weken zijn de leden van bo

vengenoemde vereniging druk bezig met 
het instuderen van een nieuw toneelstuk. 
Het zeer bekende toneelspel, van den even
zeer bekenden schrijver Antoon Coolen·, 
"De vier jaargetijden", zal na Paschen voor 
het voetlicht worden gebracht. Wegens 
overbezetting der schouwburg "De Ark", 
kan dit niet eerder geschieden. Het bestuur 
van "Brabants Toneel" spaart kosten nog 
moeite, om dit culturele Brabants stuk zo 
goed mogelijk te doen slagen. 

STILLE OMGANG AFD. BOXTEL. 
Voor het eerst na de bevrijding zal "Het 

Zuiden" dit jaar in de nacht van 16 op 17 
Maart optrekken naar Amsterdam om deel 
te nemen aan de "Stillen Omgang" ter ere 
van het H. Sacrament. 

Zondag j.l. had in 's Bosch een kringver
gadering plaats, waarop de reisgelegenheid, 
het aantal deelnemers e.d. is besproken. 

Jammer genoeg zal de deelname, wegens 
beperkt vervoer, niet zo massaal kunnen zijn 
als we dat voor de oorlog gewend waren 
en ook nu weer graag hadden gezien. Iedere 
afd. heeft een klein aantal plaatsen toe
gewezen gekregen. Dit bedraagt voor de 
afd. Boxt�l slechts 40. 

Voor een vlot verloop van de verdere 
gang van zaken is het zeer gewenst, dat alle 
leden de gelegenheid krijgen om te worden 
ingelicht over deze besprekingen. 

Daarom zal door de afd. Boxtel op 
Woensdag 6 Maart des avonds om ft uur in 
"De Ark" een algemene vergadering worden 
belegd. (Zie advertentie in dit blad). 

HOCKEY-NIEUWS. 
Voor a.s. Zondag zijn ,drie competitie

wedstrijden vastgesteld voor onze vereni
ging. Het eerste Dames-elftal zal uitkomen 

. in Einhoven tegen het eerste elftal van 
Eindhoven en hier zullen onze dames nog 
eens een overwinning moeten behalen. Het 
eerste Heren-elftal speelt thuis tegen Oranje
Zwart I en zal wel zijn uiterste •best moeten 
doen om de beide puntjes hier te kunnen 
houden. Evenwel met aller medewerking zal 
dit zeker gelukken. Het tweede Heren-elftal 
zal in Veghel de strijd aanbinden met Geel
Zwart en we rekenen er op, dat zij ook hier 
de overwinning zullen behalen. Denk aan de
plaats op de standenlijst. 

O.D.C., AFD. VOETBAL ..
Ingevolge besluit K.N.V.B. is het program 

van j.l. Zondag verschoven naar a.s. Zondag 
en is het eerste elftal vrij. Het 2e en 3de 
elftal gaan vermoedelijk naar OOI Rosmalen 

Wanneer wij thans de balans eens op
maken, dan zien we dat het eerste elftal 
juist op de helft van de çompet1t1e met een 
prachtig doelgemiddelde bovenaan staat. 

Practisch zijn er voorlopig maar drie can
diadten, voor de bovenste plaats, met alle 
drie evenveel punten. Wat het nog af te 
werken program betreft, staat UDI er het 
best voor. Zij· krijgt n.l. beide concurenten 
nog thuis, terwijl ODC thuis, Schijndel nog 
ontvangt. De wedstrijd van Zondag 10 Mrt. 
UDI-ODC is dus van groot belang. 

De stand in deze afdeling is : 

ODC 
UDI 
Sc1 ·u -lel 
Rl 1 
Hin.1.am 
RK SVA 
N. Gedacht
BVV IV 

Gsp. gw. gel. vrl. pnt. d.g. 
7 6 0 1 12 41- 5
7 6 0 1 12 35-10
7 6 0 1 12 32-17
8 4 1 3 9 26-22
5 2 1 2 5 20-22
8 1 1 6 3 20...:....45 
7 0 2 5 2 13-36
7 0 1 6 1 12-42

Het 2e elftal staat in de eerste Klasse on• 
der afdeling eveneens bovenaan, gevolgd 
door Den Dungen, die evenveel punteQ. 
heeft. Beide elftallen nog ongeslagen. Het 
program is hier echter zo groot (14 wed
strijden) dat er nog van alles kan ,gebeuren. 1 

ODC III draagt in de 3e klasse de rode
lantaarn. Wij hebben echter 'goede hoop,
dat zij deze eer aan een ander over zal 
dragen. 

Rosen aas dem Süden. 
Roses du midi. 
Rozen uit het Zuiden. 

Een korte verhandeling over het -.er-
krachten van texten. . , 

De ·bedoeling van dit artikel is niet een. 
bepaald koor of een bepaalde dirigent te , 
kwetsen, doch uitsluitend: even de vinger 
te leggen op een afschuwelijke mistoestand 
in het muziekleven. - • -•

Doet het er iets toe wat men zingt, als
het maar mooi klinkt? 

Wat dunkt U: Zou· de Mattheus-Passion
van Bach zo ·mooi zijn, als er een onbenulli
ge text onder stond, of zou er Gregoriaan
se muziek hebben kunnen ontstaan, als er 
texten tér beschikking hadden gestaan zoals
we straks zullen aanhalen? 

U zult misschien (was dat maar waar)
kunnen wijzen op het Nederlandse Volks- , 

lied, waain ook zinledige klanken of onsa
menhangende woordgroepen voorkomen.· 1 Hiertegen moet ik inbrengen, dat de mo
torische kracht van het echte Volkslied deze
klanken zelf oproept, waar' dat gewenst is, 
en overigens zijn deze klanken veelal ver
basteringen van woorden, die vroeger een
reëele betekenis hadden. U zult echter te
vergeefs zoeken naar een sentimentele of
pathetische text. 

In deze waarachtigheid schuilt juist o.a.
het geheim van het eeuwig jong zijn van
het Nederlandse Volkslied. 

"Praat me niet van het Volkslied", zei 
een van mijn· vrienden, ,,die vreselijke ouwe
teutige liedjes zoals: ,,In 't groene dal, in
het stille dal", ,,Roomsen dat zijn wij", ,,de
bloempjes gingen slapen" en zovele andere". 

,,Hou maar op", zei ik, ,,dat zijn ze niet. 
Ken je het lied van de Coningskinderen, 
of "a la Berline postiljon" of "In den Hemel • 
is enen dans?" Ze waren hem alle onbe
kend. 

Wie er echter weer kennis mee gemaakt 
heeft, die walgt van dat lauw gezwoel, 
waar men een bloemlezing van kan samen
stellen uit "kun je nog zingen, zing dan
mee!" 

We zullen nu enkele versregels nagaan 
uit "Rozen uit het Zuiden", dat onlangs in'
volle ernst en met overgave werd gezongen. 
n Voorjaar, Uw weelde geeft de. hope weer 
den kranke die lijdt, 0 Lente, ja Uw mild
heid stemt het mensdom tot dankbaarheid". 

Ziet ge nièt, hoe iedereen thans aan
biddend ter aarde valt? Dit is echter nog
niets. Wat betekent: 
,,Wel hem wien sterken de strijd werd ge
geven?" Wat dunkt U echter van dit ge
zwollen en opgeblazen gebral: ,,Schenkt ro
de rozen den helden die vielen. Schenkt 
rozen Reednaars, die twijflaars bezielen, 
Dwingen tot daden in vlammende taal!" 
Hoe zien er die uit: daden in vlammende 
taal? 

Wat echter te zeggen van: • • 
,,Dan ontvlucht zelfs de grijsaard zijn rus

tige woon, En hij tijgt met zijn vrouwtje, 
hoe zwak en oud Naar het lokkende wui
vende woud" (Ziet ze daar gaan, de aan
hangers van het sjingeleboem principe!) 
,,Zit later het paartje bedaard in het gras,"
(kleffig samengeklit: hu .. ... ;) 
"Dan vergeet het hoe ver en vermoeid het
was. Man-lief kust er zijn bestje en roept 
lachend uit: ,,Ik ben weer bruigom en jij 
bent de bruid" (hi, hi, hoe krijgt hij 't ge
zegd.) 

Ik vraag mij af hoe men dit in volle ernst 
in studie kan nemen. Hoe de originele text 

De Haas die spreken kon. 

..., . 

' 
� �- -

- , --��-
-1 

1 Lang geleden toen op de Selissenwal nog 
geen huizen stonden, maar enkel bomen en 
grote struiken, toen er nog grote bergen 
lagen waar nu water is, woonde daar onder
een oude boom in het hol van de stam een 
grote en goede haas, die behalve hard lo
pen en koolblaadjes eten ook nog spreken 
kon in de taal die de mensen verstaan. Dat 
was heel iets bijzonders, want de andere
hazen konden dat niet. En nu moet ge eens
horen wat deze haas meemaakte. Want dat 
is een hele rare geschiedenis. 

!l. 

2. Vlak bij de hoge bergen van de Selis
senwal, niet zo heel ver van de woning, die 
de haas voor zich zelf gemaakt had, woonde 
een boswachter met een grote snor. Deze 
droeg altijd een ontzaglijk grote hoed en
een geweer met twee lopen, waarmee hij
schieten kon naar de vogels, de konijntjes 
en ook naar de hazen. Deze boswachter was
dan ook de schrik van alle dieren in de om
trek, vooral van de hazen. De haas die spre
ken kon was ook erg bang voor hem, en
zorgde er wel voor dat de boswachter nooit 
te weten kwam waar_ hij woonde. 



is, z� deze er een is, weet ik niet. Maar is 
die even slecht zing dan niet. • • 

Ik weet dat haast ieder voldaan naar huis 
gegaan is, op de be_'_'Vuste avond: Laat dit 
echter geen reden z11n om nu maar steeds 
de uitvoeringen óp het zelfde peil te laten 
staan. Niet alleen muziek, maar ook woor-

- den kunnen zingen. We'- zingen toch niet 
om een matig succes té bereiken, maar 
om de culturele graad wat hoger op te voe
ren; hiertoe draagt de muziek en de text bij. 

J. v. d. L.
HOU HET ROER RECHT. 

Dat was de titel van de jubileum-revue wel
ke het inmiddels welbekende gezelschap 
"De vrolijke Golf" Dinsdagavond in een 
vole zaal van "de Ark" voor het voetlicht 
bracht. 
Het gevarieerde programma h;1d een goed 
en vlot verloop. Vooral de humoristen 
Huubke en Pierke verstonden het de stem
ming er in te brengen. Het is aleen jam
mer gat het de Amerikaantjes moeten ont
gelden. De feiten zijn al erg genoeg . om 
daar ook nog een publieke vermakelijkheid 
van te maken. 
Zonder dergelijke moppen - die laten 
wij het maar gerust bekennen - minder fijn 
zijn, kan een humorist toch wel geestig zijn. 
Tot de volgende keer. 

BURGERLIJKEN STAND BOXTEL. 
Vàn 19 Februari t.e.m. 25 Februari 1946

GEBOREN: Elisabeth G. H. d.v. H. W. 
v. d. Meijden e.v. M. J. Barten, Bosscheweg 
203; Maria I. G. d.v. A. VorstenbQ.<;ch e.v. 
J. Brüns, Mijlstraat 29; Theodora P. M. d.v.
H. vn Gestel e.v. J. v. d. Bosch, Lennisheu
vel 69; Gerarda J. d.v. G. P. Hoenselaars 
e.v. J. M. van Liempd, Zandvliet 69; Adria
na d.v. P. J. van der Steen e.v. A. v. d. Lan
genberg, Nieuwstraat 116; Joannes P. C. 
z.v. K. M. M. Schuurmans e.v. M. P. v. d.
Aa, Zandvliet 67; Adriana Fr. P. J. d.v. H. 
v d. Loo e.v. A. C. v. d. Wal, Lennisheuvel 
77a; Anna P. d.v. C. G. Vorstenbosch e.v. 
C. M. van Pinxteren, Tongeren 87a; Maria
A. J. d.v. E. J. v. d. Linden e.v. G. P. Brands, 
Zandvliet 27. 

GEHUWD: Henricus Cornelus van Breu
gel Boxtel en Hendrika van Geel, Boxtel; 
Adrianus Hendrikus Verhagen St. Oeden
rode en Henrica Johanna Adriana de Bres-

- ser, Boxtel; Adrianus Verhoef, Zevenbergen
en Maria Geertruida Dolphin, Boxtel; Adria
nus Petrus van de Wiel, Berkel-Enschot en 
Anna Maria van de Sande, Boxtel; Jan 
Francis Hosewol, St. Oedenrode en Petro
nella van de Wal, Oirs�hot; Henricus Wil
helmus Passage, Helmond en Josephine 
Martina Vorstenbo�ch, Boxtel; Martinus 
Hendrikus Driessen, Elst en Maria Wilhel
mina-Driessen,-Boxtel. �-.-- --;- -------·- - . 

OFFICiëLE BONNENLIJST. 
Voor de tweede helft van dè 3de periode 
- 1946 (3 tot en met 16 Maart 1946).

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: • • 
Bónkaarten KA, KB, KC 603. 
060 t.m. 066 Algemeen: 800 gram brood 
067• Algemeen: 200 gram bloem. 
068 Algemeen: 400 gram suiker. 
069 Algemeen: 125 gram boter. 
070 Algemeen: 250 gram margarine 
071 Algemeen: 100 gram vet 
072 Algemeen : 199 gram kaas: 
B 16 Reserve: 800 gram brood. 
B J 7 Reserve: 1 kg aardappelen. • 
Bonkaarten LA, LB, LC 602. . 029, 030, 031 v,lees: 100 gram vlees 
025 aardappelen: 2 kg aardappelen 
A 10 melk: 1 ½ liter melk. 
B 10, C 1P melk: 3 liter melk. 
Bonkaarten KD, KE 603. 
560, 561 Algemeen: 800 gram brood. 
562 Algemeen : 200 gram bloem . . 
563 Algemeen: 500 gram suiker. 
564 Algemeen: 250 gram boter. 
565 Algemeen : 125 gram margarine. 
566 Algemeen: 100· gram kaas. 
D 16, D 17 �eserve: 400 gram brood. 
E 16 Reserve:· 500 gram rijst of kindermeel; 
D '18 Reserve: 1 ei. 
Bonkaarten LD, LE 602. 
5.29, 530, 531 vleesch: 100 gram vlees. 
525 aardappelen: 1 kg a;i.rdappelen • 
D 10, E 10 melk: 5 liter melk. 

-Tabakskaarten enz.
T 15: 2 rantsoenen tabaksart!kelen (geen 
. . , import-cigaretten). 

V 15: 100 gram chocolade of suikerwerken. 
X 15 : 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen 

import-cigjlretten). · 
• • De bonnen voor melk en aardappelen zijn
acldig tot en met Zaterdag 9 Maart a.s. 
• Voor de week van 10 t.e.m. 16 Maart a;s.

. zullen nog bonnen worden aangewezen voor 
melk, aatdappelen, jam, thee, tabak en ver-_ 
snaperingen, huishoudzeep en zachte zeep. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 1 Maart a.s. worden gebruikt, met 
üitzondering van de bonnen voor vlees, 

-� melk en a�rdappelen, waarop eerst met in
gang van Maandag 4 Maárt mag worden 
afgeleverd. 

-! ::: , Op de bonnen voor kaas zal uitsluitend
- buitenlandse kaas worden geleverd. 

. B.ij deelneming , aan maaltijden van de
,Cent�le Keukens moeten aldaar de bonnen 

029 of "529 vlees" voor vlees en "025 aard
appelen" voor. aardappelen worden ingele
verd. 

Boxtel, waarvan heden de 3e afkondiging 
geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet 

Parochie H. Theresia, Boxtel. 

In de week van 10 t.e.m. 16 Maart moe
ten bij de Centrale Keukens worden inge
leverd bon 030 of "530 vlees" voor vlees, 
alsmede de voor die week aan te wijzen 
aardappelbonnen. 

. is gedispenseerd ten spoedigste aan den pas
toor bekend te maken. 

Zondag Quinquagesima 1946
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor overleden 

ouders; 8,30 H. Mis; tien uur Hoogmis voor 
het welzijn van de parochianen; de eerste 
schaal is voor onze eigen kerk, de tweede 
voor B.N. Wegens veertigurengebed is het 

Parochie H. Petrus, Boxtel. 
ZONDAG, 3 Maart. De H.H. Missen om 

half 7, kwart voor acht, 9 uur en om half 11 
de Hoogmis. Om 9 uur gel. H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie. Het Allerheiligste zal voor de H. Mis 
van half 7 ter aanbidding worden uitgesteld. 
Na den middag om 3 uur komt de gr. Con
gregatie om half 4 de kl. Congregatie gez. 
het H. Sacrament aanbidden. Zondagavond 
0m 6 uur en Maandag en Dinsdagavond 
om 7 uur Lof met preek. Din�dagavond "Te 
Deum" tot sluiting van het 40-uren gebed. 

Vandaag na de Hoogmis "Te Deum" v.w. 
de verjaardag der Pauskeuze van Z.H. den 
Paus. Vandaag de 2e schaal voor de bijz. 
noden van het Episcopaat, welke bijz. in 
de rnilddadigheid der gelovigen wordt aan
bevolen. 

Woensdag zal de as gewijd worden voor 
de H. Mis van kwart voor 7. Op dien dag 
zal de H. Communie worden uitgereikt uit
sluitend onder de H.H. Missen. Voor en 

. na de H.H. Missen zal de gewijde as wor-
den uitgedeeld. 

Woensdagavond om 7 uur Lof IT'et Ro
zenhoedje en gebed tot den H. Jo0 e�d· v.w.
de maand Maart. WIJ r 

Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. Vrijdagavond om 7 uur Kruis
weg en verering van de relikwie van het 
H. Kruis.

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 gez. mnd. 

voor Gijsbertus Looijmans; z.a. gel. H. Mis 
voor Arnoldus Johannes Daniels en Henny 
de dochter; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Johanna van Elten van Duren v.w. den Bond 
van het H. Hart; om half 8 gel. H. Mis voor 
Petronella van Summeren Bergman; z.a. gel. 
mndst. voór Chri�tianus Padden burg; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Maria Uijen 
Spierings te Niftrik over!. ; om half 9 gez. • 
jrgt. voor Hendrica v. d. Plas Dirks; om half 
10 Huwelijksmis. 

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
,voor Henriette Keunen van Erp; z.a, gel. 
mndst. voor • Hendricus Langenhuizen; H. 
Hart altaar gel. mndst. voor Petrus Berg
man; om half 8 gel. lrgt. voo-r -Petronella- v.'
d. Steen van Griensven; z.a. gel. mndst. 
voor Bernardina Strik Smits; H. Hart altaar 
gel. mndst. voor Antonius v. d. Steen; om 
hàlf 9 gez. mndst. voor Lambertus v._ d. Bes
·selaar. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gez .. 
mndst. voor P.etrus Pennings; z.a. gel. mndst 
voor Adrianus Boor; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Martinus van Hamond v.w. het 
personeel v.h. vliegveld te. Schijndel; om 
half 8 gel. jrgt. voor Adriana Johanna van 
Oers Netten; z.a. gel. H. Mis voor Isabella 
van Vlerken v. d. Ven; H.- Hart altaar·gel. 
H. Mis voor Marinus van Laar hoven; om
half 9 gef. gez. jrgt. voor overleden fam. v. 
Henricus Gerardus Buddemeijer. 

DONDERDAG: gez. mndst. voor Johan
nes Hellemons; z.a. gel. H. Mis voor Fran
ciscus Mandos v.w. het Koor; H. Hart al
taar gel. H. Mis voor de • gel. Zielen; om 
half '8 gel. jrgt. voor Maria Adriana Eijken
rnans; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina v. 
d. Breekel van Kerkoerle; H. Hart altaar
gel. H. Mis voor Johannes Petrus Tielen; 
om half 9 gez. rondst. voor Marinus van 
Laarhoven. 

VRIJDAG: om kart voor 7 gez. mndst. 
voor Anna Maria Heesakker Geerts; z.a. 
gel. H. Mis voor Johannes Vissers par. H. 
Theresia overl.; H. Hart altaar gel. jrgt. 
voor Gijsbertus de Bresser en Johanna Ja
cobs de hsvr.; om half 8 gel. jrgt. voor 
Cornelis Bevers; z.a. gel. mndst. voor Chris
tina -Donkers; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Gerdina Ligtenberg van Uden; om 
half 9 gez. jrgt. voor Franciscus v. d. Wiel 
en Elisabeth de hsvr. 

ZATERDAG: om kwart voor. 7 gez. 
mndst. voor Gesina Doesburg Pelgrim; z.a. 
gel. H. Mis voor Johannes v. d. Akker v.w. 
den Bond van het H. Hart; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Johanna van Elten van 
Duren v.w. de kleinkinderen; om half 8 
gel. jrgt. VQ__or ·Antonius van Erp; z.a. gel. 
mndst. voor Josephina Selhorst van Laar
hoven; H. Hart altaar gel. H. Mis tot bijz. 
intentie; om half 9 gez. mndst. voor Cor
nelia Bosch. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus 

v. d. Sande; Dinsdag: gel. H. Mis voor. de
3 gesneuvelden v. d. Nieuwstraat; Woens
dag: gel._ H. Mis voor Johannes Dankers;, 
Donderdag: gel. H. Mis v. Cornelia Bosch; 
Vrijdag: gel. H. Mis voor Hermanus Duse
mos; Zaterdag,: gel. H. Mis uit dankbaar
heid voór de vrede, voor de gesneuvelden -'

- en degenen die in het buitenland verblijven.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen tè . ' ontvangen: Johannes Smoorenburg geb. te 
Boxtèl en won. te Liempde en Adriana Jo
hanna Daniels geb. te Oisterwijk en won. te '. 

Parochie H. Hart, Boxtel. 
Zondag Quinquagesima, 3 Maart 1945. uitstelling v.h. Allerheiligste tot na· het Lof. 
De 1ste schaal is voor de Kerk; de 2de Het Lof begint om zes uur, waaronder Te

open schaal voor de Bijz. Noden van ons Deum voor Zijne Heiligheid den Paus. 
bisdom. MAANDAG: 7,30 H. Mis tot bijzondere 

Vandaag beginnen de drie Aanbiddiggs- intentie; tien uur de Hoogmis, om Gods • 
dagen van het Veertiguren-gebed, dagen van zegeningen af te smeken over het bewaar-
eerherstel en van vernie,uwing onzer devo- schoolonderwijs. Om 6 uur Lof met Rozen-
tie tot het Aanbiddelijk Sacrament. Wij no- hoedje tot sluiting v. d. Aanbiddingsdag. 
digen u uit, iederen dag aan de Aanbidding DINSDAG: 7,30 H. Mis v. Johannes v. d. 
te komen deelnemen en daarbij zoveel mo- Biggelaar te Nijmegen overleden; tien uur 
gelijk deze volgorde aan te houden; 7 uur gezongen jrgt. voor Gerardus v. d, Heijden 
komen Luissel en Roond; 8 uur de wijk en Elisabeth Steenbakkers hsvr.; Hendrikus 
Tongeren; 9 uur alle overige straten ten Klomp en Ida v. d. Schoot hsvr. Om zes uur 
westen der beide spoorlijnen; om 10 uur plechtige sluiting v. d. Aanbiddingsdagen 
Molenwijk, Zandvliet, v. Merheimstraat, v. met Te Deum tot dankzegging voor verkre-
Hornstraat; half elf de schooljongens; om gen weldaden. 
12 uur komen de dichts bij de kerk gelegen WOENSDAG: 7,30 H. Mis, waarbij de 
straten: N. Kerkstraat; Korte Kerkstraat; kerk met een kaars wordt vereerd voor Ar-
van Ranststraat en Tongerse straat; 1 uur noldus Venmans en Wilhelmus Venmans en 
de Breukelse straat; 2 uur Stationstraat; Pa- Hendrika Derkinderen hsvr.; 8,30 H. Mis
rallelweg, v. Osch- en van Leeuwenstraat; voor afwezigen broeder ter ere v. d. H.
3 uur is het bijeenkomst van vrouwen en Jozef en H. Gerardus. Reeds om zeven uur 
meisjes; 4 uur de schoolgaande meisjes, 5 wordt de as gewijd en is een ieder in de ge-
uur alle- overige straten. lederen, avond legenheid om een as-kruisje te halen. Op 
wordt om 6 uur de aanbiddingsdag beslo- deze dag is het vasten- en onthoudingsdag. 
ten met,een Lof, waaronder predicatie; paro- Om zes uur plechtige Kruisweg. 
chiebundel meebrengen. De leden der Al- DONDERDAG: 7,30 Ji. Mis, waarbij de 
taarwacht worden herinnerd aan het voor kerk met een kaars wordt vereerd vanwege 
hen vastgesteld Aanbiddingsuur. de kleinkinderen voor. Johannes Vissers; 
, Vandaag is de Hoogmis met Volkszan,1s. 8,30 H. Mis voor de leden v. d. Godsvruch-

Woensdag wordt het kruisje met gewijde tige vereniging ter ere v. d. H. Theresia v.h.

as gegeven. Op dezen dag begint de 40- Kindje Jezus. 
daagse Vastentijd, welke men ook zonder VRIJDAG: 7,30 jrgt. voor Antonius Adria-
dat de oude Vasten-voorschriften nog gel- nus v. Eert en Petronella van Hal hsvr.; 8,30 
den in den geest der Kerk dient door te gez. jrgt. voor Franciscus den Oude. 
.brengen, d.w.z. in onthouding van wereld- ZATERDAG: 7,30 H. Mis voor den Heer 
sen zin en zelfheiliging. In de Vas-· Lambertus van Elk, in den Haag overledn; 
tentijd herleve ook het schone gebruik van 8,30 H. Mis van wege spoorwegpersoneel 
het dagelijks bijwonen der H. Mis. voor Petrus van Beers. 

Woensdagavond om half acht St. Joseph- Biechturen: 2,30 tot 4 uur en van 5,30 tot 
Lof. · 7 uur. Om zes uur Lof met rozenhoedje ter

De volg. week Wqensdag begint om half ere v. h. Onbevlekte Hart van Maria tot 
acht de serie Lijdens-meditaties, welke dit hulp voor de bewaarschool. Na het rozen-
jaar door onzen Weleerw. Heer H. van hoedje gebed ter ere v. d. H. Jozef. 
Heyningen zullen. worden gehouden. • • Aanbevolen 30 dagen: Theodorus van Ku-

ZONDAG: 6 uur I.d. geest. en tijd. wel- singe te Gemonde en Johannes v. d. Bigge-
zijn der parochie; 7 uur Ld. Antonius Wa- laar te Nijmegen overleden en ten slotte 
genaars v.w. Proc. Hakendover; 8 uur l.d. een noveen ter ere van den H. Jozef uit
uit dankbaarheid; 9, 15 I.d. tot bijz. int.; dankbaarheid voor verkregen weldaden. 
10,30 Hoogmis Maria Kaufman-Langenhof ZONDAG 10 Maart: 7 uur H. Mis van 
v.w. Broederschap H. Hart. / wege weldoener der St. Vincentius-vereni-

MAANDAG: 7 uur z.d. Familie v. d. $ing voor Petrus van Beers. 
Sande-Kruissen; I.d. Piet Bergman; J.d. Ma- Op de aanbiddi!l_gsdagen zijn aangewezen 
ria Kuipers-Habraken; 7

1
45 l.d. Willy Derks extra: 8 uur familie v. d. Meyden en den 

l.j. Joanna v. Schijndel-Zwanenberg; 8,30 Oude; 8,30 Jan Maa�-v. d. Langenberg en 
z.d. Nellie v. d. Steen; I.d. Henrica v. 

J. v. d. Heyden (knmstenkoepel); 9 uur A. 
Eyndhoven-Bekkers. --c· - - .-- -,. -- --- ,- - Verhoeven en H.-v:. d. Loo-; 9

./
30 Serv.- v. -d.- . 

DINSDAG: 7 uur z.j. Heer Hentjcus Bek- Breekel en W. v. d. Pas-v. d. �reekel; 11 
kers; l.d. tot int. v. Z.H. den Paus; 7

1
45 l.j. uur J. de Pun_der en D. v. Helvmrt; half 12 

• Adrianus van Meersbergen en Antonetta v. J. v._ d. Pas uit de Vorst, P. Kruyssen Pzn., 
d. Wiel z.e.; l.j. Wilhelmus Lemaire en Ger- Marmus van Roosmalen-de Bresser, Johan-
truda Bakkers z.e.; 8,30 z.d. Jo!5. v. Susante nes Janssen-Smulders; 12 uur W. Kruyssen, 
v.w. personeel. . M. Peyne�burg, J. Leyten, Johannes v. d.

WOENSDAG: 7 uur gef. l.j. Petrus Lam- Schoot-Sp11ke:boer; half 1 wed. Scha}kx, 
brechts; l.d. Antonius Hofmans; I.d. Petrus v. Kasteren mt de Grote Vorst en Martmus
v. d. Hurk en Cornelia Heiblom z.e.; Ld. v. d. Heyden; 1 uur Gerard Venmans, M.
Eerw. Zr. Maria Norberta (mej. Henrica v. d. Bosch, J. Renders, Arnold_us v. d. �osch
Helm er te Ambon overleden); 7.45 l.d. • van Kasteren; half 2: J. �urstJens, Adrianus 
Willy Derks; I.d. Joanna Potters-Kemps ;· Heerebeek-de Beer, J. y1ssers en Johanna 
8 30 I.m. Adriana Segbars-Jansen Bos- v. Engeland; half 3: A. van Esch en A.

' DÓNDERÇ>AG: 7 uur gef. pl. z.j. Wil- Sloots Mijlstraat; !)rie uur: Lambertus yan 
lem Bosch en overleden familie; Ld. Anto- Hal en wed. Marmus Veroude; Ha!f vier: 
nius Hofmans . l.d. Cornelia Geerts-Verbunt P. Hazen berg en A. v. d. Bosch; vier uur
te 's Bosch o;erleden; 7,45 I.m. Huberdin� J. v. d. Loo en G. Eikemans_; half vijf: wed.
Kleys-Potters; I.m. Josephina v. d. Akker- A. v. d. Loo!. W. Dekke�s Kmd�:bosch en J.
Gevers; 8,30 I.m. Maria v. Hal-Dankers. Vermulst; Vl]f uur: Adnanus P11nenburg en 

VRIJDAG: 7 uur pl. z.j. Wilhelmus v. d. L. v. d. Loo. 1 Broek, Johanna v. d. Sande z.e. en Wil-helmus de zopn; l.j. Christina en Parochie St. Jan's Onthoofding, 
Wilhelmina Roovers-van Kasterén; l.d. Liempde. Adriana Wagenaars-v. d. Linden en zonen; 7.45 I.m. Antonius v. d. Meyden; l.j. Antonius v. d. Brand; -8,30 z.m. Henrica Marynen-v. d. Vliert. 

ZATERDAG: 7 uur gef. pl. z.j. Willem 
Bosch en afgestorven familie; l.d. Anna Doe
vendans-van Grinsven; 1.d. ter ere v. h. On
bevlekte Hart van Maria tot bekering der 
zondaars; 7.45 I.m. Cornelis Stybos; I.m. Pe� 
trus Strybosch; 8,30 l.d. Heer en Mevrouw 
Hub .van Dijk- van Oerle. 
Parochie H. Lambertus, Gemonde. 

Zondag Quinquagesima. 
1 ZONDAG: 7,30 H. Mis welzijn der paro

chie; 10 uur Laurens Timmermans en Elisa
beth de hsvr. 

MAANDAG: 7,30 jrgt. Petrus Kapeteyns; 
9 uur jrgt. Joannes Cornelis Geer:ts. 
• DINSDAG: 7,30 jrgt. Petronella hsvr. v. 
Johannes Com. Geerts; 9 uur jrgt. Adriana
Verhagen. 

WOENSDAG: 7,30 jrgt. Joannes Geerts. 
DONDERDAG: 7,30 jrgt. Hendricus 

Klomp. 
VRIJDAG: 7,30 jrgt. Ida hsvr. van Hen

dricus Klomp . 
• ZATERDAG: 7,30 jrgt. Gerardus Put

mans ·en Maria de_ hsvr. • 
Deze week zullen geschieden:· Maandag: 

i.µndst. Catharina van Giersbergen; Dinsdag 
rondst .. Hendricus Timmers; Woensdag: 
mndst. Marinus den Otter; mndst. Marinus 
v.' Alebeek; Donderdag: mndst. Cornelis' 
Klomp; mndst. Eerw. Zuster Xaverio; Vrij
dag: rondst. Adriana Verhoeven; mndst Pe- • 
trus van Eindhoven; Zaterdag: mndst. Theo
dorus v. Kuringen; mndst. Adrianus van 
Eindhoven. 

Zondag Quinquagisima, 3 Maart 1946
Vandaag 6.30 l.j. Hendricus van Over

beek; 8 uur I.m. overleden familie van het 
kind van Antopius Kastelyn; de Hoogmis te 
10 uur tot welzijn der parochie. Na den 
middag biechthoren van 2-3 en van 6-7 uur. 
Te 7 uur plechtig Lof, eveneens Maandag
avond; Dinsdag-avond om 6,30 met "Te
Deum". ' . 

MAANDAG: 6,30 l.j. Eerw. zr.' Balbina 
de Laat; 8 uur I.m. Adrianus van Weert uit 
St. Michiels-Gestel als militair in Indië over
leden; 9,30 z. rondst. overleden familie van 
_Boeckel�van Rumpt. 

Maandag 2,30 aanbiddings-oefening voor 
de leden der meisjes-congregatie, Dinsdag 
voor die der jongens-congregatie. 

DINSDAG: 6,30 l.j. Johanna v. d.- Wiel; 
8 uur I.m. Cerardus v. d. Meerendonk als 
overleden lid der Boerenleenbank; 9,30 z.j. 
Martinus v. de Ven. De leden der Erewacht 
zullen hun aanbiddings-tijd vermeld vinden 
op een lijst achter in de kerk. Uitdeling der 
H. Comunie voor de H. Mis van 6,30 en
8 uur. 

WOENSDAG: As-Woensdag, geboden 
va�ten- en onthoudingsdag; wijding der as 
voor de H. Mis van 6,30; 's avonds 7 uur 
Lof ter ere van St. Joseph; 6,30 l.j. Cor
nelis van Geffen; 8 uur l.j. Anha ,Adrianus 
de Beer; 9,30 z.j. Anna Maria Martinus van 
de Ven. 

DONDERDAG:. 7 uur I.m. bijz. noden 
der parochianen; 7,30 z.j. Johannes van de 
Laar; B uur l.j. Petronella Cornelis van Gef
fen. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. Antonius v. Giers
bergen; 7,30 l.j. Maria Adrianus de Bresser; 
8 uur l.j. Corn�lia Henricus van Dijk. 



ZATERDAG: 7 uur z.j. Maria Antonius 
v. Giersbergen; 7,30 l.j. Gerardus Laemers
te Afferden overleden; 8 uur l.j. Hendrica
Wilhelmus Hermes.
- ZONDAG 6.30 l.j. Gerardus van Rure
nonde en Johanna Catharina en Maria de
1svr.; 8 uur l.j. Adrianus Hermes.

µi de kapel bij de Eerw. Zusters Maan
dag, Dinsdag en Woensdag 7 uur I.m. tot 
bijz. intentie. 

30e Gerardus Laemers overleden te Aff er
den; Adrianus van Weert uit St. Michiels
Gestel als militair in Indië overleden; Johan
nes v. d. Biggelaar overleden te Liempde. 

�edoopt: Johannes Martinus Josefus z. 
van Arnaldus v. d. Heyden-Slyters; Antonius 
Henricus Maria z. van Antonius Aalre-van 
Helmond. 

Parochie H. Willibrordus, Esch.
ZONDAG QUINQUAGESIMA. 

Vandaag 6,30 uitstelling van het Aller
heiligste. H.H. Missen om 7 uur, 8,30 en 
10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaafcollecte voor versiering en licht ter 
ere van het H. Sacramrnt. Na de Hoogmis 
Te Deum v.w. de Pauskeuze en Kroning (2 
en 12 Maart). Na de middag om 3 uur oefe
ning van het H. Uur. Om 6 uur pl. Lof met 
preek over het H. Sacrament. 

Maandag en Dinsdag om 6,30 uur uitstel
ing van het Allerheiligste H.H. Missen om 
7 uur, 8 uur en 9 uur. Na de middag om 
3 uur oefening van het H. Uur. 's Avonds 
om 6,30 Lof met preek. Dinsdag Te Deum 
tot sluiting. 

Woensdag zal voor de H. Mis van 7 uur 
de asch gewijd worden en daarna voortdu
rend worden uitgedeeld. 

Woensdagavond om 6.30 uur Lof ter ere 
van den H. Joseph. Na het Lof een lied. 

Gedurende de vasten iederen Vrijdag
avond om 6,30 oefening van de H. Kruis
weg. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
de Diocesane Katholieke Actie. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis overleden 
Ouders (P.); 8,30 uur H. Mis; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Johannes 
Franciscus van Laarhoven te Berkel overl.; 
8 uur mndst. Linderdina Hilgerdenaars; 9 
uur gez. gef. jrgt. Mej. Dympha Sprengers. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis Willibrordus 
van den Braak; 8 uur H. Mis voor de ge
sneuvelden; 9 uur gez. gef. jrgt. Franciscus 
van den Braak. 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis Hendricus 
Spooren v. d. Br. O.L.Vr. in 't Zand; 8 uur 
H. Mis Gerardina v. d. Pas-van Son.

DONDERDAG: 7 uur jrgt. Adrianus van
de Pas; 8 uur H. Mis voor onze bevrijders 
en de gesneuvelden. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarh.; 
8 uur jrgt. Cornelis v. d. Zanden. 

ZATERDAG: 7 uur jrgt. Francisca v. d. 
Zanden-v. d. Ven 8 u. H. Mis Joh. Konings. 

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU 
Bij de cultuurtechnische Werken van de 

Directie der Wieringermeer (afd. N.O. Pol
derwerken) kunnen een aantal arbeiders ge
plaatst worden. 

De werkzaamheden bestaan uit cultuur
technischwerk, o.a. greppels opschonen, 
greppels graven, sloten verbreden, drainage 
enz., eventueel ook landbouwexploitatie. 

Beneden de leeftijd van 19 jaar worden 
geen arbeiders geplaatst. 

Er wordt zoveel mogelijk in accoord ge
werkt op een basis-uurloon van f 0.70. 

De arbeiders worden ondergebracht in 
barakken in den N.O. Polder. 

De arbeiders uit de provincie Noord-Bra
bant krijgen om de 4 weken verlof, van Za-

• terdagmiddag tot Dinsdag-avond.
Aanmeldingen met . spoed aan het Ar

beidsbureau. 

Nagekomen verslag 
JAARVERGADERING BOERENBOND. 

Vrijdag 22 Februari hield de plaatselijke af
deeling van den N.C.B. haar jaarvergadering 
in café van Rooij. 
Na de gebruikelijke opening en het wel
komstwoord van den voorzitter, P. v.d. Meij
den, werden door den secretaris g� notulen 
van de vorige algemeene vergadé"ring voor
gelezen en het jaar- en kasverslag over 1945 
uitgebracht. 
Tot bestuursleden werden gekozen, rèspect. 
'herkozen, P. van Eert, en J. Meulendijk. 
De Directeur van de R.K. Landbouwschool, 
Ir. J. van Laarhoven, hield daarna en lezing 
over het aanleggen van grasland. 
De Geestelijke adviseur, Dr. G. Smulders 
bracht vervolgens de Noord-Oost Polder ter 
sprake. Hij ried de jonge boeren aan om -
mede met het oog op de toekomstige ver
deeling van de in dien polder gelegen gron
den - zoo mogelijk daar nu reeds als land
arbeider te gaan werken. Voor belangstel
lenden verwees hij naar de Directie Noord 
Oost Polder, postbus 5, Kampen. 
Met algemeene stemmen werd Fr. van der 
Struyk benoemd tot lid van de districtscom
missie. De begrooting der N.C.B. werd nu 
het onderwerp van bespreking. De verhoog
de contributie voor 1946 werd door de ver
gadering goedgekeurd. Tenslotte deelde de 
voorzitter mede, dat dit jaar het 50-jarig 
bestaan van de N.C.B. zou worden herdacht. 
Ook de afdeeling Boxtel mag haar 50-jarig 
bestaan niet onopgemerkt laten voorbijgaan. 
Na de rondvraag dankte de voorziter de 
aanwezigen voor hun trouwe opkomst en 
sloot de vergadering met de Christ. groet. 

Wij zijn verblijd met de 
geboorte van onze eerste 
lievelinge 

ELSJE, 
bij het H. doopsel genaamd 
Elizabeth Cerarda Helena. 

H. v. d. MEIJDEN.
M. J. v.d. MEIJDEN•

BARTEN. 
Boxtel, 20 Februari 1946. 
Bossc�eweg 203. 

Tijdelijk: 
St. Lidwina,Ziekenhuis. 

Woningruil. Ik heb Philips• 
woning te Eindhoven. 
"Nieuwbouw", wil graag 
ruilen met Philipswerk, 
nemt:r te Boxtel. lnlich, 
tingen in te winnen Juli• 
anastraat 23. 

Te koop een toom biggen 
bij J. Vermulst, Lennis• 
heuvel 64, Boxtel. 

Te koop een paar nieuwe 
witte schoenen 37, o.s., 
eventueel ruilen tegen 38. 
Mgr. Wilmerstraat 4. 

Te koop: partijtje hooi en 
een stel wagenveren, Bij 
H. v. Uden, Kl. Liempde 8.

Te koop een beste kalfkoe
bijna aan telling. 2e ka f.
J. v. Oirschot, Munsel 27,
Boxtel.

Te koop electro,motor 
1 p.k. 220 V. Gelijkstroom. 
Br. onder no. 20 Molen• 
straat 19. 

Schrijfmachine te buur ge, 
vraagd voor enkele dagen 
per week of voor langen 
duur. Brieven onder no. 80 
Molenstraat 19. 

Te koop: kinderstoel, hob• 
belpaard, groot kinderledi, 
kant, stofzuiger, merk 
U.R.D. sleemodel, ook ge• 
negen te ruilen tegen radio. 
Adres Zandvliet 10. 

Te koop : vulkachel, veld. 
fornuis, tafel. Bevragen 
Molenstraat 5L 

Sshoenhandel P. v.d. Weide 
stationstraat 24 vraagt voor 
direct een nette winkel
juffrouw. 

Gevraagd een net meisje 
voor dag of dag en nacht, 
± 17 jaar. P. v.d. Weide, 
Schoenhandel Stationstraat 
24, Boxtel. 

Cor de Pijper, Molenstraat 
25, vraagt een naaimeisje, 
zeer goede gelegenheid om 
costuumnaaien te leren. 

Mevrouw TEPPE 'V\A, 
Bosscheweg 14, Boxtel, 

Chemische Wasscherij en Stoomververlj 
,,Den Dries" vraagt : 

( Een Merkster, 
goede hand van schrijven vereischt, en een 

Boodschappenjongen. 
Sollicitaties uitsluitend aan de fabriek, Rijksweg 2, 
Boxtel 

Gevraagd: 

Prima V erkooper 
Prettige werkkring. Goed loon.

ALBERT ·HEIJN, BOXTEL 
Stille Omgang 

Afdeeling Boxtel 
Alle leden van "De Stille 
Omgang", Afd. Boxtel, 
worden uitgenoodigd ter 

Vergadering 
op Woensdag 6 Maart 
om 8 uur in "De Ark". 
De agenda vermeld o.a. 
deelname bedetocht naar 
Amsterdam en voldoen der 
jaarlijksche contributie. 

Het Bestuur. 

Neemt goeden raad, 
Gebruikt van Oers' zaad 

Pootaardappelen 
Tot ons genoegen kunnen 
wij U thans uit voorraad 
aanbieden: 

Eerste Hogen, 
Eigenheimers, 
Bevelanders,· 
Bintjes en Rode Star, 
in d� klasse AA, A, 
AB, 'B, maten 28/35, 
35/45, 45/60. 

Zend ons Uwe beste bon• 
nen vroegtijdig in, zoo dat 
wij aan het door U verlang• 
de direct kunnen voldoen. 

BIJL's Pootaard.handel 
Telefoon 2800 

Heuvel 110, Tilburg. 

1 11••···�---··••1111 
' • 

�� ' 
,Cassabons\ 

zijn teil 

-----�� .r.Alt l:'ll..l(j:;;;..., _ _i.;:::......,,. 

Voor 10 gulden cassabons' 
EEN gulden contant terug· 

i---.;....-

111 ••... - !'� --- •••• 11 I 

BOXTEL'S TONEEL' 
presenteert met C a r  n eva 1 

Maandag. 4 en ·Dinsdag 5 Maart: 
telkens des avonds te 8 uur, 
in de Schouwburg 11De Ark'', 

Het gouden Kalf.-
Blijspel in 3 bedrijven. 

Voor plaatsbespreken, zie de affiches, 
U kunt weer eens hartelijk lachen. ' 

Verwarmde zaal. 

Voor 

de plechtige H. Communie 
kunnen wij U een bijzonder1 

mooie keuze bieden. 
Ziet étalages. 

fi. van Vlerken - [Boxtel 
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

Inkoop oud goud en zilver 
aan hoge waarde. 

MIDDENSTANDSCURSUS 

De basis voor· een� eigen zaak 
• is het Middenstandsdiploma

Geeft U per omgaande op voor het volgen v.d. cursus bij:

A.J.ROBBEN,Molenwijk 14, Boxtel, Tel.302
Leeraar boekhouden en • gedipl. belastingconsulent 

Lid Ned. Coll. van Bel. Consulenten 
Lid Ned. Ver. van Accountants 

Eindelijk ! 1 

want: 

een schoen bon . . . . . _ 
en nu naar Bovendeert 

Boven deert' s schoenen
blijven beter. 

,; 

= Rookt 
i 

kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
blJ Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

WEER BOTER!

vraagt meisje, 
voor halve dagen 

en/ of werkster 
voor eenige dagen per week 

Te koop: 

-LOODS.

Volop voorradig Roomboter, Vet, 
Margarine (Eieren op zieken bon) 

Tevens alle soorten Kruidenierswaren Ü proep tot het bijwonen van de 

belangrijke Vergadering 

der Kath. Volkspartij. C . 

JE adres: 

Zuivel- en Kruideniershandel· 

Woensdag 6 Maart .as. des avonds 8 uur 
de Jong-van Kempen 

Gemakkelijk verplaatshare 
loods, grondoppervlakte 

in de zaal achter C "De Kom". 
AGENDA: 

6 X 8 m., met Holl pan. l. 
gedekt. Te zien en k be, 2. 
vragen Rechterstraat 82. 

Uitbreiding Restuur. 
Voorstel onthefting deelname Gemeenteraads• 
verkiaing, 

Aanbeste1ing. 
3. Contr1bu tie•t egeling.

Algemeene opkomst dringend gewenscht.
1':ieuwe leden kunnen zich op de vergadering
nog laten inschrijven

Sportver.o.o.c. CARNAVAL BOXTEL 
is voornemens aan te be, 
steden: Bezoekt de 

op -3, 4, 5 Maart 

het aanleggen 
van 'n sportveld. 
Inlichtingen vóórt O Maart van 
bij A. v. d. 1:H<.AA K, 

Tongeren 12, Boxtel 

Waterverf 

ATTRACTIÈ 

C�f é De Sportwereld 
Aanbevelend, 

JOH. v. RUN 
in diverse kleuren o.a. 
Vloeba, de verf om uw 
kamers op te knappen. 

Stationstraat 94. · Te 1 efoon 332

Wasbeits, 
Parafine-lak, 
Groene 
Carbolineum.· 

H.l-I. Bakkers.

Met Uw 

Attentie l 

(S.v. pl. bus me�brengen) naar
,.De Molen draait door" 

Bakkersvef:;foewijzing 

Fa. A. J. v. Laarhoven & Zn.

M .. OLIEMEULEN, 
Ul·tDrogisterij "De Molen". 

Breukel'schestraat �9, Boxtel. 

voorraad leverbaar. 
- --------- --------

Drukkerij Firma J. P. Tielen Boxtel.

Van Horn■traat 12, Boxtel 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 1 Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

dl 

• 
· 4,,�

/ • 
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·1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT

KATHOLIEK WEEKBLAD. VOOR BOXTEL. ,EN OMGEVING 

1tond een o.�q,. 
• 

Op de 2e Maart 1939 klonk vanaf. 
de Vaticaanse loggia de blijde en ge
wichtige boodschap, die bestemd 
was voor alle Katholieken van de ge
hele wereld: ,,Ha bemus·· Pontificem: 
Wij hebben een Paus, Z. H. Em. 
Eugenio Kard�,aal Pacelli, die den 
naam van Pius XII heeft aangeno
men". 

In de dagen voor de Pauskeuze 
zond de verweesde Kerk in grootste 
ootmoed haar gebed ten hemel, dat 
God aan de Heilige Roomse Kerk 
een Hogepriester zou verlenen, die 
door zijn vaderlijke zorg voor de 
mensen, aan God behagen zou. 

En toen de spanning verbroken 
werd door de vreugdevolle tijding, 
die in alle talen door den aether 
galmde, steeg in alle Katholieke ker
ken het Te Deum van dankbaarheid 
omhoog, omdat in Pius X�I een nieu
we Opperherder door _God aan Zijn 
volk geschonken was. 

Een was er, die niet jub,elde, omdat 
- hij ten volle overtuigd was. van het

bovenmenselijke van zijn taak: De
H. Vader zelf. Maar gedachtig de be
lofte van Christus: Ik zal met U zijn
tot het einde der tijden, heeft hij zijn
taak aanvaard.

Een zware taak: Het bestuur van 
driehonderd vijf.tig millioen Katho
lieken, over alle landen van de aarde· 
verspreid. 

En het scheen of de gehele wereld 
samenspande, om hem- die taak on
mogelijk te maken. Reeds in het jaar 
der Pauskeuze dreigden de donkere 
wolken van goddeloosheid en hei
dendom onheilspellend over de we
reld, en het heeft niet lang geduurd,. 
of het noodweer is losgebroken in 
een niets ontziende strijd tussen de 
volkeren. 

Wanneer er één gezin door oor
logsgeweld getroffen werd, dan is 
dat toch zeker geweest het grote ge
zin der Katholieke Kerk. De bemin
de zonen van dezelfde Vader wer
den aan de verschillende fronten te
genover elkaar gezet, om elkaar tot 
den dood toe te bekampen. En d� H. 
Vader stond machteloos tegenover 
deze grove onrechtvaardigheden, ter
wijl bovendien het contact met de 
Katholieke wereld dikwijls onmoge
lijk was. 
• En de vijanden van de Katholieke

Kerk wisten een dankbaar gebruik te
maken van de verwarring, die op de
ze wijze in de Katholieke gelederen
was aangericht, en zij spanden allen
samen om een geconcentreerde'aan
val tegen Christus en Zijn Kerk op
te zetten.

Met bruu.t geweld werd de Kerk 
het recht van verdediging ontzegd en 
men tra�htte met hetzelfde geweld 
het Christenvolk een levensbeschou
wing op te dringen, die volkomerl 
_heidens en goddeloos was. 

Hoe dikwijls zal de H. Vader bij 
al die zorg en bij al dat leed niet zijn 
neergeknield, om te vragen, dat God
Zijn volk toch niet zou verlaten. En 

- ook thans, nu de oorlog aan de fron-
ten ·schijnt uitgestreden, woedt <le
oorlog van de geesten voort in onge
kende hevigheid, en steeds duidelij
ker tekent zich hierbij af, waar het
om gaat: vóór of tegen Christus.

Op de verjaardag van de. Paus-

kroni�g bidt de H. Kerk: ,,dat God 
Pius XII, dien Hij tot Opperherder 
van Zijn Kerk heeft uitverkoren, met 
Zijn voortdurende bescherming mo
ge bijstaan. Moge dit voor alle ge
lovigen een aansporing zijn, om in 
deze moeilijke jaren heel bijzonder 
met de Kerk mee te bidden voor de 
H. Vader, opdat Hij zijn volk als
een veilige gids den goeden weg mag
bliiven tonen. 

En wij Katholieken van Nederlanc.l 
doen dit met grote dankbaarheid, 
omdat nog onlangs is gebleken, dat 
Katholiek Nederland een aparte 
plaats veroverd heeft in het hareen1.n 
den Opperherder door de kra�et Je
houding tijdens de járen der bezet
ting, hetwelk werd beloond door de 
hoge uitverkiezing van onze Aarts
bisschop tot de verheven waardig
heid van het Kardinalaat. 

Natuurlijk hebt ge wel eens gehoord van 
een wijsgeer die in een ton leefde gelijk 
een hond. Er kwamen daar heel veel men
sen langs die allemaal erg nieuwsgierig wa
ren deze merkwaardige mens te leren ken
nen. Zij stelden hem vragen en nog eens 
vragen over allerlei problemen uit die tijd. 

Het schijnt dat op een avond iemand bij 
hem gekomen is met een goede stallan-

• taarn. En omdat hij zag dat deze grote wijs
geer geen licht in zijn "woning" had, gaf hij 
hem die cadeau. 

Het moet den volgende dag geweest zijn,
dat de wijsgeer bij het schoonste zonlicht 
met zijn lantaarn in de hand op de markt 
en in de straten liep te zoeken naar mensen. 

De geschiedenis der wijsbegeerte heeft 
nooit verhaald of hij er ook in geslaagd is 
een mens te vinden. En het laat zich be
twijfelen of hij er op den dag van vandaag 
in slagen zou. 

Want goede mensen zijn even zeldzaam
als paradijsvogels. 

Men is al te gauw geneigd om de goed
heid te beschouwen als goedzakkigheid. 
Hierin vindt men dan een verontschuldiging 
om niet goed behoeven te zijn. Deze vrees 
is in onze tijd van hardheid die elke sen
timentaliteit wil weren uit het openbare za
kenleven geen onbekende. We hebben een 
groot aantal .spreekwoorden dat ons af raadt 
toch vooral niet al te goed te zijn voor onze 
medemensen, om alleen maar aan je zelf te 
denken. En is er wel een gezegde onchris
telijker dan het "ieder voor zich en God 
voor ons allen?" 

Omdat de meeste mensen er niet aan
denken dat de voornaamste taak die wij in 
dit leven te vervullen hebben geen andere 
is dan een goed mens te worden, daarom 
zou de wijsgeer Diogenes met zijn stallan
taarn nog wel steeds moeten zoeken naar 
een echte mens. Daarom zou het misschien 
niet eens mogelijk zijn met alle electrische 
lampen ter wereld een mens te ontdekken, 
zoals onze wereld die nodig heeft om een 
ideaal verblijf te worden voor allen. 

Men kan deze hoog nodige goedheid· ook
sociale liefde en sociale gerechtigheid noe
men. Daarmee zijn we dan weer terug van 
het humanisme naar een meer katholieke 
formulering, maar we kunnen in deze ver
schillende woorden de zelfde waarde leggen. 

Alleen een goed mens bezit de liefde en 
de rechtvaardigheid die wij nog steeds als de 
pijlers beschouwen van het maatschappe
lijk stelsel. Wanneer ieder mens. voor zich 
een wilde pro.beren het zover te brengen 
dat hij een goed mens was, dan zou het 
misschien ooit mogelijk worden onze aarde 
wat meer bewoonbaar te maken .. 

De man die de leuze de wereld in zond
over de trillingen van. den aether "Verbe
ter de wereld, begin ·bij jezelf" heeft het 
probleem van de moderne chaos in den kern 
aangepakt. 

Hij had het goed gezien, dat er onmo
gelijk iets bereikt kan worden voor een ge
rpeenschap, als niet eerst ieder mens voor 
zich de taak op zich nam zich beter te ma
ken. 

Pas dan als het niet meer nodig is op
zoek te gaan naar goede mensen, kunnen
we beginnen te hopen op een goede ge-
meenschap. . 

Ergens in Brabant woonde �en huisgezin, 
uit negen man bestond, vader en moeder 
meegerekend. Door buitengewoon illegaal 
werk van een der jongens werd het hele 
gezin door de Duitsers opgepikt. De vader 
en drie jongens werden_ naar een of ander 
kamp gebracht. De jongste kwam terug. De 
anderen stierven in een concentratiekamp, 
of werden gefusilleerd. 

Dat zijn slechts eenvoudige feiten, waar
achter een wereld van tragische dingen ver
scholen ligt. 

De illegaal werker, die ondergedoken was, 
• bleef in leven. De moeder van dit gezin
werd tijdens de bezetting uit haar w·oning 
gezet. Zij mocht niets meenemen. 

Het is dus zonder meer duidelijk dat dit
huisgezin volkomen geruïneerd werd door de 
bezetters. 

Nu zult u natuurlijk verwachten dat direkt
na de bevrijding dit gezin, dat met drie 
mannen verkleind was en niets meer bezat, 
door het dankbare vaderland direkt ge
holpen werd. 

Dit was niet het geval. Omdat de illegaal
werker toevallig een vriend had, die de 
HARK beheerde kreeg dit gezin wat Duitse 
tafelbenodigdheden en wat lakens en dekens. 
Later toen de stichting 1940--:-1945 ont
stond werd er voor een uitkering gezorgd, 
die alle waardering verdient. Maar tot nu 
toe voorziet geen enkele staatsregeling in 
dergelijke gevallen. 

Het zou toch wel de aandacht verdienen, 
de aandacht van de regering. Maar niet 
alleen aandacht, maar ook een zeer spoe
dige daadwerkelijke aandacht. 

Het moet niet kunnen gebeuren, dat 
straks de • geschiedenis van ons volk zou 
moeten getuigen, dat het geen dankbaar
heid heeft gekend voor de beste vaderlan
ders, die het ooit gehad heeft. 

Dankbaarheid is een zeldzame deugd. Zij 
is echter een dagelijkse plicht. 

Cacnao.at. 1946. 
,,Vrouwke tis vastenaovend, 
We kommen nie thuis vur taovend ... "' 

Ik hoorde hoge jongenstemmen 't versje 
afdreunen met een ijver die op school wel 
ver te zoeken zal zijn. Ik keek en zag, dat 
aan de deur de rommelpotten in actie wa
ren. Toen hoorde ik ze ook. Ik draaide de 
poort naar de Kerk binnen. 

Het geluid verstomde; ik wist dat ze nu 
in hun handen spuwden om 't zaakje te 
smeren en inderdaad gingen ze na een tel 
weer door met het zelfde vuur, het zelfde 
rhythme, ' tzelfde gerommel. De Kerk was 
niet leeg. Het waren meest vrouwen en kin
deren die ik daar zag. 

's Avonds ben ik nog eens door de mod-
der langs de dansholen gegaan. 

,,Ik ken alleen mar 'ne foxtrott". 
,,Gos, wê bende gij ene saaie pier". 
,,Verlangde gij soms wê meer?" 
Kinderen beneden 18 jaar geen toegang. 
Entreé f 1.50, ,,de gehele dag vrij", stond 

er ten overvloede bij vermeld. 
Een accordeon jengelde en een verhitte 

kop perste zich gelijkelijk met het zweet 
uit de schuivende pierige, massa. ,,De mu-
ziek is hier niks".· 

"Gif me oen appel" of een peer 
,,En ik kom van 't"hele jaar niet meer!" 

• 

J.,n quo. qa,,s ....
Er is een spreekwoord, dat in het Latijn 

luidt: ,,In quo quis peccaverit, in eo puni
etur", d.w.z.: ,,Men wordt gestraft juist in 
datgene, waarin men gezondigd heeft." 

Dit veelzeggende woorçl kwam in onze 
gedachten, toen wij lazen van de waters- \nood in Noord-West-Duitsland, die een ca
tastrofe, erger dan een aanval met atoom
bommen, wordt genoemd; een overstro
mingsramp welke Duitsland teistert over een 
gehied, veel groter dan geheel NederlanJ. 
\'v'ie denkt hierbij niet aan Noord-West
Nederland, aan de do°ti de Duitsers moed
willg onderwater gezette gebieden, aan onze 
ingestorte huizen? Aan onze ondergeslipte 
akkers? Aan onze weggeslagen winterrogge·;> 
aan onze radeloze mensen? 

Hier zien wij wederom een zéér sprekend 
voorbeeld dat de waarheid van bovenge� 
noemde zegswijze op een voor een ieder 
duidelijke wijze aantoont. 

Dat de Duitsers de les begrijpen en ook 
wij zelf. 

3let _ Zcmdaqs:&anq,die 
Jezus vastte veertig dagen en 
veertig nachten. Matth. 4, 2.

Met As-Woensdag begint, volgens het 
aloude gebruik van onze Moeder de H. Kerk 
de Veertigdaagse Vasten, als de grote voor
bereiding op het H. Paasfeest. Deze tijd 
heeft in de Kerk een geheel eigen karakter 
en de H. Kerk verlangt, dat ook in het leven 
van iedere gelovige deze tijd een aparte be-
tekenis hebben zal. 

Sinds de oorlog is door dè Kerkelijke 
Overheid nog altijd, behalve op Aswoensdag 
en Goede Vrijdag, gedispenseerd in de Ker
kelijke Vastenwet. Maar toch is het niet de 
bedoeling dat in deze boetetijd iedere vorm 
van boetvaardigheid achterwege zal blijven. 
In de Vastentijd immers behoren wij met 
de Kerk mee te leven met het Lijden van 
onze Goddelijke Zaligmaker. Hieraan kan 
niemand ontkomen, die nog leven wil in de 
geest van Jesus Christus_ 

Waarom vraagt de Kerk van ons allen 
boete en versterving? Omdat wij allen zon
der onderscheid geneigd zijn tot het kwade 
en ons lichaam moeten beheersen. 

Wij dragen de vloek der zonde in onze 
leden, in qns verstand en onze wil en wan
neer het slechte in ons niet gebreideld wordt, 
wanneer wij nooit de moed hebben de wilde 
ranken in ons af te snoeien, wanneer wij 
aan onze driften maar steeds niets kunnen 
weigeren, dan wordt onze ziel een oord van 
verschrikking, waar het onkruid welig 
groeien kan. 

Vasten bestaat niet alleen in de verster
ving van onze maag: maar al onze verkeer
de neigingen moeten in deze tijd gekortwiekt 
worden. Wij moeten overwinnen onze te
genzin voor het gebed. Wij moeten onze 
loslippige tong in bedwó!ing houden, die altijd 
klaar staat, om andere mensen onder het 
mes te nemen, zonder toe te -zien, hoe scherp 
zij snijdt. Wij moeten ons humeurig karak
ter beter trachten te beheersen. 

Ook zonder te vasten kunnen wij nog 
zoveel boetvaardigheid doen: een "°'sigaartje ' 
minder roken, een romannetje minder lezen, 
een taartje minder eten, de bioscoop eens 
overslaan, een keertje meer naar de H. Mi�, 
een aalmoes geven, vriendelijk zijn ook 
tegenover degenen, die wij het minder gun
nen. Zo zouden we kunnen doorgaan, maar 
eenieder van ons vindt in zijn eigen parti
culiere leven, in zijn eigen dagelijkse bezig
heden overvloed van kans om de verster
ving te zoeken, als hij ze maar zoeken wil. 

Christus zelf was ons ook hierin een voor
beeld en wanneer wij werkelijk als zijn vol
gelingen willen te boek staan, laten we dan 
goed onthouden, dat de geest van verster
ving en boetvaardigheid onafscheidelijk met 
het geloof verbonden iijn. 

'!liet om te leun. 
Alleen zij die geen schaamte kennen, 

moeten zich schamen. _ . -
De eigenlijke waarde van de rijkdom zit

hem hierin dat hij kan weggegeven worden. 
De eigenlijke waarde van de macht is"om 

te beschermen. 
Ik houd het voor zeker, dat, imlien alle

, mensen wisten wat de een van den ander 
zegt, er geen vier . vrienden op de wereld 
zouden overblijven. 

De mens is noch een engel, noch een 
beest. En het ongeluk wil dat wie voor engei 
wil spelen het beest uithangt. 

In wijnglas en vrouwenogen moet men 
niet te diep kijken. 

In het innerlijk van de 'armoede is het 
begin van de rijkdom, zoals in de zwartste 
zondigheid een begin moet zijn van het hei-
lig leven. 

Als men iemand vermoorden wil dan er
kent men ten minste zijn bestaan. Minach
ting is dus nog slechter dan het verlangen 
om iemand te vermoorden. 

Niets is zo gauw vergeten als het paard 
dat men bereed, de hand die ons steunde 
tin _de ladder die we bestegen. 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19.



J) _ I ,.J _ _ _J..16:�: ,,.A • - en jong en langzaam ging onze nationale
� � � driekleur de hoogte in. Toen voelden wij

De politiek kan zich over het algemeen Holi. jon·gens, dat er ver weg in het Westen
niet verheugen over een eerbiedige bespre- een landje lag, dat Holland heette en vroe-
king en waardering. De meeste mensen heb- gen wij ons af wanneer--zullen we die vlag

k d • met eigen ogen in Holland zien wapperen.ben van de politie geen andere ge achte, . i Hierna volgde de slametan (feestmaaltijd)dan dat dit "vak" veel gekonkel vergt, ge- waar blank en bruin hun best bij deden. Dedraai en somtijds leugen, bedrog en valse mensen waren blij de blanda's (Hollanders)handigheidjes. Een gewetensvol mens kan waren terug, nu zou het weer gauw beterhet in de politiek niet uithouden of hij blijft gaan. 's Middags werd het Jap. invasiegelder een sukkel. Als dit alles wáár was, zou hee er in de ingenomen (wat absoluut waardeloos is) à
wereld nóg droeviger uitzien, dan nu. Zeker 3 et. per Jap. gulden. Iedereen was blij weer

k echt zilvergeld te hebben. Want zij toch,zijn er gewetenloze politici geweest, en oo hadden geweigerd, het Jap. geld nog aan tenu nog trachten sommige lieden-met-duis- nemen na de capitulatie van het "hemelsetere-bedoelingen de leiding aan zich te trek- rijk". Er bestond alleen nog 1 maar ruilhandel,ken, alleen rekening houdend met eigen glo- tot voor 2 dagen. · rie, machtswellust of geldzucht, het ware 's Avonds werden na een kort woord vanalgemene welzijn der volksgemeenschap ver- de dominé, de traditionele volksdansen ver-getend, of bewust negérend. Het pas-versla- toond aan ons. Waar wij werkelijk van ge-gen-Duitsland heeft zulke schurken aan het d bewind gehad, ook mede omdat het volk noten. Kortom er was jolijt, zang en ans
f d d I k d voor jong en oud. zich a zij ig hield van e po itie , in e Ook deze dag werd besloten met het Wil-waan dat het daartoe onmondig was of te helmus, waarna allen tevreden huiswaartsgoed. D k d b k k gingen. •• e- at-uit- e- oom- ij ers- zij er op ge- De andere morgen vroeg stonden wewezen dat de geschiedenis ook grote politie-

klaar om terug te keren, ook thans stond ke figuren heeft gekend, die ondanks hun jong en oud klaar om ons een afscheid toe.politieke loopbaan heilig zijn geworden. W. te wuiven i bouquetten rozen werden onsJ. v. d. Meulen, S.J. heeft in het laatste num-D H h h 1• H " toegestopt. mer van ,, e eraut van et ei 1g art Onder luid gezang vertrokken wijeen artikel gewijd aan de "Heiligen in de van .het volk dat nu het Holi. bestuur terugpolitiek" en haalt daarin het voorbeeld aan is, uitziet naar de missionarissen en zende-
van Lodewijk IX van Frankrijk. Diegenen lingen, die hun Gods woord weer zullenonder ons, die "politieke talenten" bezitten, verkondigen gelijk weleer. maar onder de suggestie van een verkeerde Ook wij hadden wat wij in Indië noemen: 
voorstelling van de gevaarlijke politiek, ver- een koude neus gehaald in de bergen enzuimen hun krachten in dienst te stellen van

voor twee dagen onze grieven en verlangensdit weliswaar moeilijke en ondankbare
vergeten. . • 

11vak" moeten moed scheppen, indachtig dat Wij hadden de vruchten gezien van heter in de politiek mensen heilig zijn gewor- zaad dat door onze missionarissen en zen-den en dat de politiek niet behoeft te lei- delingen gezaaid was in de binnenlandenden tot duistere practijken, waarvoor men van Celebes. zich voor God en de mensen schamen moet.

Madjene 3 Jan. 1946.
WAT DE MISSIE EN ZENDING DEDEN 

IN DE TORADJA-LANDEN 
(Z.-Celebes). 

Rustig, zonder storingen trekt de Jeep z'nlading, bestaande uit een lading zilvergelden 10 Hollandse jongens als gewapend geleide al hoger en hoger de bergen in, dooreen der prachtigste delen van ons Insulinde.'s Avonds te 7 uur arriveerden wij teMomasa, 150 km van onze standplaats afhet binnenland in. Waar geen zware legertruck ons had kunnen brengen, bracht onsde Jeep met aanh�wagen, het wonderpaardje, dat de gehele wereld veroverde. Hier zagen we geen gezichten die, als ze je dood konden kijken het zouden doen.
Hier werden we met gejuich verwelkomd,door een bevolking, die door onze zendingof missie bekeerd waren tot het Christendom. Hier besefte ik wat onze zendelingenen missionarissen door jaren van noeste arbeid hadden bereikt. Want bijna overalwaar de missie en zending gewerkt hebben,heerst orde en rust. 

Het deed je goed, te zien hoe deze be
volking, ondanks de jarenlange onderdrukking trouw gebleven was aan de Ned. vlag.De bevolking is verarmd, maar toch moestje bij iedereen komen eten en drinken. Watwe echter af moesten wijzen, daar we doorde zware tocht vermoeid waren en naar bedverlangden. Er werd ons door de Inheemsebestuursambtenaren een heerlijke rijsttafelaangeboden (Geen rijst met bruine suiker ofkrenten, zoals vele Hollanders denken. Hol
landers die Indië kennen weten wel watrijsttafel is.) Na gegeten te hebben (sinds ruim 4 jaarvan "echte" borden met servet en een tafellaken op tafel) gingen we naar bed. Badendeden we maar niet, aangezien we op 1100m. hoogte zaten en het water ijskoud was.De andere dag zou het feest zijn en zouter ere van de terugkomst der compie (vanoudsher de naam van het Ned. Gouvernement) een Slametan (feestmaaltijd) wordengegeven. Vroeg werden we gewekti want zoalsoveral in Indië zijn de vroege ochtenduren
11de" uren voor feest en dergelijke. 

Het eerste wat me een bedeesd oud moedertje vroeg was: ,,Kapan toean pastorkombalie, lagi?" ,,Wanneer komt mijnheerpastoor weer terug"? Ik zei: ,,Moedertjemijnheer pastoor van vroeger komt nietterug, want ook hij is bezweken onder hetJapanse juk. Maar de Paus zal vast enzeker een nieuwe 'pastoor sturen hoor". Met een: ,,God kan niet gewild hebben,dat mijnheer pastoor zou sterven", ging hetoude vrouwtje heen. Te acht uur waren de Inheemse bestuurs-. ambtenaren, de Hol!. bestuursambtenaren,de schoolkinderen en wij (10 Hol!. militairen) op de aloen-aloen aanwezig. Eerst hield de Inheemse dominé een kortetoespraak en werden enige psalmen gezongen, waarna een korte toespraak volgde vande Holl. en Indonesische bestuursambtenaren. Toèn,volgde, waar de gehele bevolkingop had staan te wachten: het hijsen onzerdriekleur. Een orkest (geen denderende fanfare, beschikkende over koper instrumenten,maar slechts bamboefluiten) zetten hetWilhelmus in, luide medegezongen door oud

Hun werk, waar we voor een zéér grootgedeelte aan te danken hebben, dat daarrust en vrede heerst. Zij toch (onze missionarissen en zendelingen) waren het die aandat volk het Licht brachten en deze mensenleerden denken. Moge de mensen dit begrijpen en als erstraks om steun gevraagd wordt voor missieof zending, allen hun steentje bijdragen voorhet zware werk, dat de verkondigers vanGods woord wacht in ons verre Indië. 
Madjene 3 Jan. 1946. 

C. J. L. KEUKENS, Eur. Brig. 9571050e Bat., 3e Cie det Pinsang bij Paré Paré; Z.-Celebes. 
HIER IS HET ANTWOORD! 

Waar het consultatiebureau voor zuigelin-_gen blijft had de Redactie moeten vragenaan de Dr. Hoeksvereniging, volgens degrondregel der jo_Y.rnalistieke fatsoensleer,dat men alleen goed gefundeerde feiten publiceert en geen praatjes. Deze grondregel geldt ook voor "amateur" redacties. De Dr. Hoeks-Vereniging heeft vanaf debevrijding gepoogd het consultatiebureauzo goed als de omstandigheden het toelieten te laten werken. Dit is gelukt tot 1 Dec.194 5, dus ruim 13 maanden. Toen moestde districtskinderarts ons berichten dat zijniet meer kon komen, omdat het militairgezag haar auto had teruggenomen. Aan ditzeer te betreuren feit, waardoor met Boxtelmeerdere plaatsen gedupeerd zijn, is voldoende publiciteit gegeven, tot heden helaaszonder resultaat. Geen enkele verstandigemoeder behoeft een lange moeilijke en durereis naar den Bosch te maken om de voeding van haar gezonden zuigeling te latenregelen. Zij kan zich hiertoe op het spreekuur wenden tot haar huisartsi deze is vol-komen competent en was en is steeds bereid haar te adviseren. Bovendien hebbende districtsenquetrice en onze wijkverpleegsters, die ook in het consultatiebureauzijn ingeschakeld, steeds haar werk voort-
1 gezet. Boxtel is eeri kringbureau, geleid door een
districtskinderarts. Ook Liempde is op dit
kringbureau aangewezen, maar tengevolgevan vervoersmoeilijkheden is daar een huis
artsenbureau ingericht, dat opgeheven wordtzodra de toestand weer normaal is. Om meerdere redenen achten deskundigen huisartsen bureau's in grotere plaatsenniet gewenst. Uw vraag of er voldoende aandacht aandeze kwestie wordt besteed is hiermee beantwoord. 

Dr.· HOEKS VERENIGING
KLEUTER VOEDING. 

A.s. Zaterdagmiddag (9 Maart) van 3-5zal . voor kleuters van 1-2 jaar voedingworden verstrekt op het bureau van hetRode Kruis Pr. Bernhardstraat Gelieve stamkaarten mede te brengen.
• RADIOCAUSERIEëN OVER

LAND- EN TUINBOUW. 
In de Rubriek ten behoeve van de Landbouw, verzorgd door de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, zal op Maandag11 Maart 1946 te 20,05 uur over de zender

Hilversum II een vraaggesprek gehoudenworden met mr. F. G. van Dijk, Hoofd vande afdeelingen Algemene Controle en Boerderij-controle van den C.C.D., waarin mr.
van Dijk o.a. enige overheidsmaatregelennader zal toelichten. 

VACCIN TEGEN MOND- EN 
KLAUWZEER. 

De Directie va_n de VeeartsenijkundigenDienst te 's Gravenhage <;ieelt, • naaraanleiding van klachten over het niet beschikbaarstellen van vaccin tegen mond- en klauwzeerin het zuiden van het land, mede, dat hetbeschikbare vaccin daar wordt toegepast,waar het meeste gevaar voor uitbreiding teduchten is. De zuidelijke provincies wordendaarbij in genen dele uitgesloten. De beschikbare hoeveelheid vaccin is echter beperkt, daar- de bereiding afhankelijk is vaneen grondstof, die uit Denemarken moet komen. Derhalve kan niet aan alle aanvragenworden voldaan i de toewijzing moet aan hetbeleid van de Veeartsenijkundigen Dienstworden overgelaten. 
/ 

GEMEENTE ELECTRICITEISBEDRIJF 
TE BOXTEL 

Aan alle stroomafnemers, aangesloten ophet net van het Gemeente Electriciteitsbedrijf te Boxtel, wordt ter kennis gebracht,dat - indien zij ná heden electrische apparaten, motoren enz. wensen aan te schaffen - dit moet geschieden in overleg en met 
goedkeuring van den Directeur van hetGemeente Electriciteits Bedrijf. 

Boxtel, 26 Februari 1946 
Burg. en W eth. van Boxtel VAN HEL VOORT, Burgemeester. 
• VAN DEN HOUT, wnd. Secretaris.,
VERLOREN EN GEVONDEN. 

Bij de Gemeentepàlitie te Boxtel gedaneaangiften van gevonden en verloren voor, werpen gedurende het tijdvak van 9 Jan.1946 tot en met 27 Februari 1946. 
VERLOREN: 1 dameshorloge met roodarmbandje, 1 portem. m. inhoudi 1 · bruine damesschoen i 1 huissleutel i 1 inlegvel; 1damesportemonaie i 1 pr. zwarte wanten m,witten omslag i 5 inlegvellen i 1 2de distrib.stamk. i 1 zwart-lederen damestas m. inh. i2 stamkaarten i 1 rookkaart i 1 inlegvel; 1koffer met muziekinstrumenti 2 2e distrib.stamk.; 1 portemonaie m. inh.; 1 zilveren

armband i 1 huissleutel i 1 glacé dameshandschoen; 1 schoenen boni 1 rokers kaart; 1persoonsbewijs i 1 zwart-lederen damestas ·m.inh. i 1 inlegvel i 1 rokerskaart i 1 persoonsbewijs; 1 persoonsbewijs i' 1 stamkaart i 1
kolen kaart i 1 rokerskaart i 1 gecomb. versnaperingskaart i 1 kolen kaart i 1 lederenherenhandschoen i 1 lichtbruine portemonaiem. dnh. i 1 persoons bewijs i 1 zilveren schakelannband i 1 gouden oorbel i 1 herenpolshorloge i 1 rokerskaart i 1 textielkaart i 1 rokerskaart i 1 hond, duitse herder i 1 blauwwantje; 1 rokerskaart i 1 hond i 1 zilveren
armbandje; 1 rokerskaart i 1 stamkaart i 1 2estamkaart i 1 lichte regenjas i 1 herenhoed i 1handveger i 1 vulpen i 1 bruin etui met sleutels i 1 stamkaart i 1 stamkaart i 1 ring metsleutels i 1 inlegvel i 1 bos met sleutels i 1persoonsbewijs i 1 portemonaie m. inh. i 1blauw rozen kranszakje i :1 rokerskaart i 1 gecomb. versnaperingskaart i 1 rokerskaart i1 gecomb. kaart i 1 school boekentas m. inh. i,1 witte wollen wanti 1 paar lage zwarteherenschoenen; overgordijnenstof (pluche) i1 kinderbril m. hoornen montuur i 1 lederendamestas m. inhoud. 

GEVONDEN: Lampen van een electr.straalkachel i 1 want grijs-wit; 1 bruine portemonaie m. inh. i 1 pr. dameskousen i 1 zilveren rozerikrans i 1 lederen portm. m. ritsluiting; 1 pr. blauwe wanten; 1 sleutel metkettinkje; 1 bankbiljet i 1 portem. m. inh. i1 blauw wantjei 1 glacé handschoen; 1 huissleutel i 1 licht-blauw wantje; 1 zakmesje i1 kinderschoentje i 1 kip; 1 portm. m. inh. i 1 armbandje i 1 portem. m. inh.; 1 bos sleut 1 grijze lange jas i 1 grijze overjas i 1 pr.skousen i 1 huissleutel. 

. Î 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL. 
van 26 Februari tot en met 6 Maart '1946.GEBOREN: Mar. P., z.v. J.J. v. Breugel e.v.M. J. Maas i 'Jan )· J., z.v. �- J. v. d. Biggelaar e.v. W. v. d. Pol; Mana J. A. d.v. A. J.
van Erp e.v. W. M. van Gemert; René J. M.z.v. A. M. v. d. Horst e.v. M. J. C. vanBeurdeni Gerardus P. W. z.v. G. A. v. -d.Weide e.v. C. W. Fr. van Kasteren; Walthera A. M. p.v. L. Bogaers e.v. J. v. d. Meerendonk; Antonia P. d.v. A. C. Kapteijnse.v. J. A. v. d. Bersselaar. ONDERTROUWD .• Theodorus Bekkersen Martina Janssen beiden Boxtel; MarinusBernardus van Esch Moergestel en AnnaCatharina Rekkers Boxtel. GEHUWD: • Lambertus Nicolaas Klompert Best en Francina Wilhelmina VullingsHaps; Gerardus Vriens Haaren NB. enMaria Augusta Johanna van der MeulenBoxtel i Johannes van den l;:looven Vughten Hendrika Maria Timmers Boxtel; Johannes Smoorenburg Boxtel en Adriana JohannaDaniëls Oisterwijk. _ ' OVERLEDEN: Adriana Josephina Kluijt-mans, oud 42 jaren.

BILJART KAMPIOENSCHAP. -Door de Centrale Commissie Boxtel vande Ned. Biljartbond, worden dit jaar weer de Kampioenschappen eerste-, tweede en'derde klasse klein biljart°;1Jerspeeld. Aan het Kampioenschap van Boxtel tste
klasse nemen 13 biljarters deel. De definitieve eindstrijd zal gehouden worden in hetclublokaal van "De Groene Pommerans" op23, 24, 30 en 31 Maart, terwijl voorwedstrijden gespeeld worden op Vrijdag 8, Zaterdag 9 en Zondag 10 Maart in het club
lokaal van "De Kei". Kampioen 1944 is de heer Cools. (vorigjaar is het kampioenschap niet verspeeld).De beste biljartspelers nemen aan devoorwedstrijden deel: n.l. de heren A. Beekers, A. Bekkers, H. van Breugel1 R. v. d.Bruggen, W. van Geffen, N. de Lange, Jan
van Liempt, B, Schalks, D. Siefers, M. v. d.Vorst, G. de Vries en A. Weijdeven. De zeven beste spelers komen in de definitieve kampio�nswedstrijden uit, om deheer Cools het kampioenschap te bekampen.Voor het kampioenschap tweede klassezijn 17 deelnemers, terwijl in de derde klasse32 spelers elkaar zullen bekampen. Door den Ned. Biljartbond zijn drie zil
veren medallies beschikbaar gesteld.
lsd,, 

JONGE BOERENSTAND. De jonge boerenstand te Esch hield Donderdag een ouderwetse teerdag. • Tevenswerd toen de door den Weleerw .. Heer Damen uit Boxtel gegeven sociale cursus gesloten. Er heerst een gezonde activiteit onder deze vereeniging. 
. R.K-. VOLKSPARTIJ. Op initiatief van het oude bestuur derR.K. Staatspartij (afd. Esch) werd alhier eenvergadering gehouden, om tot ·oprichtingener afdeling der Kath. Volkspartij te geraken. De vergadering was vrij goed bezet. Door Mr. Francissen werd een heldere uiteenzetting gegeven van het doel en denoodzaak der K.V. Zijn rede werd metbelangstelling gevolgd en werd door hetstellen van vragen besloten,• welke tot voldoening der vergadering werden beantwoord. Staande de vergadering gaven zichreeds ongeveer 130 leden op. De statutenwerden vastgesteld, terwijl nog besloten werd dat de vier zittende bestuursleden het·voorlopig bestuur zouden vormen, uitgebreid met een afgevaardigde van de boeren

en van de arbeiders en de heren Francissenen Spooren. Na een kort dankwoord doorden Heer Van Grop tot den spreker werdde geanimeerde vergadering gesloten. Door de opgerichte propagandaclub werden reeds 350 leden ingeschreven.

De Haas die spreken kon. 

�.,�·-
<±;:_�:�� 

3. Nu gebeurde het op zekeren dag dat,de haas een beetje ver was weggegaan omnaar een lekker hapje boerenkool te zoeken. Zonder dat hij er erg in had was hij ergdicht bij de hut gekoinen van de boswachter.Daar hoorde hij opeens erg hard roepen.En toen hij goed luisterde hoorde hij, dathet de stem van de boswachter was. Met één grote sprong verborg de haas zich ach- .ter een hazelnotenstruik en bleef zitten
luisteren. Dat was wel niet erg beleefd vande haas, maar het was de eerste keer dathij twee mensen tegen elkaar hoorde praten, en omdat hij dit allemaal kon verstaan,bleef hij achter die hazelnoot zitten omalles goed te horen. 

4
4. Daar hoorde hij een vrouw schreienomdat haar jongetje al spelend was weggelopen en niet meer teruggekeerd. Dan weer hoorde de haas het harde mopperen van de1 

boswachter, omdat hij maar niet kon begrijpen, dat zo'n lelijke jongen zo ver weg kon
lopen, zonder dat zijn moeder het wist.Toen kreeg de haas groot medelijden metde moeder die daar zo hevig zat te schreienomdat haar zoontje verloren was. Heel stil
letjes sloop hij van zijn schuilplaats wegen beloof de zich zelf den jongen te . gaanzoeken, al was het dan ook een zoontje vandie boze boswachter, die al.tijd op de hazenschoot.



RAADSVERGADERING. 
Vrijdag hield ·de Raad een openbare ver-

gad.ering. 
Bij het ingekomen stuk, ontslag burge

meester Amoldts stond de Raad enigen tijd 
stil om daarna als zijn eenparige mening uit 
te spreken, dat hij de motieven voor het 
ontslag niet kan aanvaarden. 

Besloten wordt adhaesi te betuigen aan 
een adres der gemeente Standdaardbuiten 
om de oorlogsschadevergoeding te baseren 
op de werkelijk gemaakte herstelkosten. 

Aan de Noordbrabantse blindenverenioino 
St. Antonius zal een kleine subsidie wo;de; 
gegeven. 

Het vermenigvuldigingscijfer van· het 
schoolgeld lager-onderwijs werd vastgesteld 
op 2. 

Op een verzoek om vaste aanstelling van 
den gemeente-arbeider Ch. van Donoen 
werd afwijzend beschikt. , " 

. Het voorschot der gemeentelijke vergoe
ding voor het bijzonder onderwijs werd voor 
1946 va�tgest:ld op f 8, 15 per leerling. 

Het mtvoenge rapport van de beplantings
commissie werd daarna behandeld. Tot leden 
der commissie tot wering van schoolverzuim 
werden benoemd C. F. Jansen, C. Liket 
en Jac. van den Akker. 

Vervolgens behandelt de Voorzitter de 
wijziging der gemeentebegroting 1945 waar
-door verschillende nieuwe posten �,orden 
ingevoegd en andere worden verhoogd. 
. �an de rondvr:1ag wordt • een druk ge
bnuk gemaakt. Het lid van den Akker be
spreekt de houtverkoop in de Essche baan, 
waarv_an de Raad geen kennis droeg. De 
voorzitter deelt mede, dat dit op advies van 
het Staatsboschbeheer is geschied. Het voor
.stel o� in de namiddag inplaats van des 
voorm1dda

Îi
0s te vergade·ren werd aangeno

men. Het id Baars wijst op de slechte toe
stand van de weg naar Boxtel. Verder zal 
van. gemeentewege moeite worden gedaan 

. -0m m Esch een vervoergelegenheid voor per
sonenvervoer te krijgen. Het lid van den 
Hoogen klaagt erover, dat de melk niet aan 
huis bezorgd wordt, waardoor zeer ten on
gerieve van de huismoeders de melk bij den 
.melkboer moet worden afgehaald. Met de 
desbetreffende personen zal in overleg war
.den getreden. Verschillende leden brengen 
nog de werkzaamheden van de D.U.W. ter 
sprake. Het lid v. d .Hoogen stelt voor bij 
-de rooiïng van Canadabomen het boven- en 
benedenhout in de gemeente te verkopen 
·aan inwoners. Hiertoe wordt belsoten.
• Het lid Diemen merkt op, dat reeds ver

:Schillende _ _jong� Cana�apooten, welke pas 
geplant ZtJn, z11n vermetigd. De voorzitter 
·deelt mede, dat voor enige reeds schade
:vergoeding werd ontvangen, terwijl deze 
aangelegenheid zijne bijzondere aandacht 
heeft. . - - - -

2Je. uidiosttijd in 'lledetland.
(vervolg.) 

Nu moge ik, na critiek te hebben gele
verd op enkele zinnen uit het Christoffel artikel van 2 Februari 1946 herinneren aan eet? deels zeer wijs woord, dat in hetzelfde artikel voorkomt: 11De huiskamer van den 
gemiddelden Nederlander zal normatief 
moet,en zij!l"· Iets is er in de overigens -voo�treffel11ke regel, dat mij hindert: die 
g�m1ddelde Nederlander. Ja, dat is een ·,!�ets''. en geei:i ,;iemand". Hij bestaat name
l11k met. Het 1s n fictie, die nu al enkele decennia ellendig nivellerend op het radioprogramma heeft gewerkt. Eerst moeten wij -dei:i gemiddelden luisteraar zoeken wat ont-. •wikkelingsgraad betreft. Nu wee: den oemiddelden lu_isteraar wa� levensbeschouwing betre_�t. En die bestaat met. Of vergis ik mij. Is h11 het geestelijk indifferente product 
van de nog ste�ds in paradepas voortschrij
dende vervlakkmg . onzer dagen, die alles om het even vindt, als het hem maar niet uit �ijn glans- en �leurloze lethargie op
schnkt? Ik mag en kan niet aannemen dat de Christofoor hem tot norm wil ma� 
ken en daarom houd ik het er liever bij: hij bestaat 1:1iet. Dus _het radioprogramma komt .terecht IQ. de huiskamer niet van de oe-"dd Id ' • 1 " m1 e en - maar van den Nederlander katholiek, ongelovig, protestant· democraat' socia!ist, ontwikkeld, minder ontwikkeld, on� ontwikkeld en�_. enz. Allen hebben zij dit gemeen, dat ZIJ Nederlander zijn en dat is zeer veel. Het moet daarom in de programma's. tot .�.ûtdruk�ing ½omen. Maar datgene waann ZIJ verschillen 1s minstens even veel 
en belangrijk. En dat moet ook in de programm�'s tot uitdrukking komen. De eis van 
het episcopaat en het algemene katholieke gevoelen zijn althans, voor zover het ons 
aangaat, duidelijk genoeg. 

M�ent nu de Christofoor er te zijn met 
de e1sen1 dat de programma's in geen geval 
agr:ssiet zich . mogen richten tegen bepaal
de m ons nationale leven ernstig genomen 
1
gr.oeperingen_? En verder 11Het al te dyna
pusche dat met of nauwelijks wortel vond in 
,het nationale leve_n, bepale zich tot congres
z�l. en vergadenngsgebouw en leven zich 
uit· m de pers, zolang men de democratie 
he! . b_est g�diend acht met algehele pers
\rrtJhe1d. Niem3:nd zal er bezwaar tegen 
hebben, deze ets te onderstrepen, maar ik 
zou het toch zonder de geestdrift doen van 

. iemand die meent, dat hij het lek heeft ge
, vonden. Immers, als wij, katholieken een

zuiver thetische uiteenzetting geven van on
.• �e, moti�ven om Maria's , Onbevlekte Oot-

vangenis te vieren of om onze Heiligen te 
vereren, of om te geloven aan Christus' te
genwoordigheid in het Heilig Sacrament des 
Altaars, staan wij, al nemen wij ook alle 
voorzorgen tegen agressie, en zijn wij met 
de beste bedoelingen bezield, toch lijnrecht 
tegenover onze Protestantse landgenoten. 
Als de Protestanten bijbellezingen houden, 
overeenkomstig een versie, die niet de onze • 
is, staan wij tegenover elkaar. Ik kan mij 
voorstellen, dat geen gereformeerd of her
vormd huisvader de uitzending van een H. 
Mis in zijn huiskamer zal tolereren, omdat 
de H. Mis voor hem afgoderij betekent al 
zal hij ook veelal van onze goede tr�uw 
overtuigd zijn. Toen Dominee Spellberg voor 
de ?1icrofoon een uiteenzetting gaf van de 
beginselverklaring van het Vrijzinnige Pro
testantisme, was ik zo bekrompen de knop 
om te draaien, omdat ik zijn woorden voor 
onontwikkelde huisgenoten verwarrend en 
gevaarlijk vond. 

Zijn wij het er over eens, dat het toekom
stige programma betrekkelijk veel principië
le uitzendingen zal hebben (

11
Het uitdraoen 

der katholieke levensbeschouwing op álle 
gebied") dan valt moeilijk de conclusie te 
vermijden, dat de huidige groepering van de 
programmastof wenselijk is. Juist omdat .de 
huiskamer, zoals Christofoor zeer terecht 
opmerkt, normatief is, hedt de huiskamer
bewoner _recht_ e': plicht, te weten, waar hij 
aan toe 1s. Dit 1s zeer eenvoudig wanneer 
men, zolas vroeger en thans, kan zeggen: 
dit is de dag en de zender van de Katho
lieken, de Protestanten, enz. enz. Het is on
mogelijk bij een gemengd programma. En al 
ware. het wel mogelijk, het spelletje knop 
aan knop uit, is op de duur niet vr,iect� hou
den. Wie bezwaren heeft tegenrmijdaalde 
uitzendingen, in strijd met zijn gezrnssfeer 
moet in staat zijn deze uit te bannen. 
.. �at is_ er eigenlij� tegen de huidige zend

tijd mdelmg? Is het m bonte mengeling door 
elkander zetten van de programmadelen 
meer 11nationaal"? Wordt de verdeeldheid 
er minder door geaccentueerd? Ik kan het 
waarlijk niet inzien. Een tekenaar hekelde 
de huidige zendtijdregeling naast het veel- / 
vuldig aangehaalde Christofoorartikel door 
haar als een mallemolen voor te stellen 
waarin Vara, Avro, Kro, NCRV en Stich� 
ting" in snelle vaart langs den verbluften 
toeschouwer-luisteraar stoven. Maar hoe 
duizelingwekkend zou de vaart dezer 
mole� wor?en, wanneer de bepaald gekleur
de mtzendmgen van uur tot uur, ja hier en 
daar van kwartier tot kwartier zouden wis
selen. Dat zou pas met recht op een malle
molen lijken. En de verdeeldheid zou er 
eigenlijk heel wat hinderlijker door' gede
monstreerd worden, alweer aangenomen dat 
er betrekkelijk veel bepaald gekleurde' uit
zendingen komen. Dáár gaat het steeds om. 
Als het etiquetje Kro of Vara er niet meer 
mag aanhangen, maar die uitzendingen toch 
verschillend getint zijn, is dit niet veel meer 
een kwestie van: het staat beter voor de 
buren. 

Tenslotte zal men vragen: en in andere 
landen dan? Daar gaat het toch schijnbaar 
wel. Op de eerste plaats zij opgemerkt dat 
wij naar ieders overtuiging moeten zo�ken . 
naar een 11';1,ationalen omroep", hetgeen on
-der meer wil zeggen : naar een omroepvorm • 
passend bij ons eigen volkskarakter. Ons in� 
stellen op de omroepvormen in andere lan
den zou betekenen, zoeken naar een inter
nationalen omroep. Indien zou blijken, dat 
de aard van· de Nederlanders een anderen 
vorm wenselijk zou maken dan men elders 
kent, zou men het niet behoeven te schro
men, voor de zoveelste maal voor de Chi
nezen van Europa te worden uitgemaakt. 

(wordt vervolgd.) 

2JisttiGutie= 'llkaws. 
( 

AANVULLING BONNENLIJST. 
voor de �weede helft van de 3e periode 
1946 (3 t/m 16 Maart 1946. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
koopen van. 

Maandag 11 Maart mag worden afgeleverd. 
Bij deelneming aan de maaltijden van de 

centrale keukens moeten aldaar de bonnen 
" 030 of 530 vleesch" voor vleesch en "026 
aardappelen" voor aardappelen worden in
geleverd. 

Kunstmest voor particulieren. 
Het is mogelijk gebleken aan particulieren 
die . minder dan 10 are cultuurgrond in ge� 
brmk hebben voor de teelt van voedings
gewassen, een bescheiden hoeveelheid kunst
meststoffen bonloos ter beschikking te stel
len. De detaillistén dienen de hun voor dit 
doel verstrekte toewijzing zoo goed mogelijk 
onder hun afnemers te verdeelen naar rato 
van de in gebruik zijnde oppervlakte grond. 
Belanghebbenden, d.w.z. zij die een volks
tuin of particuliere tuin hebben (volkstuin
c<;>mplexe,n vallen buiten deze regeling) 
dienen zich zoo . spoedig mogelijk bij hun 
handelaar te laten inschrijven. 

,Parochie H. Petrus, Boxtel. 
ZONDAG, 10 Maart: 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 wel
zijn der parochie. Om kwart voor twaalf kl. 
Congregatie. Na den middag om 3 uur Lof 
met· Rozenhoedje. Om half 4 H. Familie. 

Vandaag collecte voor de KA. in ons 
Bisdom. De 2e schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaat. Beide collecten worden 
in de milddadigheid der gelovigen aanbevo
len. Zondag a.s. is het collecte voor het 
Seminarie. 

Woensdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje en gebed tot den H. Joseph. 

Donderdagavond om half 8 Lijdensmedi
tatie, die gegeven zal worden door den 
ZeerEerw. Heer Pater C. Adam. 

Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg en ver
ering van de relikwie van het H. Kruis. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn J:!Jt 
Quatertemperdagen, geboden vasten en ont
hou_dingsdagen. In de vastenwet is dit jaar 
gedispenseerd, niet ech�er in de onthoudings
wet, zoodat het op die dagen verboden is 
vlees en jus uit vlees te gebruiken. 

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 gef. gez. 
Jrgt. voor Franciscus Jurgens; z.a. gel. jrgt. 
voor Hendrica v. d. Biggelaar Roovers; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Johannes v. d. 
Akker; om half ,8 gel. jrgt. voor Maria 
Adriana Eijkemans; z.a. gel. H. Mis voor 
Anny van Vught; H. Hart altaar gel. jrgt. 
voor Antonius v. d. Wetering; om half 9 
gez. jrgt. voor Rumoldus v. d. Ven en Ca
tharina Anna Montens. '\ 

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Lambertus v. d. San de; z.a. gel. mndst. 
voor Adrianus Voets; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Johanna Maria v. d. Steen 
Slijters·; om half 8 gel. jrgt. voor Leentje de 
Louw; z.a. gel. jrgt. voor Henricus Meewis 
te Oirschot overleden; H. Hart altaar mndst. 
voor 1!endrica van Erp Koolzaad; om half 9 
gez. Jrgt. voor Maria Anna Tielen van 
Beurden. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
, jrgt. voor Wilhelmus van Dongen; z.a. gel. 

H. Mis voor Martinus van Hamond v.w. het
personeel v.h. vliegveld te Schijndel; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Franciscus 
Mandos v.w. het Koor; om half 8 gel. jrgt. 
voor Jacobus Verhagen; z.a. gel. mndst. 
voor Wilhelmus v. d. Pas; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Josephus Cuijten v.w. de 
puurt; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Adria
nus Leermakers. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jr�t. voor Jacobus van Susan te; z.a. gel. 
H. Mis voor Johannes Petrus Tielen; H.
Hart altaar gel. jrgt. voor Lambertus Adria
nus de Bresser; om half 8 gel. H. 1Mis voor 
Martinus Hubertus Giesbers; z.a. gel. H. 
Mis voor Willem Couwenberg; H. Hart al-

Bonkaarten KA, KB, KC 603. 
073 Algemeen: 250 gram jam, stroop, enz. 
074 Algemeen 50 gram thee. 

, ta<:lr gel. H. Mis voor Marinus van Laar
h�ven; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Wilhel
mma van Gerwen. 

075 Algemeen ± 112 gram huishoudzeep. 
1 (uitsluitend importzeep.) 

076 Algemeen: 250 gram zachte zeep. . 
B 18 Reserve: 1 kg. aardappelen. 
Bonkaarten LA, LB, LC 602 
A 11 melk: 1½ liter melk. l 
B 11; C 11 melk: 3 liter melk., 
026 Aardappelen: 2 kg. aardappelen. 
Bonkaarten KO, KE 603. 
567 Algemeen 250 gram jam, stroop enz. 
568 Algemeen � 112 gram huishoudzeep. 

(uitsluitend importzeep.) 
569 Algemeen: 250 gram zachte zeep. 
Bonkaarten LO, LE 602. 
D 11, E 11 melk: 5 liter melk. 
526 Aardappelen: 1 kg. aardappelen. 
Tabakskaarten enz. 
T 16 2 rantsoenen shag of rooktabak. 

(geen sigaretten of sigaren) 
V 16 100 gram chocolade of suikerwerken. 
X 16 100 gram chocolade of suikerwerken. 
Bo!engenoemde bonnen kunnen reeds op 
VrtJdag 8 Maart a.s. worden gebruikt, met 
uitzondering van de bonnen • voor melk en 
aa,rdappelen, waarop eerst met ingang van

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Franciscus Mandos; z.a. gel. H. Mis 
voor Gerdina Ligtenberg van Uden; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Lambertus v. 
de Sande v.w. de Broederschap v. d. H. Eijk; 
om half 8 gel. H. Mis voor· bijz1 intentie;
z.a. gel. jrgt. voor Gerardus v. d. Steen en
Anna Maria Slijters de hsvr.; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Adrianus Verhagen v.w. de 
buurt; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Maria 
van Susante van Dongen. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Antonius v. d. Steen v.w. het 
personeel .1�n Susante; z.a. gel. jrgt._ voor
Johannes Krieken; H. Hart altaar gel. mdst. 
voor Ang�la Honorina de Meij; om half 8 
gel. H. Mts voor Cornelia Cox Zoetekauw• 
z.a. gel. mndst. voor Johanna Bevers Lou�
wers; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Hen
drica Marynen v. d. Vliert v.w. de missie
naaikring; om half 9 gef. gez. jrgt. voor 
Engelina Leermakers v. d. Velden. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus 

v. d. Sande; Dinsdag: get H. Mis voor Cor
nelia Bosch; Woensdag: gel. H. Mis voor 
Cornelia Bosch; Woensdag: gel. H. Mis v.
Johannes Dankers; Don�erdag: gel. H: Mis 

voor de 3 gesneûvelden v.d. Nieuwstraat • 
Vrijdag: gel. H. Mis voor Hermanus Duse� 
mos; Zaterdag: gel. H. Mis voor Lamber
dina van Gerwen. 

Parochie H. • Hart, Boxtel. 
lste Zondag van den Vasten, 10 Maart 1946:

De eerste schaal is vandaag voor de Kath . 
Actie in ons Bisdom en onze paroçhie. De 
Kath. Actie geeft ons een belangrijken steun 
in het werk der zielzorg, maar stuit telkens 
op het gebrek aan geldmiddelen. Volgens 
een regeling van het Diocesane Hoofdbe
stuur komt de helft der opbrengst aan onze 
parochiele acties ten goede en daarom ook 
zij U deze collecte warm aanbevolen. De 
tweede schaal is voor de B.N. van ons Bis
dom. 

Om kwart voor 12 H. Familie voor jon
gens, om 2 uur S. Teresa; om half drie H . 
Familie voor verloofden en meisjes om half 
vier voor de mannen. Om 7 uur Lof met Ro-
zenhoedje. 

Woensdagavond om half 8 Lof met gebed 
tot Sint Joseph, waarna de Lijdensmiditatie 
wordt gehouden. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag Quarter
temperdagen, . geboden onthoudingsdagen, 
waarop men zich van vlees en jus uit vlees 
moet onthouden. 

ZONDAG: 6 uur Ld. voor Maria van 
�al-Dankers, vanwege de Broederschap van 
Smt Bernardus; 7 uur Ld. geest. en tijd. wel
zijn der parochie; 8 uur Ld. tot bijz. int.; 
�wart over 9 Ld. voor Mej. Allegonda Spie
rmgs vanwegen Broederschap O.L. Vr. van 
Lourdes; half 1 t Hoogmis. 

MAANDAG: 7 uur Ld. Philomena van
Berkel-Verkuylen; Ld. Piet Bergman; l.d. Jan 
Verhoeven; kwart voor 8 tot bijz. intentie; 
Ld. Frans van Zeeland te Heesch overleden• 
half 9 Henrica van Eyndhoven-Bekkers. ' 

DINSDAG: 7 uur z.d. Joës Hubertus 
Kornuit; I.m. Antonius v. d. Meyden; I.m. 
Petronella de Bie-Schoon es; kwart voor 8 l.d. 
Anna van Doevendans-van Grinsven; I.m. 
Adri Natten, in 't buitenland overleden• 
half 9 z.d. Johanna v. d. Pas-Pynenburg. ' 

WOENSDAG: 7 uur z.j. Mej. Johanna 
Meerendonk-v. d. Laar; l.j. Marinus van , 
Hemmen;- I.m. Hendrica Verhoeven-v. d. 
Biggelaar; kwart voor 8 Ld. Jos v. Susante; 
Ld. Heer en Mevr. Hub. van Dijk-van Oerle; 
half 9 Ld. Heer Wilhelmus Karthaus te 
Zeist overleden. 1 

DONDERDAG: 7 uur z.j. Gysberdina 
Bekkers; l.j. Cornelis. Strijbos; l.d. Anna 
Maria Doevedans-van Grinsven • kwart 
voor 8 Ld. Maria van Hal-Danke�; l.d. Jo
hannes van Oirsc]:iot; half 9 pl.z.j. Willem • 
Couwenberg. 

VRIJDAG: 7 uur gef, z.j. Heer Josephus 
v. d. Meyden en Mej. Wilhelmina v. d. Mey
den; l.d. Willy Derks; l.d. Johanna Potters
Kemps; kwart voor 8 I.m. Maria Kaufman
Langenhof; I.m. Laurens Nouwens • half 9 
l.d. Heer. Wilhelmus Kartháus te Zeist over
leden. 

ZATERDAG: 7 uur gef. Lj. Catharina. 
Lambrechts-Marynissen; I.m. Adrianus van 
Ruremonde; Ld. Antonius en Adriana Wa
genaars-v. d. Linden en zonen; kwart voor 
8 l.d. Ànna Maria Doevendans-van Grins
ven; l.j. Adriana Segbars-Jansen; half 9 z.d. 
Jos van Susante van personeel. 
Parochie H. Lambertus, Gemonde.· 

Eerste Zondag van den Vasten. 
Z(?NDAG: half 8 H. Mis welzijn der pa

rochie; 10 uur Engelbertus v. d. Linden en 
Hendrina de hsvr. 

MAANDAG: half 8 jrgt. Huberta v. d. 
Eerden. 

DINSDAG: half 8 jrgt. Martinus v. d. 
Besselaar. 

WOENSDAG: half 7 Îrgt. Henrica hsvr. 
van Martinus v. d. Besselaar. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. Wilhelmus 
Kemps. . 

VRIJDAG: half 8 jrgt. Cornelia hsvr. van 
Wilh. Kemps. , . • , ZATERDAG: half 8 jrgt. Joanna Beek-.
mans. 

Deze week zullen geschieden:
Maandag 2 H. Missen Maria van Duyn

hoven-v. d. Ven te Veihel overledcm; Dins
dag 2 H. Missen Johannes van Dijk te Erp 
overleden; Woensdag: H. Mis Adrianus van 
Weert in Indië overleden; H. Mis Adrianus 
van Eindhoven vanwege familie; Donder
dag: 2 H. Missen Adrianus van Eindhoven 
vanwege geëvacueerden; Vrijdag: 2 H. Mis
s7n Theodorus van Kuringen vanwege dé
kmderen; Zaterdag: 2 H. Missen Theodorus
van Kuringen vanwege de kinderen. 

Parochie H. Theresia, Boxtel. 
Eerste Zondag van den Vasten. 1946.

. ZONDAG: 7 uur H. Mis van wege wel
doener van de St. Vincentiusvereniging voor 
Petrus van Beers; half 9 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor het welzijn van de parochia
nen; de eerste schaal is voor de Kath. 
Actie, de tweede voor Bijz. Noden; Drie uur 
Lof met predikatie over het Lijden van 
Onzen Heer Jezus, gehouden door een der 
Eerw. Paters van Stapelen. Na de predikatie 
wordt het volgend lied gezongen: 

0 Jesu zoet, gekleurd met bloed 
Door kroon en geestelroede; 
Waar gaat Gij heen; 

Zijn Uwe leên, Uw hart niet lijdensmoede? 
Keervers: 
Jezus, ik vrage: waarom gedragen • , 
't Hout van de schande naar Golgotha? 



Onschuldig Lam, wat ik niet nam tot 
boeting mijner zonden, 

Hebt Gij zoo blij_ getorst voor mij;n. Uw liefde sloeg U wonden. 
Ho Jesu zoet, Geef mij den moed om 'ten _,. kruis met U te dragen.

Hoe zwaar het zij, Uw kracht zal mij k · bij 't zwakke pogen schragen. f MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; half 9 gez. mndst. voor Petrus 
van Beers. 

DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis voor 
Johannes Vissers; half 9 gez. mndst. voor 
Johannes Smits in Duitsland overleden. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
tus Venmans en Drika v. d. Loo hsvr.; half 
9 gez. H. Mis voor Maria Antonia van Beers 

DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Cor
nelis Sm etsers te Oirschot overleden; half 9 
H. Mis voor de leden der godsvruchtige ver-
eniging ter ere v. d. H. Theresia. ·, 

VRIJDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor de 
familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel; half 8 gez. 
mndst. voor Adrianus v. d. Loo. 

ZATERDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor de 
gelovige zielen; half 9 H. Mis voor Gerard 
Vekemans te Nijmegen overleden. 

Biechturen: half 3 tot 4 uur en van half 6 
tot 7 ·uur; om 6 uur Lof ter ere v.h. Onbe
vlekte Hart van Maria tot hulp voor de 
bewaarschool. 

Aanbevolen 30 dagen: Johannes v. d. Big
gelaar te Nijmegen en Cornelis Smetsers te 
Oirschot overleden. 

Ten slotte een noveen tot voorbereiding 
van het feest ter ere v. d. H. Jozef. 

ZONDAG, 17 Maart: 7 uur H. Mis voor 
H. Eerw. Heer Wilhelmus Spierings, gewe-

• zen Deken en pastoor in Boxtel. ,-

Parochie St. Jan's Onthoofding, 
\ Liempde. 

le Zondag v�n den Vasten, 10 Maart 1946.
ZONDAG: half 71.j. Gerardus·van Rure

monde, Johanna, Ca'tharina en Maria de 
hsvr.; 8 uur 1.j. Adrianus Hermes; de Hoog
mis tot welz. der par.; 3 uur Lof, daarna 
jongenscongregatie. De 1e schaal voor de 
Kath. Actie in ons Bisdom. 

MAANDAG: 7 uur z.m. Wilhelmina 
Huyskens overleden te Oirschot; half 8 z.j. 
Wilhelmina Bemardus Quinten; 8 uur l.j. 
Eerw. Zr. Balbina de Laat. 

DINSDAG: 7 uur z.j. Hendricus Ver
dook; half 8 z.j. Johannes Jennissen en Ver
ginie hsvr.; 8 uur l.mndst. Willem van Dijk. 

WOENSDAG: 7 uur z.j. Balthasar Pin
kaers en Catharina hsvr.; half 8 z.j. Cornelis 
van Gerwen en Anna Maria hsvr.; 8 uur 
1. mndst.Michiel v. Brunschot.

DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. nodender parochianen; half 8 z.j. Christina en 
Lambertus van Gerwen; 8 uur l.mndst. He
Jena Adrianus v. d. Velden. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. Adrianus en Adriana 
van Gerwen; half 8 z.j. Cornelis Quinten; 
8 uur l.mndst. Lambertus Verhagen. 

ZATERDAG: 7 uur z.j. Johannes Thomas
sen, Johanna en Maria hsvr.; half 8 l.mndst. 
Hendrica van Rysingen; 8 uur l.mndst. An
tonius van Alphen. 

ZONDAG: half 7 I.mndst. Arnolda Tin
nen broek; 8 uur l.mndst. wed. Johanna Jan 
van Nunen. 

·woensdagavond 7 uur Lof ter ere van St.
Joseph. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag de Quar
tertemperdagen, geboden onthoudingsdagen 
voor iedereen. 

30e Wilhelmina Huyskens overleden te 
Oirschot; Wilhelmus Laemers overleden te 
Afferden. 

Gedoopt: Hendricus Johannes z. van 
Henricus van Erp-v. d. Meyden. 

Parochie H. Willibrordus, Esch. 
Eerste Zondag van de Vasten 

Ji.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal
collecte voor de Kath. Actie in het Bisdom. 
Derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof, waaronder Lijdens
meditatie. We verzoeken alle parochianen 
de Lijdensmeditatie trouw bij te wonen. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quartertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen. In de vasten is gedis
penseerd, niet in de onthouding. 

Woensdagavond om half 7 Lof ter ere 
van den H. Joseph. Na het Lof een lied. 

. Vrijdagavond om half 7 oefening van den 
H. Kruisweg.

Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 't
Seminarie. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Linderdina Hil
gerdenaar; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 

MAANOAG: 7 uur mndst. Eerw. Zuster 
• Pascal; 8 uur H. Mis Maria van Rulo-van

Dongen. 
DINSDAG: 7 uur mndst. Johanna van 

Zeeland; 8 uur mndst. Johannes Henricus 
·Fick.

WOENSDAG: 7 uur mndst. Johanna van 
Jen Bruggen-Dominicus; 8 uur mndst. Jo
:1annes Konings. 

DONDERDAG: 7 uur mndst. Wilhelmus 
·n Wimke .van Schijndel; 8 uur H. Mis over-
eden Ouclers. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis Willibrordus van 
I den Braak; 8 uur H. Mis Hendricus Spoo
ren v.w. Br. H. Willibrordus Luyssel. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis Gerdina van 
de Pas-v. Son; 8 uur H. Mis uit dankbaarh. 

Hierbij betuigen wij onzen hartelijken dank aan 
famielie, vrienden en kennissen, buurtbewoners, 
alsmede ain de Eerw. Zusters van Duinendaal, 
Dr. van Rooy en H.H. geestelijken van de parochie 
van het. H. Hart voor de vele diensten verleend 
tijdens de ziekten en overlijden van onzen onver$ 
getelijken Vader 

F. J. Witteveen
' 

Huiskamers 
Old-finished 
Mahonie, 
·a1�nk enANTONIUS WAGENAARS 

namens allen, Gothieke uitvoering 
de kinderen WAGENAARS 

Boxtel f 795.-

Te koop of te ruil. Wit 
leeren schoenen, 39 tegen 
38 Molenstraat ?.3 
Gevraagd voor directe in$ 
diensttreding bij R.K. Uit• 
geversbedrijf eenige be$ 
kwame 

R.K. Colporteurs
tegen vast loon plus premie. 
Alleen zij die over de noo• 
dige vakbekwaamheid be. 
schikken en gewend zijn 
in betere kringen te werken, 
gelieven te solliciteeren Br. 
onder No.16, bur. v. d. blad. 

MIDDENST..ANDSCURSUS 
De basis voor een eigen zaak 
is het Middenstandsdiploma 

Geeft U per omgaande op voor het volgen v.d. cursus bij: 
A.J.ROBBEN,Molenwijk 14-, Boxtel� Tel.302 
Leeraar boekhouden en gedipl. belastingconsulent 

Lid Ned. Coll. van Bel. Consulenten 
Lid Ned. Ver. van Accountants 

NIEUWE BIOSCOOP - BOXTEL 
Vrij dag, Zaterdag en Zondag 8 uur 
Zondagmiddag 5 uur MA TlNEE. 

Een meesterlijke spionnagefilm: 

,,, .... ��----� .. ,,,
Cassabons 

zijn con ten 

Voor 10 gulden cassabons 
EEN gulden contant terug 

Te koop 2 pers. ledikant m. 
matras, buffetkast en lam
pekap. L. Schoenmakers, 
Nieuwstraat 190 c. 

4 Mannen der duisternis 
. met: Anna Lee-Francis Sullivan e. v. a.1 

Gevraagd in klein leraars
gezin te Eindhoven 
net meisje voor dag en 
nacht. Aanmelden J. Budds· 
meyer, Markt 23, Boxtel. 
Te koop een koe, 6 maan
den drachtig bij H. van d. 
Loo, Nieuwstraat 71. 
Gevraagd door juffrouw al
leen een plaats in bank van 
St. l»ieterskerk, middenban
ken, aanbieding Molenstr. 
19. 
Te koop prima rijzadel, 
bokkewagen met tuig en 
goede handwagen, bij H. v. 
Laarhoven, Molenstraat 28. 
Biedt zich aan betrouwbaar 
persoon met goede getuig
schriften als magazijn
knecht of chauffeur. Bevr. 
Molenstraat 19. 
Gevraagd net Meisje v. d. 
Laan, Stationstraat 50, aan 
het zelfde adres te koop 
nieuwe gevoerde dames• 
mantel maat 40. 
Uit voorraad leverbaar Bes• 
te klei poota"rdappelen, 
• Bevelanders, Eigenheimers
en Bintjes bij de Wed. G. 
Smits, Molenstr. lO, Boxtel. 

Toegang 18 Jaar. .---------------------
Als het gaat over Zade� of Bloemen ·

1·Maandag tot en met Donderdag 8 uur • Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 
De . Gebochelde 
Henri de Lagardere is niet dood, Hij leeft! 
Toegang alle leeftijden. 

ATTENTIE: 28 Maart vertoonen wij het filmwerk: 
GOLGOTHA, DE CHRISTUS FILM met Harry Bauer 
en Jean Gabin" Nadere aankondigingen volgen. 

Chocolade Hagelslag 
Deze week op de .jambon: 

de AVEHA::WINKELS 
. 

ID 

CHOCOLADE HAGELSLAG 

per 100 gram 20 et.

Tevens op-� Jambon: 
Huishoudjam per 1/2 kg 47½ et.
Keukenstroop ,, ,, ,, 24 " 
Appelstroop ,, ,, ,, 38 " 
Kunsthoning per pak 55 " 

André van Hilst 

Voor 

de plechtige H. Communie
kunnen wij U een bijzonder 
mooie keuze bieden.· 

Ziet étalages. 

fi. van 'Vlerken - {!3oxtel 
Uurwerken .: Goud en Zilver

1 
- Optiek 

Inkoop oud goud en zilver 
aan hoge waarde. 

Schoenen 
zijn een · vertrouwensartikel 
koop ze daarom bij een 

Vertro·uwd adr�s 

Bovendeer'ts 
Ontsmettingsdienst Fa. Lieve & Co., Vlaardingen 

Schoenen 
Gevraagd een net dagmeis• je 16 à 17 jaar. L. J de Greef, zal bij voldoende deelname een gemeenschappelijke actie 
Hal 9, Esch. 

blijven beter. 

Te koop bij H. v. d Pasch, 
Onrooi 6 een driftvarken 
gemerkt V D L., een toom 
beste bi�gen en een drach• 
tig schaap. 

F. J. Witteveen

'l)fouwf 
90 cm. breed 

79 cent p. mtr. 
•••••••••••••••• Behangverf 
Waterverf 
Borstelwerk 

C. Bevers
Molenstr 8, Boxtel

••••••••••••••••• 

Neemt goeden raad, 
Gebruikt v. Oers zaad. 
Te koop wegens overcompleet 
4 fauteuils, 1 salon-tafel 
en 1 dressoir. 
Alles massief eikenhout. 
Voorts nog groot kinder• 
ledikant, divan, eenige 
schilderijen en lampen, 
en te koop of te ruil zo 
goed als nieuwe mandoline 
tegen banjo. 
Te koop gevraagd los of 
vast vloerkleed in goedrn 
staat. Stationstr. 38 tioxtel 

ratteno en muizenbestrijding 1organiseren voor, ee houders, bed rij ven en particulieren. 
Zij, die in beginsel hieraan wensen deel te nemen, kunnen 
zich opgeven aan onderstaand adres 

Boerenleenbank - Boxtel 
Molenstraat 14 

M. Oliemeulen "Drogisterij "De Molen"
Rechterstra t Boxtel 

- Uit ve1•re ge,vesten

komen nu weer de goede thee
soorten, die Douwe . Egberts 
Thee zijn aangenamen geur 
en smaak gevén. U kunt uw 
theebon niet beter besteden 
dan aan D.E. Thee! 

1Jouwe [gberts 
THEE 

Orulclcerii Firma ( P. Tiele_;;-Boxtel-. --

Met ingang van de volgende week, zijn de· 
zitdagen als volgt: 
Dinsdag 9-12 uur en 2-5 uur. 
Donderdag 9-12 uur. 
Vrijdag 9-12 uur, 
Zaterdag 9-12 uur. 

H.H. Tuinbezitters. 

De Kassier. 

Attentie! 
Het voorjaar is weder in aantocht, dus ook tevens de tijd 
om Uw siertuin en boomgaard weder in orde te brengen. 
Stel daarom niet langer uit, doch vraagt thans omg.:iand 
onze adviezen, on2e Tuinarchitect staat voor U klaar 
met een speciale collectie Sier• en Fruitboomen. 
Alle aanleggen geschieden onder volle garantie. Vraagt 
dus omgaand onze prijzen, het verplicht U tot niets. 

beleefd a,mbevelend, 
Tuinbouwinrichting "Sempervirens" 
Moderne Tuinarchitectuur, Parallelweg 35 (Z) Boxtel 

• Voor vakkundig Tuinwerk
Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 
I 

bll Bert van den Braak ■

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

F. J. Witteveen
Spiegels 

,,. 

f 9.75 

Bedstellen 
Wol vulling 

f 79.50 

F. J. Witteveen
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.13esdtao.inq,. 
Ergens in de wildernissen was het 

de aloude gewoonte dat de jonge lie
den der wilde stammen hun ouders 
in de bomen joegen en er dan aan 
gingen ·schudden. Als ze zich dan 
konden vasthouden mochten ze in le
ven blijven. Maar als ze eruit vielen 
dan werden ze gedood met toma
hawks of strijdbijl. . 

Als we als beschaafde Westerling 
dit ruwe verhaal, dat op werkelijkheid 

. berust, lezen dan zijn we natuurlijk 
erg trots op onze beschaving die zulke 

, wreedheden al eeuwen lang te boven 
is. 

Daarbij vergeten we dan het bij die 
wilde stammen een soort geloofsover
tuiging was, dat dit zo moest geschie
den. Zo'n wilde die zijn oude vader 
doodslaat meent dat hij goed doet. 

, Die man heeft zijn waarryeid lief.
Als we ons nu eens bezinnen hoe 

het gaat in onze christelijke maat
schappij. 

Bij die wild1 sta·mmen was het een 
liefde voor een soort waarheid wat 
het criterium uitmaakte voor de sa-
menleving. : • 

Als alles nu in proportie was dan 
zou in onze maatschappij de liefde 
voor een christelijke waarheid het eni
ge criterium moeten zijn. Maar als we 
zo.-maar eens rond ons kleine kringetje 
kijken· dan missen we 1dit in ieder ge
val. Gaan we wat verder, en zoeken 
we de motieven van de wereldge-

, meenschap dan komen we tot een 
ontdekking die ons nog meer zal gru
wen dan het kleine gedragspunt der 
wilde volksstammen. 
' Er wordt gesproken over gods
dienst, maar deze staat voor de grote 
massa buiten het leven. 

Men schrijft over sociale rechtvaar
digheid en ondertussen slaan de geld
stukken alle recht stuk. 

Het liefst praat men over naaste
liefde, terwijl de kanonnen van super
nationalisme, grootheidswaanzin en 

Wea Vi. 
De zon speelt door de dennentakken met 

de wind, een zachte melodie op een trek
harmonica" een boerderijhond blaft in de 
verte en Clan is het al weer avond over het 
Brabantse laqdschap. Nacht wordt het eigen
lijk niet, want de maan maakt van de dag 
een iqgeslapen dag. Zo'n avond is de juiste 
tijd om bij het vuur in het houthoekske 

• een oud verhaal te fluisteren, te vertellen
van bokkenrijders, van de toverheks die op
haar bezem door de lucht vliegt of snachts
een kat wordt met vlammende ogen, of van
de "gloeiïgti", die je achterna zit met zijn
vurige ogen� Maar het liefst hoor ik toch de
wind door de schoorsteen roepen. De wind,
die door de lange populieren raast en hun
takken buigt, dat· het tiert en te keer gaat
rond het huis. Het vuur moet dan hoog
opwakkeren en de harde gerimpelde ge
.zichten der boeren zullen beginnen te Ie-
• :ven. Dan zal er wel iemand opstaan en in
het vuur spuwen, nog een paar keer aan zijn
pijp trekken en beginnen met ...... ,,het is al 
lang geleje ...... " 

In het lange en soms langdradige verhaal 
van de boer kunt ge dan weerspiegeld vin-
• den de lange -strijd van ons volk met de
aarde en met de beschaving. Want zeer lang
hebben wij gewroet op onze bar slechte
grond, en zeer lang hebben wi/

. ons verzet
tegen de b�sçhaving, tegen al es wat van
buiten kwam. Hiervoor kan men vee! ,oor
zaken aanwijzen, maar de voornaam,t� Ol'r

zaak is te vinden in onze volks1ard, dit> een
beetje conservatief is. Ook ourzaken v;i n
buitenaf., zoals het bestuurssysteem dat sterk
Hollands getint was. Hoe dikwijls honden
�e niet grommen over baantjes verdelc..n
àan·Hollanders, en zo al meer van die oude

chauvinisme de liefde tot gruis schie
ten. 

Men spreekt over vrede, veilig
heidsraad, maar reeds terwijl men aan 
het oreren is over al deze schone 
dingen, bespiedt men de mogelijkhe
den om zich door een oorlog te ver
rijken, of door een dreiging zich iets 
onrechtmatig toe te eigenen. 

Vondel zei, dat de wereld een 
schouwtoneel was, waarin elk zijn rol 
speelt, maar het is een toneel met een 
zeer slechte regie met een lachwek
kende rolverdeling en een miserabel 
repertoire. 

Het is een toneel, waarbij wair 
geestelijke leiding bewust wordt zd'c:kï

gemaakt. Men zal proberen een maat,
schappij te maken waar het goed is te 
leven. Maar het zou misschien recht
vaardiger zijn terug te gaan tot de 
kleine .gemeenschap van wilden, waar 
ten minste een of andere geestelijke 
grond de drijfveer was van het ge
meenschapsbestaan. We zijn bezig in 
een eeuwigdurende strijd om loons
verhogingen, prijsverhogingen, duur
tetoeslagen, opcenten, vredesconfe
renties, handvesten, handelsverdragen 
en meer dergelijke voorname din'gen 
het doel der samenleving uit het oog 
te verliezen: het geluk der gemeen
schap. Met onze strijd om hegemonie 
van ideeën, die alleen· een materiële 
doelstelling en grondslag hebben, ver-
liezen wij ieder uitzicht op andere 
leven, dat toch voornamer is dan het 
leven hier. 

Voorwaar wij kunnen niet bogen 
op een beschaving, wanneer we de 
voornaamste reden van ons bestaan 
uit het oog verliezen. Wij kunnen niet 
roemen op onze cultuur, zolang wij 
alleen maar bezorgd zijn óver onze 
kleding, ons voedsel, ons bezit. 

Het enige waar onze maatschappij 
gebrek aan heeft, dat is een geeste
lijke basis van onthechting, versobe
ring en ware liefde voor het christe
lijke levensbeginsel, dat reikhalst naar 
een eeuwigheid. H. v. d. M. 

koeien. Het is geen wonder dat ons volk 
zich terugtrok achter een haardvuur en bij 
de potstallen bleef mopperen over al het 
luxe gedoe dat uit Holland kwam. De boeren 
gingen vechten met de ,grond toen de str•jd 
tegen het overheersende bestuur niet iuKte. 

En het is een groot geluk geweest dat het 
volk zich boog naar de grond, naar de aarde 
die zoveel kon geven: werk, vrede en vruch
ten. De Brabantse grond gaf ons het leven, 
en vanuit dit harde leven werd het conser
vatisme overwonnen. Zeg niet dat we de 
beschaving danken aan het Noorden. Onze 
vaderen hebben ze bevochten door zichzelf 
te bevechten. Al kwamen de Hollandse stal
len en modelboerderijen (maakten ze ons 
land mooier?) al kwam er nog zoveel van 
boven de Moerdijk� ons volk werd deze cul
tuur de baas door zichzelf te blijven. De 
ziel van het Brabantse vol!,< bleef dezelfde. 
Laat dit een conservatisme zijn dat bij velen 
niet in de smaak valt, het is een heilig con-· 
servatisme. Deze vasthoudendheid aan het 
oude heeft ons land gespaard voor een hei-· 
dendom dat de oorlog ons dreigde te bren
gen vanuit het Oosten. Deze terughoudend
heid zal ons ook bewaren voor moderne 

'ideeën van overzee . 
Edele Brabant W ere Di', dat moge een 

wekroep zijn die oud is als het land zelf, 
maar tegelijkertijd altijd jong. 

Leg er niet in een halt aan het nieuwe, • 
maar leg er de kracht in van het vasthouden 
aan een oude en goede traditie. H. v. d. M. 

.stille omqmtq. 
Bij het verschijnen van dit nummer maken 

onze Boxtelse mannen van den "Stillen Om
gang" zich op om Zondag a.s. deel te 
gaan nemen aan den "Stillen Omgang" te 

Amsterdam. 
Tijdens de verschrikkelijke oorlogsjaren 

kon de bedetocht naar Amsterdam ter ere 
van het H. Sacrament geen doorgang vin
den. 

Ter verering van het H. Sacrament en als 
een symbolische daad togen in de oorlogs
jaren onze Boxtelse mannen jaarlijks naar 
's-Hertogenbosch om in de machtige Ka
thedrale Baseliek uiting te geven aan hun 
rotsvast geloof in het H. Sacrament en om 
de traditie aan de jaarlijkse Omgang te Am
sterdam levendig te houden. 

Elk jaar werd het in 's-Hertogenbosch een 
grote, grootse en indrukwekkende manifesta
tie van duizenden mannen uit het Bosse dio
cees die zich clan, allen spontaan schaarden 
achter hun hoogvereerden Bisschop en luis
terden naar zijn indrukwekkend woord. 

Den Bisschop moet het wel een grote 
troost geweest zijn, een steun zelfs, bij zijn 
schier bovenmenselijk verantwoordelijke taak 
zich gedragen te weten - en dat wel in dien 
critieken tijd - door de mannen uit zijn Dio
cees, die, bij duizenden, naar de Bisschop
stad kwamen gestroomd om het oor gretig 
te luisteren te leggen naar zijn vermanend , 
woord zoals dat, recht op den man af, ge
heel onbevreesd, ernstig waarschuwend, 
galmde door de geweldige Sint Jan. 

De mannen voelden zich weer een krach
tig gesterkt en wegwijs in hun moeilijken 
strijd van elke dag. 

Deze wisselwerking was de best denk
bare. Dit jaarlijks persoonlijk contact wierp 
de allerrijkste vruchten af, elk jaar op
nieuw. Beiden, zowel de Bisschop als de 
mannen putten u,it dit jaarlijks samenzijn; 
uit deze jaarlijkse manifestatie, nieuwe 
kracht: de één om onbeschroomd te leraren 
de anderen om volgzaam te zijn. 

Hoeveel nut deze jaarlijkse, gezamelijke, 
spontane opgang naar 's-Hertogenbosch 
stichtte is niet te zeggen . Maar ongetwijfeld 
staat vast dat deze opgang een niet te on
derschatten bijdrage heeft geleverd tot de 
waardige, juiste, eerbied afdwingende hou
ding van de • Katholieke mannen van het 
Bosse Diocees. 

Monseigneur: de mannen van h�t Gezel
schap van de Stillen Omgang voelen zich 
verplicht thans, nu zij gereed staan om de 
aloude traditie voort te zetten door de op-

. gang naar Amsterdam, U groten dank te 
brengen voor de steun die U hun, tijdens 
de oorlog, gaaft door Uw wegwijzend, be
moedigend, waarschuwend en bezielend 
woord in de Sint Jan. 

En als de mannen van de Stillen Omgang 
het Rokin te Amsterdam zullen oversteken 
om te gedenken de Kerk, de Paus en de 
éénheid der Christenen, dan zullen hun ge
dachten ook verwijlen in de schone Kathe
drale Baseliek van de St. Jan en in hun ver
beelding ,zult U dan voor hen herderlijk op
rijzen zoals U daar stond om Uwe dure 
gevaarlijke plicht te doen in de meest be
narde omstandigheden. 

De Stille Omgang heeft niets uitbundigs 
noch romantisch. De Stille Omgang treedt 
slechts éénmaal per jaar naar buiten in de 
rustige uren van de nacht als de vreqe ligt 
over het dorp en het rumoer der stad ver-
stild is. 

Het is mede daardoor een der mooiste ge
tuigenissen van diep beleefd katholiek ge-
loofsleven. 

De Stille Omgang trekke daarom, het ko
mend jaar, iedere welmenende man! Zo zij 
het! 

XJe pdestus in Jûtsfand, 
stcijdus in de iuuu:Unie. 

In het Tsarenrijk was het langzaam verval 
van de orthodoxe clerus door gesijpeld tot 
in alle lagen van de gelovige volksgemeen
schap. Het mag gezegd, de Russen waren 
'diep godsdienstig, een geloof dat zat vast
geworteld in het hart, en dat op de grote 
feestdagen • losbarstte in een vuur van en
thousiasme. Maar de goede mensen haddfn 
zo weinig kennis van hun Christendo,n; 
het weinige dat ze leerdent moesten ze krij
gen van de Popen, die zelt voor het meren
deel een droevig beetje aan ontwikkeling 
bezaten; van de Popen had li'et volk niet 
veel te verwachten en het had er ook wei- . 
nig vertrouwen in. 

Ieder leermeester of profeet van een • 
nieuwe leer, die wist hoe hij ze aan moest 
pakken, kon ze in massa meeslepen; en zo 
doet sinds de bekende revolutie het Rus
sisch Communisme; vele gelovigen mensen 

. worden op sleeptouw genomen, zijn mijlen 
Ner meegedraafd achter de rode vlag, totdat 

-hun gedachten verdwaalden in on�ekende

3let Zcuuûu;,,s=&anq,die. 
Dit is mijn geliefde Zoon, luistert 
naar Hem. Matth. 17, 5. 

Dát zouden ze nooit vergeten, die drie 
Apostelen, die door Christus werden uitge
kozen, om getuige te zijn van het wonder 
van den Thabor. Ze kenden hun Meester 
van dichtbij, ze gingen er dagelijks mee om, 
en waren intiem met Hem. Maar toen, dien 
dag, dat ze met Hem de berg opgingen en 

• boven waren aangekomen, was het ineens
heel anders. Het is onmogelijk, met mensen
woorden te beschrijven het goddelijk licht,
dat toen over die heilige berg heeft ge
straald. 'n Stuk van de hemel was het wat
zij te zien kregen, waarbij iedere aardse
schoonheid in het niet verzonk. Zo schoon
was het dat Petrus zich niet meer in kon
houden en uitriep, wat er omging in zijn
binnenste: ,,Heer, 't is hier goed". Hij heeft
zijn plan al klaar: Laat ons drie tenten
bouwen: Een voor Jezus, een voor Mozes
en een voor Elias, en al 't andere, de aarde,
de tijd, de mensen, hij denkt er niet meer
aan. En toen kwam het geweldige: De stem
van de Vader. Terwijl ze languit tegen de
berg liggen als heel kleine mensen, klinkt de
Goddelijke stem over hen heen: Dit is mijn
begeliefde Zoon, luister naar Hem.

Nu weten ze 't voor altijd: Naar Hem
moeten ze luisteren. Niet naar wat de we
reld praat en liegt. Waarom? Omdat Hij de
Waarheid is.

Luistert naar Hem: In deze tijd, waarin
een oude wereld schijnt onder te gaan om

• plaats te maken voor een nieuwe, is. het
van het gr:ootste belang, dat we een stevig
houvast hebben. Immers die overgang van
een oude naar een nieuwe wereld gaat niet
zonder scheuren of kraken. We weten nog
niet hoe het nieuwe zal zijn, maar we heb
ben in ieder geval houvast, want door de
Kerk spreekt Christus tot ons en door Chris
tus spreekt de Vader.

Daar zijn mensen, die grieven hebben te
gen de Kerk. Er waren indertijd ook mensen
die grieven hadden tegen Christus. Daar zijn

. mensen, die de Kerk beschuldigen. Er wa
ren indertijd ook mensen, die Christus _be
schuldigden. Daar zijn mensen, die de Kerk
haten, honen en vertrappen. Ze hebben in
dertijd ook Christus gehaat, gehoond en ver
trapt, ja ze hebben geschreeuwd: ,,Aan het
Kruis met Hem, Weg met Hem, aan het
kruis met Hem."

Luistert naar Hem, och dan gaat ons
volk zo goed. Wat hebben we niet bereikt
door het eenparig verzet tijdens de bezet
ting door te luisteren naar het Episcopaat,
dat ons leiding gaf namens Christus.

Zijn we trouw aan de Kerk, dan zijn we 
trouw aan Christus, en daardoor zijn we 
trouw vanzelf aan God de Vader, en dan 
wacht ons niet een stuk van de hemel, zoals 
de Apostelen mochten genieten op de Tha
bor, maar dan mogen we genieten van de 
hele hemel met al zijn heerlijkheden. 

streken; maar nu komen ze tot bewustzijn, 
dat ze er niet thuishoren; ze missen iets, 
ze kunnen er zich niet goed rekenschap van 
_geven. Ze zijn vermaterialiseerd, ze hebben 
hun godsdienst vergeten. De materiële hon
ger is gestild, maar de honger van de gees
ten en van de harten knaagt harder, fijner 
en pijnlijker. 

Zo ging het niet met allen, maar wel ·met 
een overgroot deel van het volk, spontaan 
of gedwongen, naar de ons bekende me
thode van geweld. Voor zulk een volk staan 
de priesters van het hedendaagse Rusland. 
Zijn er dan nog priesters? 

Geen mens zal zeggen, hoeveel • er zijn, 
maar zeker is hun aantal niet gering en ht!t 
gehalte is in de loop der jaren veel ver
and�rd. 

Priester worden wil in Rusland zeggen: 
een leven aanvaarden van harde arbeid, zwa-. 
re zorg, voortdurende onrust en gevaar, uit
lopend op de kogel of op verbanning of 
dwangarbeid. Regelmatig sijpelen de berich
ten door in het Westen van doodstraf, ver-
banning enz. 

Er is een bovenmenselijke moed voor no
dig en een vurig en diep geloof, een rof.svast 
vertrouwen op Gods Almacht en Recht
vaardigheid om nu priester te worden in het 
helse Rusland. Er is nog meer nodig. De 
priesters bestuderen het Communisme, de 
godlozen-litteratuur, zij hebber\ geleerd het 
volk te begrijpen en aan te pakken in zijn 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



Katholieke Volkspartij 
/ 

Stemming over de groslijst voor 
. de .2e Kamer der Staten�Generaal 

Alle leden van de Katholieke Volkspartij worden dringend uit"geno<:>_digd om deel te nemen aan de stemming over de groslijst op
Zondag 17 Maart -a.s. 

·' Tot stemlokaal zijn ingericht: 1. DE LANDBOUWSCHOOL, Korte Kerkstraat
2. HET SCHOOLGEBOUW, Lennisheuvel 
3. HET VERENIG,NGSGEBOUW, Burgakker

De stemlokalen zijn geopend
van '8.30 uur v.m. tot 1 uur n.m. 

Gedurende die tijd moet U dus Uw stem uitbrengen .,
Om tot de stemming te worden toegelaten moet men de contributie"kaart kunnen overleggen. Mochten er nog leden zijn, die niet in hetbezit van zufä een kaart zijn en d'us hun contributie nog niet hebbenbetaald, dan kunnen zij. dit nog doen in het stemlokaal en daar eencontributiekaart in ontvangst nemen. Ook de vroegere leden derR.K. Staatspartij dienen zich eerst opnieuw te laten inschrijven en decontributie te voldoen, al vorens zij aan de stemming kunnen deelnemen.

I 

Ieder brenge dus zijn/haar contributiekaart medeof vraagt er een in het stemlokaal 
, Zie verder de publicatie en voorlichting eldersin dit blad. ,, HET BESTUUR.,,

eigen mentaliteit; zij hebbe!l de kwalen leren 
kennen en zijn zelf onbesmet gebleven? 
met kennis van zaken kunnen zij de won
den genezen, als hun daartoe tenminste de 
gelegenheid· wordt gegeven. 

In Rusland werkt sinds jaren het Com
munisme met lijden en helse verschrikkin
gen, erger nog dan het Nationaal-Socialisme. 
Maar in al diezelfde jaren heeft ook God 
in Rusland gewerkt en onder de mensen
winnende werking van Zijn handen werd 
ditzelfde lijden een hemels lijden; het is de 
Ioutèring, die zuivert en staalt. Gods op
voedingsmethode is oud en beproefd, de 
harde les van het lijden heeft veel geleerd. 
Nog duurt die verschrikking van het Com
munisme voort, die les van God, die strijd 
van moedige priesterhelden voor hun arm 
geliefd volk. 

En als de vervolging ophoudt zal des te 
beter aan, het licht komen de grote ver
warring, die er heerst in orthodoxe kerken. 
Zal dan voor het Russisch volk misschien de 
weg naar Rome openliggen. Wij weten het 
niet. Wij kunnen niet oordelen, welke Gods 
plannen zijn met het zwaar beproefde, van 
huis uit diep godsdienstige Russische volk. 
Een ding is zeker, dat de Russische Kerk 
dringend een beroep doet ou ons gebed: een 
gebed voor het zwaar beproefde Russische 
volk, voor zijn priesters en gelovigen. 

1.taatsetijk 'llieuw.s 
BOXtEL'S MISSIE-COMITé. 

Bij deze brengen wij ter algemene kennis, 
dat genoemd comité na een gedwongen 
stopzetten van alle actie gedurende ruïm 5 
jaar zijn werkzaamheden weer heet hervat. 
Na de aanvulling der vacatures, ontstaan 
door het overlijden van den Hoogeerw. Heer 
Deken Spierings en het vertrek van den 
Weleerw. Heer Kapelaan van de Rijdt is 
het thans samengesteld als volgt: F. W. van 
Beek, Voorzitter; H. J. van Susante, H. 
Boerdonk, Pastoor; A. Manders, Pastoor; J.
van Besouw, Kapelaan; J. Tychon, Penning
meester en M. van den Broek, Secretaris. 
Tijdens de afwezigheid van Kapelaan Ty
chon zal het penningmeesterschap waargeno
men worden door kapelaan A. van Hey-
ningen. 

Gezien de grote nood, waarin Missies en 
Missionarissen vooral onder de tegenwoor
dige omstandigheden verkeren en de over
grote betekenis der uitbreiding van het Ka
tholicisme, meent het Missie-Comité te mo
gen vertrouwen op de ruime geldelijke steun 
van Boxtel's ingezetenen. De ingekomen gif
ten zullen op bepaalde tijden in dit blad 
worden verantwoord. 

Gedurende de oorlog kwam een flink be
drag binnen, zodat pater Witteveen, die 
reeds vertrokken is en aan pater van de 
Laar, die eerstdaags vertrekt, een mooi som
metje ter hand kon worden gesteld, terwijl 
de rest werd verdeeld over de missionerende 
Orden in Boxtel en elders, die oud-inwoners 
van Boxtel onder haar leden tellen. 

Namens voornoemd Comité, 
F. W. van Beek, Voorzitter. 
M. van den Broek, Secretaris.

. CONTACT MET INDië. 
...... Als u zelf zoiets niet mee maakt, kunt 

u er zich geen voorstelling van maken ..... . 
.. . . . . Door dicht struikgewas, moerassen en 

rivieren baant de troep zich een weg, on
der moordende hitte, geplaagd door miskie
ten,. mieren en spinnen, zo groot als een 
kinderhandje. 

Kapmessen en bajonetten doen goede 
diensten om gevaarlijke dieren in het dichte 
struikgewas af te maken. 

Plots komt er "scherp" over . ..... dekken .. . 
? ? ? ? 
Neen, dat kwam niet van de vijand, 'want 

onze jongens maakten een van hun dage
lijkse trainingsoefeningen in de Jungle· op 
Malakka. 

Uitvoerig verhalen zij hoe zwaar die oefe
ningen zijn, maar ook hoe zij tijdens de rust 
genieten van de heerlijke bananen en ana
nas. En als zij doodvermoeid; door en door 
bezweet, met. bemodderde kleren 's avonds 
in het kamp· aankomen is hun eerste werk 
wassen en reinigen, om de volgende dag 
weer eenzelfde zware training te ondergaan. 

Zo schreven ons: De vijf van II-6-R.I. 
GESLAAGD. 

Bij de een dezer dagen te Utrecht ge
houden examens der E.N.S.A.I.D. slaagden 
de volgende dames: Voor lerares-coupeuse: 
Dora Nas; voor coupeuse: Jo Dolphin, Het
ty Heesters, Martha Bosch, Jo Rovers en 
Corry Valks; voor Costumière: Agnes van 
Weert, mej. v. d. Heuvel, Lies Vérvoort, 
Janneke Strijbos, Martha Pennings en Riek 
Leyten. Opleiding genoten zij bij mej. Corry 
Entink, Kasteellaan 26. 

AMBACHTSEXAMENS 
De Vereniging ter Veredeling van het 

Ambacht zal dit jaar in de week van 5-10 
Augustus a.s. te Utrecht en te Sittard gele
genheid geven tot het afleggen van de exa
mens gezel en of meester in de onderschei
dene ambachten, en wel: timmeren, meubel
maken, huisschilderen, metselen, plaat- en 
smidsbankwerken, vuurwerken, constructie
bankwerken, machinebankwerken, machine
draaien, lood- en zinkwerken en modelma
ken. 

lnlich tingen en inschrijvingsformulieren 
zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Secreta
riaat der Vereniging, Raadhuis, kamer 198, 
Amsterdam-C. De inschrijving moet vóór 15 
April a.s. geschieden. 

KUNSTCOMMISSIE. 
Als slot van 1de lopende reeks voordrachten
bood de Kunstcommissie van Herlevend Box
tel haar leden Vrijdag 8 Maart in de Ark 
een voordracht aan met lichtbeelden, op
geluisterd door liturgische gezangen op 
gramofoonplaten over het onderwerp: ,,In 
de monikkenrepubljek van den Heiligen Berg 
Athos". Vol enthousiasme verhaalde de spre
ker van dezen avond, de Heer Dr. W. P. 
Theunissen uit 's-Hertogenbosch het mon
nikkenleven op den berg Athos, het gees
telijk centrum van de Oosterse:he kerken 
en vertelde hij bijzonderheden over bouw
kunst, ascese, liturgie, ikonenleer en prak
tijk. Het was een welgeslaagde avond waar 
veel te leeren viel. De kunstlievende bewo
ners van Boxtel zien de kleine nieuwe ver
volg-serie voordrachten met belangstelling 
tegemoet. 

KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. 
In de Woensdag 6 Maart gehouden verga
dengir van de Kath. Volkspartij is het be
stuur uitgebreid met de heeren: H.H. Geert
man, J. A. Pieterman, P. Prince en P. J. Smits 
waardoor het bestuur van zeven op elf leden 

werd gebracht. De Heer Yalks legde in ver
band met zijn drukke werJ<zaamheden zijn 
functie als voorzitter, welke hij slechts voor 
tijdelijk had aanvaard, thans neer. De Heer 
Prince werd in diens plaats tot voorzitter 
gekozen. 

AUTO-ONGELUK OP DE 
BOSSCHEWEG. 

Zaterdagmorgen reed ten ·gevolge van de 
gladheid een vrachtauto door de brugleuning 
van de Dommelbrug bij het Schipke. De 
beide inzittenden geraakten mede te water. 
De chauffeur kon door voorbijgangers nog 
worden gered. Een medepassagier v. d., H. 
uit Eindhoven kwam echter hierbij jammer
lijk om het leven. Eerst na de gehele dag te 
hebben gedregd, werd in de avond het lijk 
door de politie opgehaald. De auto werd '· 
in de loop van de dag uit het water gelicht. 
Het slachtoffer. laat een vrouw met vijf 
kinderen na. 

NEDERLANDS RODE KRUIS 
We lezen .in het officiële orgaan van het 

Rode Kruis. 
, ...... ,,De ee.rste schepen, welke onze ver-

laten en vernielde havens weer binnen voe
ren, legden onmiddellijk na de bevrijding 
getuigenis af van het medeleven van alle 
naties, welke te geven hadden en van alle 
zijden der wereld stroomden die goederen 
toe, welke het Nederlandse volk in staat 
moesten stellen om langzaam maar zeker 
naar meer normale levensomstandigheden 
terug te k�ren. 

We weteh allen, hoe vrijwel geen enkele 
natie ter wereld, zich onbetuigd liet om 
dikwijls ten koste van zeer grote offers, uit 

• eigen karig bezit, ons land te hulp te ko·
men". 

Het Rode Kruis heeft enorm veel werk 
verricht. Denk eens aan de gevangenen en 
geïnterneerden in de Duitse kampen. Eva
cuatie, repatrieëring enz. enz. 

Momenteel doet men alle moeite om de 
nog vermisten op• te sporen in Duitsland. 

Ook onze jongens in Indië hebben de 
hulp nodig van het Rode Kruis. Dit kan 
niet zonder uw steun! Daarom als een van 
onze propagandisten bij U komt, geef U dan 
op als lid van het Nederlandse Rode Kruis. 

UITBETALING TOESLAG BEDRIJVEN 
OP DE LICHTE GRONDEN EN 

KLEINE BEDRIJVEN. 
. Zolas bekend ontvangen bedrijven op 
zand- en veendafgrond een toeslag van f 70 
per ha bouwland en wordt aan landbouwers 
met bedrijven op zand-, veendal-, löss-, laag� 
veen-, rivierklei- en hoogveengronden, klei

.ner dan 8 ha een bedra% uitgekeerd, dat va
rieert, al naar gelang de grootte van het 
bedrijf, tussen f 100 per ha bij een bedrijfs
grootte van 1 ha en f 2 per ha bij een 
bedrijfsgrootte van 7;9 ha. 

Er wordt hard gewerkt om zo spoedig mo
gelijk tot uitbetaling te kunnen overgaan. In 
enkele provincies zal dit zeer spoedig kun
nen geschieden, in andere zal het door het 
ontbreken van voldoende gegevens wat la11; 
ger duren. Indien er tegen het vastgestelde 
bedrag bezwaren zijn, kan binnen 14 dagen 
na de datum van uitbetaling een verzoek 
tot herziening van de berekening schriftelijk 
worden ingediend bij den Provincialen Voed
selcommissaris. Zij, die geen toeslag ont
vangen en menen hiervoor wel in aanmer- -
king te komen, kunnen een maand na de 
datum waarop de mandaten zijn uitgeschre
ven, een bezwaarschrift indienen. Deze da
tum zal in de vakbladen worden bekendge
maakt. 

De bezwaarschrifte_n zullen dan door een 
provinciale adviescommissie worden behan
deld, waarna de minister van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening zal beslissen. 

'·,n de totale toeslag zal f 600 in con
'I pr�eld worden uitbetaald, terwijl de rest 
oprl 'geblokkèerde rekening wordt overge
schreven. Zwarthandelaren en collaborateurs 

\, 

ontvangen• geen toeslag. Zij, die als slechte 
belasting-betaler bekend staan, • ontvangen 
het gehele bedrag op hun geblokkeerde re- '
kening. 1 • ,

, -

O.D.C. KORFBAL.
• a.s. Zondag ,heeft naar alle waarschijnlijk

heid de ontmoeting plaats tussen ODC I
en PSV IV, op het ODC terrein, om 2,30 .

In Eindhoven heeft ODC van de Philips
mensen verloren met 8-1, maar gezien het • 
resultaat van de laatste wedstrijd tegen 
Deto IV; maakt ODC de kans PSV IV een 
nederlaag toe te brengen. 1 

, 

Voor jongens en meisjes bestaat nog gele
genheid zich op te geven voor den aspi
ranten afdeling, bij den Heer J. Keunen, 
Nw. Kerkstraat 95 en bij den Secretaris A .. 
Mulkens Kasteelstraat 24 alhier. 

ADVANCE TAFELTENNIS 
Advance II moest Zondag j.l. met twee 

invallers naar Nijmegen om tegen het sterke 
Well Shot I en II te spelen voor de com
petitie. 

Gemakkelijk zouden ze het niet krijgen, 
dat wisten ze van tevoren, maar met veel 
goede moed nam de strijd een aanvang .. 

Na de eerste vijf games, die Advance zo:- • 
wel van het eerste als van het tweede team 
van Well Shot verloor, kwam dan het eerste 
succes. De spelers van Opstal en de Jong. 
mochten er in slagen ieder een tegenpunt 
te maken. • ' ' 

Daar bleef het echter bij: zeer tot genoe
gen van Well Shot, dat verschillende mal�n' 
op wat onsportieve wijze demonstreerde h�e 
een sterk team van een verzwakt team kon 
winnen. 

Advance I I  heeft zich goed1 geweerd tegen
een superieure tegenstander, en eervol ver
loren. 

De uitslagen luiden: Well Shot 1-Advan
ce II 9-1; Well Shot U-Advance II 9-1. 

Voor zover bekend zijn a.s. Zondag 17 
Maart de volgende wedstrijden vastgesteld: 

Advance 1-Vice Versa I; Cor du Buy VI 
' -Advance V; Silva IV-Advance V. 

/ . 

DAMMEN 
De E(erste) B(oxtelse D(amclub) hield op 

Maandag 11 Maart j.l. haar 2e onderlinge_, 
wedstrijd om het persoonlijk kampioenschap . 
in Hotel Theeuwkens. 

De belangstelling \was vooral gericht op 
de partij van de avond tussen W. Tybosch • 
(wit) en A. 'Kool (met zwart), twee favorie
ten. Na een gelijk opgaand spel verwaarloos
de Tybosch in het eindspel de juiste voort
zetting die tot winst zou leiden, waarna
Kool in een keurig gespeeld eindspel won. .

De overige uitslagen waren: 
E. van Roosmalen-H. Poulussen
Chr. van Rooy-J. van d. Wouw
C. Oliemeulen-J. van Dijk
F. Leermakers-E. van Roosmalen
H. Poulussen-Chr. van Rooy

-, De stand is thans. 

2-0

0-2

2-0
Q;._2

0-2
1 

Gesp. gew. rem. ver!. pot.A. Kool 3 3 6 
E. v. Roosmalen 3 2 1 4 
J. v. d. Wouw 3 2 1 4 
C. Steinmann 1 1 • 2 
A. v. Nistelrooy 1 1 2 
W. Tybos 2 1 1 2 
Chr; v. Rooy 2 1 1 , 2 
C. Oliemeulen 2 1 1 2 
J. v. Dijk 1 - 1 0 
F. Leermakers 3 3 0 
H. Poulussen 3 3 0 

Op 18 Maart a.s. worden de partijen in 
Hotel Theeuwkens te 8 uur 's avonds voort
gezet. 

R. K. S, V. ,,Boxtel" 
A.s. Zondag speelt Boxtel waarschijnlijk te
gen Bata uit Best. Men raadplege hiervoor 
de raambiljetten. Aanvang half drie. Na een 
vrij lange rustperiode komt dan toch ein
delij Boxtel weer in het veld tegen een der 
sterkste tegenstanders die voorzeker nog

een goede kans maakt voor het kampioen-

De Haas die spreken kon. 

5. Overal zoekend en overal kijkend liep
de haas over de bergen van de Selissenwal, 
sloop tussen de struiken, wipte over kleine 
holen, die door de konijntjes gegraven wa
ren en zocht zo de gehele dag door, tot
dat hij vermoeid tegen de avond heel moede
loos en in een droeve stemming naar zijn 
legerstede in het hol van de oude boom 
terugliep. 

Maar toen hij daar aankwam zag hij tot 
zijn grote ontsteltenis kleine voetstappen 
die naar zijn woning liepen, en vlak voor 
de ingang van zijn woning lag waarachtig 
een mooi klein kind te slapen. Dat moest 
het jongetje van de boswachter wel zijn. 

6. Omdat de haas niet sterk gerioèg was
de kleine jongen, die toch nog veel grotèr 
was dan de haas, op te nemen en naar zijn 
moeder toe te dragen, nam 'de haas moedig 
het besluit, naar de woning van de boswach
ter te gaan, om daar de boodschap te gaan 
brengen, die veel blijdschap zou geven aan
de schreiende moeder en misschien ook wel
aan de boze boswachter. 

Het, was al bijna donker toen de haas de
lange eh moeilijke weg ovèr sloten en kleine
heuveltjes begon. Hij zou wel heel vlug 
moeten zijn wilde hij voor het itwallen van 
de nacht nog bij de hut van de boswachter 
zijn 



schap. Boxtel zal echter van haar kant alles ' 
.of alles zetten om van de onderste plaats •
a te raken, en indien er gespeeld wordt als 
tegen Best-Vooruit met hetzelf�e élan d:in 

- verwachten we dat Bata de punt1es nog met 
binnen heeft. In ieder geval is op _een
spannende strijd te rekenen. Van Box�eL II 
is nog geen programma bekend evenmin als 
van de junioren afdeeling. 
Den laatsten tijd hebben verschilllende nieu
we leden zich bij de R. K. Sportverenigjng 
Boxtel" aangesloten en er komen er nog, 

geregeld meer bij. Indien_ er zich geen bij
zondere oi:nstandigheden voordoen komt 
Boxtel het volge11d seizoen. met drie elf
tallen uit in de seniorenafdeeling, en met 
twee in de juniorenafdeeling. 

{jtoentetedt oooe iedueen. 
Geleidelijk breekt de tijd voor het zaaien 

der groenten weer- aan en in verband met 
een tot mij gericht verzoek, zal ik in dit 
blad de teelt der belangrijkste groenten voor 
particuliere tuinen beknopt behandelen. 
• Vooraf een paar algemene opmerkingen
over de grondbewerking en de bemesting. 
• Zodra de grond in voldoende mate is
,opgedroogd, moet hij gespit worden. Men 
zij daarmee echter niet al te haastig, vooral 
niet met de bewerking der zware gronden, 
welke in het voorjaar meermalen lang nat 
.en koud blijven. Voor vroege groenten zijn 
-:zij doorgaans ongeschikt.· Men mag pas tot 
spitten overgaan, wanneer de grond niet 
meer aan de werktuigen blijft kleven. De 
ibemesting vormt thans nog een niet vol
.doende ppg�lost probleem, al staat men er 
!J'lU niet meer zo slecht voor als een jaar 
;geleden.

Zij, die °'\er stalmest beschikken, werken 
<lezen natuurlijk bij het spitten onder. Men 
lbegrave hem echter niet. De groenten moe
ten hem met hun wortels gemakkelijk .kun
inem bereiken; Anders hebben zij er niets 
.aan. Behoorlijk verteerde stalmest 'kan wat 
dieper ondergebracht ·worden dan stroorijke, 
welken men vooral op • de zware gronden 
hoog in de grond moet houden, om het 
-spoedig rotten te bevorderen. Sommige par
ticulieren beschikken ·wellicht ook over beer. 
Een goede meststof in de groententuin, mits 
,deze na de aanwending direct wordt onder
gewerkt, waardoor de vervluchting van de 
daarin aanwezige stikstof - het belangrijkste 
bestanddeel - kan worden voorkomen. Elke 
tuinder met niet meer dan 10 are grond kan 

/ bij zijn kunstmesthandelaar zonder bon een 
partijtje kunstmest halen. Het is te hopen, 
<lat deze kunstmest ten spoedigste beschik
baar wordt gesteld, zodat ook de vroege 

: groenten er nog van kunnen profiteren. 
Zodra mij juist bekend, welke meststoffen 

"'1it partijtje zal bevatten, kom ik op het -
:meest'. oordeelkundig gebru� .nog wel terug. --
- - : fa ,ee� volgend artikeltje zaf:ik de krop-

1 s1a, behandelen. • v. d. Br. 
'V�de�. 

Het Voorlichtingsbureau van de Voe
-dingsraaèl zond ons een collectie recepten 
voor de huisvrouw. 
/ Wij menen goed te doen ten gerieve van 
vele onzer lezeressen enige der recepten 
-0ver bereiding van zoutevis en stokvis in 
-ons blad over te nemen. •

Dui'zenden vrouwen in rons land· kennen 
-zoutevis en stokvis ten· hoogste bij name. -

·Toch moet niemand; uit onbekendheid, ze
Jaten liggen, wanneer ze aangeboden wor
den. Want zoutevis (gezouten kabeljouw) en 
stokvis (gedroogde kabeljauw) smaken, bij0 

juiste bereiding, verrukkelijk. Het zijn bo
Yendren zulke uitnemende voedingsmiddelen. 
"Wie • eenmaal ècht lekker zoutevis én stok
vis at, blijft er van houden. Maar men moet 
-ze goed, klaarmaken. Hieronder worden eni
ge recepten afgedrukt. Volgens lfie aanwij
zingen. doet U goed te werken. 

Tenslotte nog een tip. Wanneer U in staat 
.. bent bij zoutevis worteltjes en peterseliesaus 
te ·geven zullen Uw huisgenoten waarschijn

_Ujk zeggen, dat ze nog nooit zo lekker ge- • 
geten hebben. 

' . .. ZOUTEVIS , 
Recepten v_oor 4 personen: ½ kg zoutevis. 

• De vis tenminste 12 uur in ruim water
weken. Het water zo nu 'en dan verversen. 
Ruim water aan de_ kook brengen, de ge
weekte vis erin .leggen en zachtjes koken! 
Kooktijd 15 min1;1ten. Zorgen dat het water 
tegen,· de kook aanblijft, anders wordt de 
vis stug ea taai. 

Panvis van zoutevis. 
½. kg zoutevis, l kg aardappelen, 1 kg

uien, 400. g gort, mostei:d, margarine of vet 
• en �elJc. De vis op bovenstaande wijze gaar 
.kokeri en in stukjes verdelen. De gort met 
.t liter . water en . een weinig zout gaar en 
c;lroog koken. De uien fijn snijden en in 
margarine bruin bakken. De aardappelen 
g�ar koken en fijn maken. Daarna alle be-, 

_- .standdelen door elkaar menge� en. smeuïg
maken • met een weinig melk. Zo mogelijk

• naar . smaak margarine en mosterd toevoe-, 
gen. 
> • 'KLEUTERVOEDING. 
. Zij die niet in de gelegenheid geweest zijn 
voeding ivoor kleuters van � t�t 2 jaar af te 
·halen op Zaterdag 9 Maart l.i., - kunnen .als 
nog zich vervoegen op het bureau van het
.J,looe�Krui� Pr. Beroh. straat 5 op Zater-
&it. 16 Maart van 3-4 uur. 
.:� S.tatnkaart der Jcleuters mee.brengen. - •
·i�-de�.
V.�r--)-v�èn 'ilwer zal dit misschi�n ,nog' een
dii{t!'!i'îe iij�'· Wij willen tra.ch�eh -� in. dif

artikeltje een duidelijke uiteenzetting te ge
ven van de bedoeling van deze steming. Ver
der geven wij dan nog eenige richtlijnen en 
de bepalingen die bij de stemming in acht 
genomen moeten worden. • . · In bijna alle plaatsen van ons land zijn 
eenige personen genoemd, om als candidaat 
op de lijst van de Kath. Volkspartij te wor
den geplaatst, om straks, bij de stemmingen 
voor de tweede kamer,een zetel in die ka
mer te kunnen verwerven. Als regel worden 
nu bij die stemming bijna alle stemmen uit-. 
gebracht op No. 1 v. d. lijst van de Kath. 
Volkspartij. Dit is ook geheel juist, want er 
is bepaald, dat, als No. 1 voldoende stem
men op zich verenigt heeft om zittig te 
nemen in de tweede kamer, alle andere op 
hem uitgebrachte stemmen overgaan op No. 
2 van zijn lijst en zo vervolgens. Worden er 
dus op No. 1 50.000 stemmen uitgebracht 
en de kiesdeler is 5.000 (d.w.z. ieder die 5000 
stemmen op zich verenigt heeft is als lid van 
de tweede kamer gekozen) ,dan zijn automa
tisch de eerste tien personen dié op de lijst 
voorkomen gekozen. Uit den aard der zaak 
is er aan het . stemmen tellen nog wel iets 
meer verbonden, maar dit is toch de gang 
van zaken in groote lijnen. 
Het is U echter thans wel duidelijk dat het 
van groot belang is welke personen er bo
venaan op de lijst staan of, zoals men dat 
noemt, welke personen een verkiesbare 
plaats h,ebben. De_ volgorde van de namen 
op de lijst wordt niet door enkele personen 
bepaald en ook niet door het lot ,maar door 

• de leden van de Kath. Volkspartij als geheel. 
Dit nu gebeurt door de stemming over de
groslijst of de verzamellijst van candidaten. 
Hij, die nu het grootst _aantal strsonem op
zich verenigt komt bovenaan op -, dorijst te 
. staan. Bij • deze stemmming • is het dus niet 

625 Algemeen: 100 gram kaas 
D 31, D 32 Reserve: 400 gram brood. 
E 31 Reserve: 500 gram rijst of kindermeel. 
Bonkaarten LD, LE 604. • 
591, 592, 593 vleesch: 100 gram vlees 
587 aardappelen: 1 kg aardappelen 
D 19, E 19 melk: 6 liter melk 
Tabakskaàrten enz. 
T 19: 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen

import-cigaretten). ' . 
V 19: 100 gram chocolade of suikerwerken 
X 19: 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen 

import-cigaretten) 
De bonnen voor melk en aardappelen zijn 

geldig tot en met Zaterdag 23 Maart a.s. 
Bon B 32 is geldig tot en met Zaterdag 30 
Maart a.s. In de week van 24 tot en met 30 
Maart zal geen bon voor deze groep afzon
derlijk worden aangewezen. 

Voor de week-- van 24 tot en met 30 
Maart zullen nog bonnen worden aange
wezen ,voor melk, aardappelen, jam, -thee, 
tabak, versnaperin�en en lucifers. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 15 Maart a.s. worden gebruikt, met 
uitzondering van de bonnen -voor vlees, 
melk en aardappelen, waarop eerst met in
gang van Maandag 18 Maart mag worden 
afgeleverd. . · 

Op de bonnen voor kaas zal voor de helft 
magere of 20+ kaas en voor de helft vol

. vette of 40+ kaas (waaronder begrepen bui
'tenlandse kaas) worden geleverd. 

Bij deelneming aan maalt:jden van de 
Centrale Keuken moeten aldaar de bonnen 
091 of 591 vlees voor vlees en de bonnen 
087 aardappelen voor aardappelen worden 
ingeleverd. 

de bedoeling dat men maar op No. 1 moet
• stemmen, want de·rest komt dan wel in orde. Parochie H. Petrus, Boxtel. - Neen, bij de stemming over de groslijst moet

men stemmen op de personen, die men ZONDAG, 17 Maart: De H.H. Missen 
straks bii de verkiezingen voor de tweede om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 
kamer graag boven op de lijst zou willen 11 de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor 
zien staan. het geestelijk en tijdelijk. welzijn der paro-
Hoe moet men nu bij de stemming van a.s. chie; om half 11 gez. H. Mis voor de leven-
Zondag tewerk gaan? U gaat naar een der de en overleden leden van de "Stille Om-
drie stemlo�alen, waar U tegen overlegging gang". Na de middag om 3 uur Lof met 
van Uw contributiekaart een stembiljet ont- Rozenhoedje. Maandagavond om half 8 con-
vangt, nadat eerst Uw· naam afzonderlijk gregatie. 
genoteerd is. Op het stembiljet komen twee Vandaag collecte voor het Seminarie. De 
rijen namen voor, met een stemvakje voor 2e schaal voor de bijz. noden van het Epis-
iedere naam. In beide kolommen komen de- copaat. Beide collecten worden in de mild-· 
zelfde -namen voor. Het is de bedoeling dat dadigheid der gelovigen aanbevolen.. 
U de witte stip van vijf stemvakjes invult Dinsdag, Feestdag van den H. Joseph; 
aan de linkerzijde van het . stembiljet, daJ: des avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje 
zijn dan de candidaten, en U vult de witte en gebed tot den H. Joseph. 
stip in van vijf stemvakjes aan de rechter-· Woensdagavond om 7 uur- Lof met Ro-
"d d t 

" d d 1 t ' J zenhoedje en gebed tot den H. Joseph. ZIJ e, a z11n an e p aa svetvangers. n
f --Donderdagavond om half 8 LiJ'densmedi-totaal brengt U dus tien stemmen' uit, vij 

voor het Hdmaatschap en •vijf• voor het" ·-tatie door den Zeer Eerw. Pater C. Adam. 
plaatsvervangersschap . .De personen voor het Vrijdagavond om 7 uur Kruiswegoefenfag. 
lidmaatschap staan links en dè personen -voor en verering van de relikwie van het H. 
het plaastvervangerschap staan rechts op Kruis. 
het stembiljet. U dient er nauwkeurig op tl Vrijdag is het onthoudingsdag. Men mag 
letten dat U nooit eenzelfde naam· links en dus op die dag geen vlees of jus uit vlees 
rechts invult, want een persoon kan nooit gebruiken. . • 
als lid. of candidaat gekozen worden en te- Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
gelijkertijd als plaatsvervanger. uur eo van 6 uur tot half 8. 
Verder dient U erop te letten dat u juist Dopen iedere dag van half '3 tot 3 uur. 
tien stemmen uitbrengt, want stembiljetten ' MAANDAG: om kwart voor -7 gez. jrgt. 
waarop minder dan tien stemmen (5 als lid voor Everdina van Mensvoort van Oor-
en 5 als plaatsvervanger) zijn uitgebracht schot; z.a. gel. mndst. voor Albertus Beek- _ 
• zijn van onwaarde. Eveneens de stem bil- mans; H. Hart altaar gel. H. Mis voor overl.
jetten waarop meer dan tien st _emmen (5 als fam. v. d. Sande v. Griensven; om half 8 
lid en 5 als plaatsvervanger) zijn uitgebracht. . gel. jrgt. voor Maria Adriana. Eijkemans; 
Van onwaarde zijn vervo!Pens die stembil- z.a. gel. H. Mis voor Franciscus Arnoldus
jetten, waarop namen worden bijgeschreven; van Kempen en Maria de Laat de hsvr.; 
waarop de ,aanwijzing van den candidaat H. Hart altaar gel. mndst. voor Maria Strij-
of plaatsvervanger anders is geschied dan bosch; om half 9 gez. jrgt. voor Michaël v. 
door het witte vakje in te vullen of wanneer d. Meijden. ·-
er vlakken, strepen of _ gaten voorkomen DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
over de stemvakjes, Ook mag u Uw eigen jrgt. voor Cornelis Leermakers; z.a. gel. H. 
naam niet op het stembiliet plaatsen, want Mis voor Marinus van Laarhoven; H. Hart 

de stemming moet absoluut geheim blijven.. altaar gel. H. Mis . uit dankbaarheid; om half 
Wij v.ertrouwen dat het bovenstaande u het 81 gel. jrgt. voor overl. fam. Eijkemans; z.a. 
een en ander duidelijker gemaakt zal heb- gel. mndst. voor Antonia van Hal van As-
ben !fen wij hopen dan ook dat ieder zich veldt; H. Hart altaar gel. mndst. voor Adri-
thans a.s. Zondag ter stembus zal begeven anus van Griensven; om half 9 gez. H. Mis 
om zijn stem op zijn candidaten uit te voor Maria v'. d. Boogaard Eüler. 
brengen, waarmede Uw belang, het partij- - WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
belang en het landsbelang het beste gediend jrgt. voor Martinus Leermakers; • z.a. gel. 
• Th p jrgt. voor Theodprus W elvaarts; H. Hartis. • • altaar gel. H. Mis ·voor Cornelia v. d. Heij

den v. d. Boogaard te Son overl.; om half 
8 gel. jrgt. voor Franciscus Dominicus 'Bosch; 
z.a. gel. H. Mis vo.or Franciscus Mandos
v.w. het Koor; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Martinus van Hamond v�w. het per
soneel v. h. vliegveld te Schijndel; om half 9 
gez. IQndst. voor Anna Catharina Senden 

� 1Jistci6atie= 1lieuws. 
OFIClëLE BONNENLIJST 

voor de ,eerste helft van de 4de lleriode 1946 
. (17 ,t.e.m. 30 Maart) ·. 

Elk der, volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: • '-· 
Bonkaarten KA, KB; KC 604."
119 t.m. 125 Algemeen: 800 gram brood. 
126 Algemeen : • 200 gram bloem. 
127 Algemeen: 400 gram suiker 
128 Algemeen: 125 gram boter 
129 Algemeen: 250 gram margarine 
130 Algemeen : 125 gram margarine 
131' Algemeen: 100 gram kaas. 
A 31 Reserve: 1 ei. . . 
B 31 Reserve: 800 gram brood 
B 32 Reserve: 2 kg aardappelen 
Bonkaarten LA, LB, LC 604.
091, 092 093 vlees: 100 grain vlees 
087 aardappelen: 2 kg aardappelen 
A 19 melk: 1½ liter melk • • • 
B 19, C 119 melk: 3 liter melk. , , 

• Bonkaarten KD, KiE 604. _. 619, 620 Algemeen: 800 gram brood
621' Algemeen: 200 gram bloem 
622 Algemeen: '5:00 gram suiker 
623 Algemeèn: ·250 gr.am boter 
624 Alg001ee11; � t 2S gcam, margarine 

Tendijck. . 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 

gez·. jrgt. voor Leonardus Leermàkers; z.a . 
gel. jrgt. voor Cornelia W elvaarts Ver hagen; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Lambertus •
v. d. Sande v.w. de H. Theresia; om half 8
gel. jrgt. voor Jan Moors; z.a. gel. jrgt. voor 
Hendricus Smits; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Johan.nes Petrus Tielen;,·om half 9 gez. 
mndst. voor Goverdina van\ ·Heesch van 
Aarle. . 

., VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
voé>r Franciscus Leermakers; z.a. gel. jrgt. 
voor Catharina van Krieken; H. Hart altaar, 
gel. H. Mis voor Franciscus Mandos v.w. 
het personeel van de PTT; om half 8 gel. 
1;1. Mis voor Cornelia Cox Zoetekouw; gel. 
mndst. voor Hennanus Marinus Dusemos; 
H. Hart altaar ,gel. jrgt. voor Martina _ Pe
tronella v. ,d, Steen; om half 9 gez. jrgt.
voor Theodorus Wilh.dmus van Do1'gen._ : ZATERDAG: 0111 'kwart voor 7 gef. ge:z:. 

, . jrgt. voor Elisabeth Lee11ma�ers i z.:_a. gel. H. 

Mis ter ere van O.L.Vr. uit dankbaarheid; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor behouden

• terugkeer; om half '8 gel. H. Mis voor Lam
bertus v. d. S.ande v.w. den .Bond van het 
H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor Petrus Berg
man; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Adrianm
Schellekens; om half 9 gez. mndst. voor 
Joanna van Elten van Duren. t 

In het lief�ehuis zullen geschiedeQ:
Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus v.

d. San de; Dinsdag: gel. H. Mis voor Cor
nelia Bosch; Woensdag: gel. H, Mis vdor 
Johannes Dankers; Donderdag: gel. H. Mis 
voor Herman Dusemos; Vrijdag: gel. H. 
Mis voor de 3 gesneuvelden van de Nieuw
straat; Zaterdag: gel. H. Mis uit dankbaar
heid voor de vrede, voor de gesneuvelden en 
degenen die in het buitenland verblijven. 

Parochie .H. Hart, Boxtel. 
'2de Zondag van de Vasten, 17 Maart 1946.

De eerste schaal is voor f-iet Seminarie; 
de tweede schaal voor de Bijz. Noden van 
ons Bisdom. Onder de H.H. Missen van 7 
en 8 uur algem. H. Communie der leden van 
de H. Familie voor Moeders en Gehuwde 
Vrouwen. De Hoogmis is met volkszang. 
Om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 

Dinsdag feestdag van den H. Joseph; de 
relekwie kan na iedere H. Mis worden ver
eerd; 's avonds om half 8 Lof met Rozen
hoedje en gebed tot Sint Joseph . 

, Woensdag om half 8 Lof ter ere van St. 
Joseph, waarna de Lijdensmeditatie wordt 
gehouden. . Vrijdagavond om half 8 Kruisweg.

ZONDAG: 6 • uur 'Ld. Petrus Strijbos 
overleden lid Broed; H. Rozenkrans; 7 uur 
Ld. geest. en tijd. welzijn der parochie; 8 
uur l.d. Maria Kuipers overJ. lid Broed. St. 
Willibrord; kwart over 9 l.d. Maria Kauf
man v.w. Broederschap H. Rozenkrans; half 
11 Hoogmis. voor de levende en overleden 
leden v, d. Stille Omgang. 

MAANDAG: 7 uur l.m. overleden vader; 
l.d. tot herstel van een zieke; 1.d. Maria
Kuypers-Habraken; kwart voor 8 1.d. Piet . 
van Beers v.w. Spoorwegpersoneel; I.m. Ma
ria v. d. Plas-van Summeren; half 9 pl.z.j. 
Mevrouw Wilhelmina Stinesen-Schermer. 

DINSDAG: 7 uur 1.d. geest. en tijd. wel
zijn der parochie; l.d. ter ere v. St. Joseph 
voor een huisgezin; Ld. ter ere van St. Jo
seph voor de genade der volharding; kwart 
voor 8 Ld. Wilhelmina van Uden-v. d. Brug- • 
gen en Anna de dr.; l.d. ;.Johanna Biljouw
v. d. Struik; half 9 z.d. Jos. van Susante 
van wege het personeel. 

WOENSDAG: 7 uur z.m. Antonius Hof
mans; 1.d. Adriana v. d. Laar, te Oirschot 
overleden; Ld. Willy Derks; kwart voor 8 
1.m. Hendrica v. Eyndhoven-Bekkers; I.m.
Maria van Hal-Dankers; half 9 z.m. Jos. 
van Susante. 

DONDERDAG: 7 uur Ld. Heer Wilhelm 
en Mej. Oda van Eupen; I.m. Johanna .Pot
ters-Kemps; I.m. Zeereerw. Heer Pastoor 
Antonius de Kort; kwart voor 8 l.d. Adriana 
Wagenaars; l.j. Martinus van Pinksteren en 
Cornelia v.d. Akker z.e.; half 9 pl. z.d. 
Weled. Heer Jac. van Buul. _ "

VRIJDAG: 7 uur l.j. Cornelia Lam
brechtssvan Erp; l.d. Heer Josephus v. d. 
Meyden en Mej. Wilhelmina v. d. Meyden; 
l.j. Hendricus Wagenaars en Henrica v. d.
Langenberg z.e.; kwart voor 8 I.m. Anna .
Maria Doevendans-van Gnnsven; l.d. Heer
en Mevrouw Hub. v. Oerle-v. Dijk;. half 9 
z.m. Heer en Mevrouw Hub v. Oerle-v.
Dijk. 

ZATERDAG: 7 uur I.m. Gertruda v. d. 
Aa-Damen; 1.d. Antoon v. d. Braak; l.d. Jo
hanna Potters-Kemps; kwart voor,· 8 lm. 
Laurentius Nouwens; I.m. Willy Derks; half 
9 z.d. Adriana Voets; 
ParQchie H. Lambertus, Gemonde. 

. 2de Zondag in de Vasten 
ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der pa

rochie; 10 uur jrgt. Martinus Verbruggen en .
Anna Maria de hsvr. • . 

MAANDAG: half 8 jrgt. Marinus v. d. 
Heijden. • 

DINSDAG: half 8 H. Mts Welzijn der pa-
rochie. • , WOENSDAG: half 8 jrgt. - Joanna Maria 
van Gerwen. . . 

DONDERDAG: half 8 jrgt. Gerardus van 
Houtum. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. Johanna hsvr. van_ 
Gerardus van Houtum. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. Theodorus van 
Houtum. 

Deze week zullen geschieden: Maandag; 
2 H. Missen Francina v. d. Heyden-v. d. Aa 
te Loosbroek overleden; Dinsdag: H. Mis 
Francina v. d. Heyden v. d. Aa; Zelatrice 
broederschap H. Rochus'; H. Mis Henricus 
Timmermans, te Schijndel overl.; Woens
dag 2 H. Missen Theodorus van Kuringen 
vanwege de kinderen; Donderdag 2 H. Mis-

. sen Theodorus van Kuringen vanwege de 
'kinderen; Vrijdag: 2 H. Missen Adrianus v. 
Eindhoven vanwege de buurt; Zaterdag :1 • 
H. Missen Adrianus van Eindhoven vanwege
de buurt. 1. • ' ' : 

Parochie H. Theresia, Boxtel. 
Tweede Zondag van. de Vasten. 

• ZO��AG: 7 uur H. Mis ,voor H.E. -·,_ie�f
W. Sp1ermgs, gewezen deken en pastoor '1ls
Boxtel; half 9 H. Mis; 10 uur de HoogniJe v.oor het welz_ijn van de • par<;>c�ianen. D5 eerste . schaal 1s voor\ de ople1dmg van d�
priesters op het Seminarie; de tweede voor 
B.N.; 3 uur 1:,of met predikatie over het
H. Lijden van Onzen. Heer Jez.us, daama
. het bekende lied: 0 Jesu Zoet. 



• MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; half 9 H. Mis voor Antonius 
v. d. Meijden.
- DINSDAG: half 8 H. Mis ter ere v. d.
H· Joseph; half 9 H. Mis ter ere v. d. H. 

1:>seph tot intentie van de parochianen; 6 
.mr Lof met Rozenhoedje en gebed ter ere 
v. d. H.' Joseph.

Kinderwagen te koop aan, ••••••••••♦♦♦♦♦♦ Leest 
geboden. Bevr. Nieuwe Uw adres vbor: 
Kerkstraat 49. vooral het

Tuin-, Bloem- en 
S 

Landbouwzaden . par �ieuws
van 

Als het gaat, over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

De laatste snu,fjes, in 
Gouden en Zilveren sieraden 

WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere van
d. H. Joseph; half 9 gez. jrgt. voor' wed.

Verloren, doublé dames 
polshorloge met doublé 
armbandje. Op Eindh.weg 
tot Kl. Liempdscheweg. 
Tegen goede belooning 
terug bezorgen. 

Voor Pootaardappelen 
gelieve bestelbon in te Fa. Wed. Spiecinq,s. vindt u bij,

Allegonda Kruyssen-Rademakers. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia

v. Kasteren-Boons; half 9 H. Mis voor deleden v. d. Godsvruchtige vereniging ter
ere v. d. H. Theresia v. h. Kindje Jezus. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
Bekkers en Getruda v. d. Besselaar hsvr.; 
half 9 gez. mndst. voor Helena Hendrik 
Mestrom-Brouns. 

ZATERDAG: half 8 H. Mis vari wege St. 
Elisabeth-stichting voor Petrus v. Beers; half 
9 gez. H. Mis voor de leden v. d. Stille Om-gang. 

Biechturen: half 3 tot 4 uur en van half 
6 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met rozenhoedje 
ter ere van het Onbevlekte Hart van Maria
tot hulp voor de bewaarschool. 

Pr. Hendr. str. 10 leveren. 

Te koop of te ruil poppen• 
huis en kinderledikant, te 
bezichtigen Mgr. Wilmer• 
straat 14. 

Hub. P, A. Poulissen :J<oapt deu wui

Zaadhandel 
Rechterstraat 31, Boxtel -

Te koop een 15 weken ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Versche Visch 

drachtig stamboek varken. 
A v. Kasteren, Munsel 26. JJè . Spat bij
�:��hk;;cl,g���t�!���:� nodigt zijn klanten uit

Stokvisch 
Zoute visch 

honiehouten tafel, kastje voor de komende Di�k Vos en twee crapeaux. Te be, 
vragen Molenstraat 19. Bonte avond Stationstraat 44
Te koop, een best maal- Schaarse artikelen en 
kalf, bij G. Vorstenbosch, prima waar en 
Tongeren 87a. amusemen� 

Pootsjalotten Aanbevolen 30 dagen: Theodorus van 
Kuringe te Gemonde, Cornelis Smetsers te 
Oirschot en de heer Willem Mulders te 
Simpelveld overleden. Te koop gevraagd T ogers� 

ZONDAG 24 Maart: 7 uur wekelijkse paardentuig. Aanbieding alleen bij 
Zoolang de voorraad strekt. 
Firma Gebr. v. Oers 

H. Mis voor Johannes Vissers. 'bij J. J. van Moorsel, Mo, 
lenwijk 13. Parochie St. Jan's Onthoofding, 

Liempde. Verloren étuis met inhoud, 
2e Zondag v. d. Vasten, 17 Maart 1946. 

Vulpenhouder merk Con, 
ZONDAG: half 7 gel. mndst. Amolda way, Passer, potloden enz. 

Tinnebroek i 8 uur gel. mndst. Wed. Johanna Tegen goede beloning te, 
Jan v. Nunen; 10 uur de Hoogmis tot welz. rug te bezorgen bij Mien 
der par.; 3 uur Lof daarna meisjescongrega- de Greeff, Hal 9, Boxtel. 
tie. In alle H. Missen de 1 ste schaal voor het Seminarie. 

MAANDAG: 7 uur gez. mndst. Mevrouw 
Catharina Herman Coppers; half 8 gez. Mis 
Mevr. Leonarda August Smits overleden te 
Eindhoven; 8 uur gel. mndst. Maria Vugts. 

DINSDAG: Feestdag van St. Joseph: half 
7 gel. Mis voor de leden der meisjescongre
gatie, als zijnde St. Joseph de 2e patroon 

. dier congregatie; 7 uur plechtige H. Mis met 
uitstelling van het Allerheiligste, tot welzijn 
der parochie; 8 uur gel. Mis tot bijz. inten
tie; 's avonds 7 uur plechtig Lof. 

WOENSDAG: 7 uur gez. jrgt. Antonius 
Mathysen; half 8 gez. mndst. Johannes van 
Kempen; 8 uur gel. mndst. Johannus Vingerhoets. 

DONDERDAG: 7 uur gel. Mis bijz. no
den der parochianen; half 8 gez. Mis tot 
bijz. intentie; 8 uur gel. mndst. Willem van Dijk. 

VRIJDAG: 7 uur gez. jrgt. Johannus Ma
thysen; half 8 gez. mndst. den Heer Arnol
dus v. d. Broek; 8 uur gel. mndst. wed. Jo
hanna Jan v. de Wiel. 

ZATERDAG: 7 uur gez. jrgt. Elisabeth 
Mathysen; half 8 gel. mndst. Helena Anto
nius van Asveld; 8 uur gel. mndst. Johannus.v. d. Biggelaar .. 

ZONDAG: half 7 gel. jrgt. Johannes 
Avendonks; 8 uur gel. jrgt. Franciscus Traa. 

Woensdagavond 7 uur Lof ter ere van St. Joseph. 
30e: Mevrouw Leonarda August Smits 

overleden te Eindhoven; Wilhelmina Huys
kens overleden te Oirschot; Embertus Wou
ters-v. d. Tillaart overleden te Schijndel. Gedoopt: Martina Cornelia Josefina d.v.
Leonardus Spierings-Veroude; Johanna Gijs
berdina Maria d.v. Adrianus Verdonk-Voets, 

a.s. Maandag te beginnen, zullen de kin
deren, die hun plechtige 1 e H. Communie 
hopen te doen, iederen morgen om half 9 
in de kerk aanwezig zijn ter voorbereiding. 

In de kapel der Eerw. Zusters: Maandag 
en Dinsdag 7 gel. Mis voor Maria Vugts. 

Parochie H. Willibrordus, Esch. 
Tweede Zondag van de Vasten. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor het Seminarie; derde voor Bijz.
noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
Lof, waaronder Lijdensmeditatie. 

Dinsdag, feestdag van den H. Joseph, om 
7 uur Gez. H. Mis voor de Par. 's avonds
om half 7 Lof, na het lof een lied. 

Woensdagavond om half 7 Lof ter ere 

Te ruil nieuwe bruine da, 
messchoenen maat 371/2 
tegen 381/2. Deken Spie• 
ringsstraat 13. 
Ik heb jongensschoenen 
34, 35, 37, meisjesschoenen 
20, ?.2, zoo goed als nieuw, 
wil ruilen voor jongens• 
schoenen 38 en meisjes, 
schoenen 23. Markt 12. 

Tweede meisje 
Mevrouw van Eerden van 
Oerle, Rechterstr. 82, Box, 
tel, vraagt voor spoedigst, 
een net en keurig tweede 
meisje ( dagmeisje), flink 
loon. Persoonlijk aan te 
melden ·s avonds na 6 uur. 

R.K. Heer

zoekt gemeubileerde 
Zit:: Slaapkamer 
met volledig pension 

Brieven onder letter T bu, 
reau van dit blad. 

van 

Vol verwachting 
klopf het hart 

des pa rklant 

Zij leven nu op hun 

Bonte avond 

Kippen grit 
weer voorradig 

Hub. P. A. Poulissen 
Rechterstraat 13, Boxtel 

NUis 
het de tijd II

Abonneert U op
De Katholieke Illu!>tratie 
Panorama 
Libelle 
Me.atrijs 
De Tijd De Volkskrant
Algemeen Handelsblad 
en de Sportwereld 

spie rÎD gs Zaadhandel Breukelsohsfr. 112 

Boekhandel Tielen == • Stationstraat 
ontvangt binnen enkele dagen 

Volledige dagmis saal s 
in keurige uitvoering, gebonden linnen rood snee. 

Prijs f 9.90 
Wilt U dat wij hiervan voor U 
één of meer exempl. bewaren? 
Laat het dan direct even weten. 

'/Je�-
\ maJtSdt 

blazen ze, wanneer U, 
voor de uitzaai, Uw 
kostbaar zaad behandelt 
met het afweermiddel 

1 ROETEX 
Bestel het per omgaande 
bij Uw handelaar Een 
bus RÖETEX is voldoen• 
de voor 300 Kg. zaad. 

Nederl. Katholieke Krbeidersbeweging 
afdeeling Boxtel 

Feestelijk omlijste 

Jaarvergaderi�g 
Op Woensdag 20 Maart a.s. 

in de zaal van "DE ARK"

Aanvang 7.3Qag 

Wij verwachten U allen! 

H.H. Landbouwers 
Wij leveren U prima 

Opfokvoeder en 

Bij 

Het Bestuur. 

Spierings 
van den H. Joseph. 

Vrijdagavond om half 7 oefening van denH. Kruisweg. 
Zondag a.s. 24 Maart om half 9 H. Mis 

voor de leden van de R.K. Werkliedenver

Beleefd aanbevelend, Kuikenzaad 
w I F. Y. Roosmalen voor Uw Kuikens op be, 

Steeds schaarse 
Artikelen 

eniging "St. Joseph". 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor Je 

arme Blinden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis overleden 

ouders (P.); half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmisvoor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. Linderdina 

Hilgerdenaar; 8 uur H. Mis Eerw. Zuster Pascal. 
DINSDAG: 7 uur gez. H. Mis voor de 

parochie; 8 uur H. Mis overleden Ouders. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis overleden 

ouders; 8 uur H. Mis uit dankbaarheid t.e.v. 
O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand. DONDERDAG: 7 uur jrgt. Jacobus Spoo
ren; 8 uur jrgt. Cornelia van den Langen
berg-Schuurmans. 

VRIJDAG: 7 uur jrgt. Maria Spooren 
van Erp; 8 uur H. Mis uit dank.baar heid 
t.e.v. O.L.Vr. v. d. Bosch. 

ZATERDAG: 7 uur jrgt: Eerw. Zuster 
Genoveva Spooren; 8 uur H. Mis Gerdina 
v. cl. Pas-van Son.

Julianastraat 27, Boxtel stelbon. • 
5pac klanten zijnFirma Gebr. van Oers, 

•••••••••••••••• 

Parfum 
Lippenstift 
Poeder 
Brillantine 
vloeibaar en vast 

Zaadhandel Breukelschestr. 112 tevreden kl anten 
.Fabrit.kskantoor te Boxtel vraagt 

Jongste bediende cmann> 
Vereischten: M U.L.O. diploma. Goed handschrift. 

Leeftijd plm. 15 jaar. 

(.... Bevers Bij gebleken geschiktheid gunstige vooruitzichten.
.J• Eigenhandig geschreven brieven met opgave van ver, 

M -leros1r. 8, Boxtel langd salaris onder No. 120, bure�µ van dit blad. 
•••••••••••••••• 

voor Tuinzaden 
natuJrlijk naar 
van Oers, van ouds bekend, 
Breukelschestraat 112. 

- Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak

en Koopt ' blf Bert van d�n Braak■ 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Drukkerij Firma J. P. Tielen Boxtel. 

F. P. v. Langen Stationstraat 62.
Horloger, Opticiën, Goud en Zilver. 1 ', 

. Ziet Etalage. 

Voor vakkundig Tuinwerk_ 
Speciaalbedrijf ALOIS J. H. BARTEN 

Wij etaleeren 

een bijzonder mooie keuze in

Gouden 'en Zilveren 
. Sieraden 

}f. 

Inkoop van 

Oud.Goud 
tegen den hoogsten prijs. 

fi. van .Vlerken - [Boxtel 

Opgepast 

Uw bon verlool?t 16 Maart 

Wij kunnen U uit 

voorraad leveren 

Bovendeert's schoenen 
blijven beter. 

Erkende Kath. Middenst.- Handels-Avondschool 

In de maand April begint een nieuwe
Cursus voor beginnelingen. Aanmelding 
van nieuwe leerlingen bij den Directeur 

• 
1 

J.C. van Etten
Bosscheweg 16, Boxtel 
Per maand 221/2 uur les. 
Lesgeld f 3.- per maand.' 

Liempdenaren 
Alle Sparadvertenties 

zijn ook geldig voor U.

bij M. v. d. WIEL De Spar 
Liempde 

Voor 10.-gulden cassabons· 
EEN gulden contant terug 



2e JAARGANG No. 69 VRIJDAG 22 Maart 1946� 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

:De� 
en!lÏj.ff,6etelwûs. 

Het valt niet te ontkennen, dat de 
arbeid op het ogenblik in het middel
punt van de algemene belangstelling 
staat. We horen spreken van weder
opbouw, van een herrijzend Neder
land, wat niet te bereiken is zonder 
arbeid. Er zijn problemen op allerlei 
gebied en ook deze problemen komen 
nooit tot een oplossing zonder dat 
hiertoe arbeid gepresteerd wordt. 

Als een noodzakelijk gevolg hier
van wordt ook aan de drager van de 
arbeid de arbeider zeer veel aandacht 
besteed. 

In het verleden was het vooral het 
goud, dat een geweldige rol speelde 
en als graadmeter werd aangelegd 
voor de vokswelvaart. 

Nu echter de waardekwestie van 
het geld nog zeer duister mag ge
noemd worden, is de enige hoop- om 
te komen . tot het herstel van onze 
volkswelvaart gesteld op de arbeid. 

Op de vraag, wat we verstaan on
der arbeider kunnen we thans gerust 
en zonder tegenspraak antwoorden: 
arbeider is hij, die arbeid verricht en 
dit is dus van toepassing ook op die
genen, die geestesarbeid verrichten. 

Men spreekt van handenarbeid en

geestesarbeid en zo vallen daaronder 
de fabrieksarbeider, de landarbeider, 
de priester, de geneesheer, de zaken
man, de professor, de havenarbeider 
etc. etc. 

Wanneer we dus het begrip ar
beider in de ruime zin nemen, dan 
blijkt daaruit ook dat de arbeid niet 
alleen van betekenis is voor het eco
nomisch leven, maar voor een veel 
breder terrein, n.l. het maatschappe
lijk leven, waarvan het economisch 
leven slechts een deel is. 

De noodzakelijkheid van de arbeid 
is gelegen in de natuur van de mens, 
die hem tot arbeiden aanzet, zoals 
b.v. een vogel niet buiten het vliegen
kan. De natuur van de mens zet tot
arbeide11 aan en hij die niet �erkt,
terwijl hij daartoe lichamelijk in staat
is en die ook de gelegenheid heeft om
te arbeiden, maar het niet doet, be
leeft zijn natuur niet ten volle.

Arbeid is ook noodzakelijk, omdat 
zonder arbeid het bestaan der men
sen niet mogelijk is. Zelfs al is het 
levenspeil nog zo laag, dan nog zal 
men zijn behoeften niet kunnen be
vredigen zonder arbeid te presteren.' 
Waar de mens alle�eerst voor zich 
zelf heeft te zorgen en niet anderen 
voor hem, daar rust op hem de plicht 
alles in het werk te stellen om in een 
menswaardig bestaan te kunnen voor
zien en dat is practisch alleen maar 
111ogelijk door het verrichten van de 
arbeid, waartoe hij verplicht is. Dit 
spreekt nog sterker in het licht van 
de gehuwde staat, waardoor de mens 
collectief tot arbeid verplicht is. 

Tenslotte is de arbeid persoonlijk 
en niemand kan zijn arbeidskracht 
aan anderen afstaan. De mens en de 
arbeid zijn wel te onderscheiden, 
maar niet te scheiden. Daardoor heeft 
de arbeid ook morele betekenis, waar
mee men rekening moet houden bij 
het laten verrichten van arbeid en de 
beloning van de arbeid. 

P,ij een eeuwleest. 
Het afsluiten van een vijfjarig tijdperk 

wordt in het maatschappelijk verkeer her
dacht. Men viert een lustrum ter herinnering 
aan de Stichting van b.v. een plaatselijke 
harmonie of voetbalvereniging. En dat i'> 
goéd. 

Het lustrumfeest bundelt immers de leden 
nog eens extra aaneen. De heildronk is 
spontaan. De toasten zijn oprecht gemeend. 
Men voelt in alles de warmte van goede 
vriendschap en onderlinge samenhang. Een 
lustrumfeest, op waardige wijze gevierd, is 
een stimulans ten goede bij uitstek. 

Is er goede reden om een lustrum in ere 
te vieren hoeveel reden te meer is er 11iet 
om een eeuwfeest te gedenken. 

Het stemt ongetwijfeld tot grote dank
baarheid dat Nederland zich opmaakt om 
in Juli a.s. landelijk te' gaan vieren het feit, 
dat de St. Vincentiusvereniging vóór hon
derd jaren haar werkzaamheden in het land 
aanving. 

10 Februari 1846 werd de eerste St. Vin
centiusvereniging in Nederland opgericht en 
wel in den Haag. Vanuit het Westen breid
de de ontwikkeling der Vereniging zich ge
leidelijk uit naar de andere Provinciën van 
ons land. 

Ongetwijfeld heeft de St. Vincentiusver
eniging in den lande, in den loop der jaren, 
veel goeds tot stand gebracht. Niemand die 
het zal ontkennen. 

Bij alle fouten die gemaakt zijn en, laten 
wij het eerlijk erkennen gemaakt worden, 
moet erkend, dat de St. Vincentiusvereniging 
haar taak heeft verstaan en verstaat. 

• Het klinkt mogelijk vreemd als wij neer
schijven, dat de St. Vincentiusvereniging er 
in de eerste plaats is voor de leden zelf. 

Toch is dit zo. 
In het algemeen heeft de mening post ge

vat dat de St. Vincentiusvereniging zich 
ten doel stelt het lerngen van noden door 
het verstrekken van ondersteuning aan b.v. 
:nmE: 'huisgezinnen. 

Dit is evenwel onjuist. 
Dit toch is slechts één van de middelen 

(er zijn er veel meer) waarvan de St. Vin
centiusvereniging zich bedient om het doel, 
de bevordering van het geestelijk welzijn 
harer leden, te bevorderen. Het is niet zo 
gemakkelijk een goed Vincentiaan te zijn. 

Een goed Vincentiaan behoort bij zich 
zelf aan te kweeken persoonlijke offervaar
digheid. 

Door die offervaardigheid werkt hij mede 
aan de godsdienstige en zedelijke verhef
fing van het maatschappelijk leven. 

Het is zonder meer duidelijk dat daar
om juist in dezen tijd van godsdienstige en 
zedelijke oppervlakkigheid - of moeten wij 
spreken van verval - een goed Vincen
tiaan uitermate past. 

De St. Vincentiusvereniging is ondanks 
haar 100-jarigen leeftijd, jeugdig. 

Het werk van den Vincentiaan past zich 
aan, aan tijden en omstand-igheden en sluit 
daarmede steeds in het tijdseigene. 

Geen enkel liefdewerk is den goeden Vin
centiaan vreemd. 

De wekroep van dezen tijd: het beoefenen 
van naastenliefde en het verkrijgen van 
vrede bij de opbouw van het maatschap
pelijk en godsdienstig leven dient hij te ver
staan als geen ander. 

Zijn arbeidsveld leent er zich uitermate 
toe om dezen wekroep metterdaad te be
antwoorden. 

De gift waarmede de St. Vincentiaan 
komt is slechts middel, meer niet. Nooit of 
te nimmer zal een goed Vincentiaan zich . 
daarop dan ook laten voorstaan. 

De toewijding waarmede hij zijne taak 
vervult is beslissend èn voor den arme die 
hij de helpende hand biedt èn voor hem 
zelf. Alle hulp die hij bieden kan 'behoort. 
hij te geven. 

De hulp bestaat in het merendeel der ge
vallen niet in eene gift, zeker niet in eene 
gift alléén, maar in het zich spontaan per
soonlijk geheel ter be?chikking stellen van 
een gezin dat behoefte heeft aan hulp. E� 
die hulp ligt dikwijls op geheel ander ter-
rein dan het financiële alleen. 

Heel vaak zelfs op beslist ander dan 
financieel terrein. 

De armenzorg van den goeden Vincen
tiaan .heeft twee aspecten. Als de Vincen
tiaan goed doet aan de armen, doen de ar
men goed aan hem. Hier bestaat wissel
werking van de beste soort. 

De goede Vincentiaan staat steeds mid
den in het maatschappelijk leven. Zijn taak 
is dit te verheffen en dit wel godsdienstig 

en zedelijk. Zijfl lijfspreuk behoort te zijn: 
Bemin Uwen evenaaste als U zelve. In han
del en wandel behoort hij zich naar deze lijf
spreuk te richten. Moge daarom het komen
de eeuwfeest een spoorslag zijn voor de 
leden der St. Vincentiusverenigingen in den 
lande, om zich nog eens extra te bezinnen 
op het doel der Vereniging en op eigen taak. 

En moge ieder die het wel meent met de 
practische beoefening der naastenliefde de 
St. Vincentiusvereniging steeds gul en mild 
tegemoettreden gedachtig de spreuk: Den 
arme gegeven is Code geleend en indachtig 
het woord van O.L. Heer zelf:•

,,Wat gij de min_sten der mijnen gedaan
hebt, hebt gij aan Mij gedaan."

Eensdioonwedt. 
Er is geen leven, dat in staat is zich zelf 

te begrijpen als het niet begint met waar 
te zijn, met eenvoudig te zijn (in de een
voud ligt immers waarheid) Er is ook geen 
leven zo slecht of 't heeft z'n goede zijde, 
zoals er ,,pok geen zondaar zo zondig kan 
zijn of füj heeft nog iets in zich van een 
heilige. Dit goede til}tje is een schaduw van 
de waarheid. Dit ware is het oorspronkelijke 
van 't leven. Hoe origineel, hoe oorspron
kelijk een leugen ook kan zijn, ze 
komt steeds na de waarheid. Want iets kan 
alleen onwaar zijn als eerst 't ware bestaat. 

Wie ergens in een vreemd land deze over
peinzingen neer schrijft en daarbij denkt 
aan de leugens die overal in Nederland wor

, den verteld over de jeugduitzendingen naar 
Engeland, moet bij een nadere kennismaking 
met dit werk toch even glimlache11. 

Men schrijft of zegt dat deze uitzendingen 
een Joodsche of Communistische inslag heb
ben. Daar is niets van waar. 

Er wordt beweerd dat het voorrecht der 
uitzending alleen voor kinderen der hogere 
standen is weggelegd. Niets is minder waar. 
Slechts de armste en zwakste kinderen ko
men voor uitzending in aanmerking. Hier
onder zijn vele voogdij-kinderen en verwaar
loosde paupers. Het is niet te veel gezegd 
als we beweren dat deze kinderuitzendingen 
een sociaal werk • moéten genoemd worden 
van de hoogste orde. De lichamelijke ver
zorging laat niets te wensen over, terwijl 
men bij de geestelijke verzorging eerder van 
een teveel dan van een te weinig kan spre
ken. 

Men kan weliswaar discusiëren over de be
stendigheid van de uitwerking, die dit re
classeringswerk heeft, maar de weldaad die 
hier gedaan wordt staat buiten alle twijfel. 

Er is gesuggereerd dat de bedoelingen der 
leiders en leidsters niet zuiver zijn. Ze zou
den slechts uit avontuur of uit zwarte-han
del-motieven zijn meegegaan. Hierop is 
slechts één antwoord: ga en zie. Zie hoe 
er een gezin groeit van ieder jeugdkamp. 
Dit is niet mogelijk als de motieven niet 
zuiver zijn. 

Laat er een enkele leider of leidster bij 
zijn, die uit zelfbehoud of uit teleurstelling 
zijn contract tekende - eenmaal in hun 
werk vinden zij de juiste rust en de juiste 
motieven, het juiste rhythme en ook de 
noodzakelijke bevrediging, die nodig zijn 
voor dit sociale werk. 

Er zijn er onder hen· die in dit werk hun 
geluk gevonden hebben en het daarom met 
veel liefde verrichten. 

Hun levensstijl ligt vervat in enkele mooie 
woorden van veroude degelijkheid getui
gend. Op een kleine kaart geschreven, wer
den deze simpele woorden boven het bed 
geprikt van een, die begreep wat zijn taak 
was: 

11The glory of life is tot love, not to 
be loved to give not to get, to. serve 
not to be served, to be a strong hand 
in the dark to another in the time of 
need, to be a cup of strength to anyone 
in the crisis of weakness: this is to 
know the glory of life. 

hetgeen betekent: 
Het mooiste in een mensenleven is 

te beminnen, niet bemind te worden, 
te schenken, niet: te ontvangen, 
te dienen, niet: gediend te worden, 
een steun te zijn in het donker voor een 
ander in tijden van moeilijkheden, een 
vat van sterkte te zijn_ voor iedereen 
in de grootste zwakte: dat is als het 
mooiste te beschouwen in een mensen-
leven, 

Wie zó zijn taak opvat kan onmogelijk uit 
valse motieven handelen. En wij kunnen u
verzekeren dat slechts uitzonderingen er 

• anders over denken, als ze dit werk aan-
vaard hebben. • H. v. d. M.

Wakefield, 6 Maart 1946. 

Wie niet met Mij is, is tegen mij. 
(Luc. 11, 23). 

Christus heeft de hele mensheid gesplitst 
in twee grote partijen: de ene partij voor 
Christus, de andere tegen Hem. Niemand 
kan eraan ontkomen, niemand kan hier neu
traal blijven, maar onverschillig, wie men 
ook is, men kan niet aan Christus voorbij
gaan, zonder Hem te beminnen of zonder 
Hem te haten. 

In de strijd _van het leven trachten we 
dikwijfs een compromis aan te gaan tussen 
de partij van Christus en Zijn tegenstanders 
we proberen van twee walletjes te eten, we

proberen tegelijkertijd twee heren te die
nerl. Maar wanneer we onze daden eens 
nader gaan bekijken, zijn er maar twee mo
gelijkheden: voor of tegen Christus, een tus
senweg bestaat hier voor niemand. 

Scherp hebben deze twee kampen zich 
afgetekend in de loop van de geschiedenis. 
Ongeveer twee duizend jaren zijn er ver
lopen, sinds Christus geboorte en sinds die 
tijd zien we aan onze geest voorbijgaan de 
strijders van het godsrijk van alle rang en 
stand. De grootste geleerden en de eenvou
dige gelovigen, de machtigste koningen en 
de nederigste onderdanen, zij allen hebben 
hun knie gebogen voor Hem. Tegenover het 
leger van Christus getrouwen, staat de wil
de massa van Zijn vervolgers. Hun richting 
en levensbeschouwing lopen vaak zeer uit
een, maar ze zijn het eens, waar het gaat 
om de strijd tegen Christus en zijn kerk. 

En hun actie tegen God draagt de hand
tekening van de Satan, de vader van het 
bedrog en van de leugen. God moet van de 
troon gestoten worden, Hij moet verbannen 
worden uit het openbare leven, Hij heeft 
lang genoeg over de mensen geregeerd. Hij
heeft afgedaan. Dat zijn de leuzen van de 
vijanden va'n het Godsrijk. • 

De directe strijd tegen Christus en Zijn 
kerk, zoals we die mochten meemaken in
de bezettingstijd, heeft velen in het Katho
lieke kamp· gemobiliseerd en het offensief 
van ons geloof werd in die jaren geopend. 

Wij moeten echter op onze hoede blij
ven voor alles, wat er achter de schermen 
aan het gebeuren is, door ons moreel te 
versterken en aldus onverdeeld geschaard 
te staan achter de vanen van de Kerk. Dit

is alleen mogelijk door de verdieping van 
ons geloofsleven, door de groei van ons 
zieleleven, dat ons in staat moet stellen , 
tot heldendaden. 

De tijd bij uitstek om te werken aan het 
inwendig leven, is de tijd van de veertig
daagse vasten. 

WaacWtinqlck.scAout.? 
Met natte kousenvoetjes komen de kin

deren thuis uit de school, maar de kachel 
is niet in staat om hun koude, verkleunde · 
ledemaatjes weer op temperatuur te bren
gen, want hij is streng gerantsoeneerd en -
wordt maar heel zoetjes gevoe4, Moeder 
gaat om vier uur vast 'ns zoeken in het 
schuurtje, of ze bij geval soms nog wat 
houtjes op kan sporen, die straks het water 
voor de koffie aan de kook moeten brengen, 
want 't gasrantsoen is ook al op. En als 
vader om 6 uur thuis komt, na een hele 
dag in de kou 5ewerkt te hebben mompelt 
hij zoiets van "Rotzooi" omdat hij 'n lek
kere warme kachel verwachtte en er een 
vindt, die je evengoed uit als aan kunt noe
men. Dat zijn zoal de directe gevolgen van 
de steenkolennood. Maar de in derecte ge
volgen zijn nog wel veel talrijker: rantsoe
nering van gas en electriciteit, schaarste aan 
allerlei gebruiksvoorwerpen, waar we drin
gend om verlegen zitten. En dat is nog niet 
a•lles. Ook de voedselvoorziening is in een 
belangrijke mate afhankelijk van de kolen-· 
productie, want de stikstofbedrijven worden 
gevoed met kolen. Zo zien we, dat "kolen" 
de kwestie is, waar alles om draait. En dat, 
terwijl we weten dat Nederland in eigen 
bodem meer dan voldoende kolen heeft om 
de eigen behoefte te kunnen dekken, al-

léén ...... ze zitten nog onder de grond ...... 1 
Alles, wat er nodig is, om de koude in de 
komende winter buitenshuis te houden, om 
de productie van de zo schaarse gebruiks
artikelen tot een maximum op te voeren, 
zijn arb�idskrachten in 'de mijnen. Nieuwe 
mijnwerkers, die de productie van de steen-

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



Katholieke Volkspartij Statenkring Tilburg 
Het Bestuur van de Katholieke Volkspartij, Statenkring Tilburg maakt bekend dat 
De stemming over de groslijst voor de Provinciale Staten zal p laats hebben op 

ZONDAG 24 MAART A.S. in de Landbouwschool, Korte Kerkstraat. Het schoolgebouw, Lennisheuvel. Het Verenigingsgebouw, Burgakker. De stemlokalen zijn geopend van 8.30 uur v.m. tot 1.00 n.m. Drie stemmen op de lijst van rayon 1, en één op elk der lijsten van rayons 
Il, 111 en IV. Hieronder volgen de candidaten waarvan de volgorde doqr loting is vastgesteld: 

RAYON I RAYON IIP. J. VAN HAAREN, Tilburg (aftr.) 
L. JANSSENS Czn., Tilburg (aftr.)ALPH. REMMERS, TilburgDrs. P. DE BRES, TilburgMr. P. M. ARTS, TilburgDrs. L. VAN DELFT, TilburgMr. H. SCHEIDELAAR, Tilburg (aftr.)H. MANNAERTS, Tilburg (aftr.)J. L. VAN NUNEN, TilburgP. COPPES, Tilburg

JAC. VAN 13,IEL, Diessen J. WIJTEN. fiiest,Houtakker
C. VAN BIJSTERVELD, Goirle
C. SCHADE, Moergestel

RAYON 111 H. J. VAN SUSANTE, Boxtel (aftr.) W. v. d. LAAR, Boxtel
RAYON IV 

G. J. VAN OSS, Udenhout (aftr.) 
J. v. d. HEUVEL, Loon op Zand (aftr.)

-
1 ALPH. JANSSENS, Tilburg

L
Het Bestuur voornoemd: R. J. DE GROOD, Voorzitter. 

kool op het vooroorlogse peil zullen brengen. Misschien zal iemand vragen: ,,Waar zijn die arbeiders van vroeger dan, en hoe komt het dat hun productiecijfer zo enorm gedaald is?" Veel jonge mijnwerkers zijn als vrijwilliger in dienst gegaan en heel veel "buitenlandse" mijnwerkers zijn naar' hun "Heimat" terug gestuurd. Door de door de moffen toegepaste roofbouw in de mijnen is de gemiddelde prestatie van den arbeider· aanmerkelijk gedaald met als gevolg, dat er een groter aantal krachten nodig is om het normale gewicht steenkool te delven dan voor de oorlog. De directie der Nederlandse mijnen heeft de regering doen weten, dat de komende winter de koude zeer zeker buiten onze huiskamers kan worden gehouden, indien er vóór 1 September 1946 minstens 3000 nieuwe mijnwerkers komen en dat getal moet vóór 1 Januari 1947 nog eens met 1000 worden verhoogd, omdat in de winter de productie stijgen moet naarmate de consumptie stijgt. Daar ligt een prachtige taak voor jonge, energieke jongemannen, daar ligt een plicht voor ieder, die werken kan. Laat u niet verblinden door de mooie schijn van emigreren naar Canada en Amerika, want in Nederland zelf zijn voldoende mooie kansen voor elke Nederlander o.a. in de mijnen. En dat de lonen er hoog zijn en de sociale toestanden puik, dat zien we de volgende week. Voor belanghebbende wordt er in de Ark een propaganda-avond gehouden op nader te bepalen datum. Zie advertentie in dit blad. 
:Plaatselijk 1lieaws 
WACHT U VOOR DE VALSE PROFETEN Ook in onze gemeente zijn de "Getuigen van Jehova" door �edrongen met het verspreiden van hun traaie lectuur, die heel verstandig in een christelijk kleedje gestoken is. Nog altijd zijn er mensen, die er mee in lopen en door het kopen der geschriften onbewust deze dwaze beweging steunen. _Weigert al hun geschriften, ook bij gratis-aanbieding. Hij die nadere bijzonderheden over deze anti-Roomse beweging weten wil, kan deze vinden in de St. Jansklokken van 15 December 1945, waar tegen deze propaganda erasti� wot dt gewaarschuwd. Men wachte zich dus voor alle uitgaven van de Wachttoren. ! ! ! ! ! 

NAAR BRAZILië. Aanstaande Maandag, 25 Maart, neemt Stapelen afscheid van zijn missionarissen. Zeven oud-studenten van het Missiehuis zien na lange jaren van wachten eindelijk hun toekomstdroom in vervulling gaan. Sommigen van hen zijn ook voor de Boxtelse bevolkin� geen o�bekenden. �: Antonius Homan die negen iaren lang z11n beste krachten wijdde aan Stapels jeugd, wist door zijn veelzijdig apostolaat ook buiten Stapelen veler harten te winnen. Huize St. Antonius heeft verscheiden jaren geprobeerd ,·an zijn toewijding en zijn opgewekt humeur. En menige Breukelse schooljongen zal nog lang denken aan de leerzame kathechismu lessen, die de pater hem gaf, toen hij maandenlang de ijverige plaatsvervanger was van kapelaan Verhagen z.g. en van kapelaan Tychon. ,Met hem vertrekken: P. Alosius Roy, P. Arthur Horsthuis, P. Dionysius Cornelissen, P. Ludgeru Soutberg, P. Mattheus vanHerkhuize.n, P. Walter Pasmans.Op Maandag 25 Maart zal in de noodkapel (Hoe lang nog 11noodkapel") van Stapelen om 10 uur een plechtige H. Mis worden opgedragen en 's avonds om half 7 een plechtig Lof worden gecelebreerd. P. Mauritius Oostendorp zal de predicatie houden. De missionarissen vertrekken op 20 April met het KLM. vliegtuig naar Malmö, van 

Drs. P. DE BRES, Secretaris. 

daar per trein naar Gotenburg en dan per boot naar de wuivende missievelden van Brazilië. Wij wensen de vertrekkende missionarissen een voorspoedige reis en ons gebed vergezelt hen, opdat God hun missiearbeid rijkelijk zegene. 
INSTALLATIE. Op Zaterdag 16 Maart j.l. had des avonds in de Gidsenhut aan de Bossche wg de installatie plaats van Guido van Rièl en Kapi van Nisselrooy, die er zich - als eersten in de St. Paulusgroep - op mochten beroemen in de grote wereldbroederschap van B.P. te worden opgenomen. De installatie werd verricht door Commissaresse Botden, die in een kort woord de verantwoordelijkheid schetste, van welke de leidster van een jeugdbeweging, vooral nu, tenvolle moet doordrongen zijn. Dit werd nog krachtig onderstreept door den Aalmoezenier Kap. A. Damen, die de beide nieuwgeïnstalleerde leidsters met haar gidsen 'n "Goed spoor" toewenste op haar tocht naar de hemel. Het was een eenvoudige, maar juist daarom zo treffende plechtigheid. Na afloop van de installatie onderging de St. Paulus-groep, tezamen met een naburige pionierstersstam de bezielende sfeer van het kampvuur, dat ook in ieders hart een felle vreugde-vlam deed opschieten. 

DE GIFHANDEL Bij de te 's-Hertogenbosch gehouden stationscontrole werden 12 kisten ongebanderolleerde sigaren aangetroffen en in beslag genomen. Een bijzonder stuitend geval deed zich voor bij een wijnhandelaar, tevens functionaris van het Rode Kruis. Bij hem werden 440 "geallieerde" sigaretten en 22,340 z.g. Rode Kruis-sigaretten aangetroffen. Dit wijst wel op ergerlijk misbruik van vertrouwen. Het onderzoek duurt nog voort. Op het station te Lage Zwaluwe werd een orote hoeveelheid artikelen van allerlei aard in beslag genomen, waaronder 600 eieren, 13,535 sigaretten, 400 m. elastiek, 87 vulpenhouders, 17 tlessen parfum, 4 horloges enz. 
BAKKERSGEZELLEN. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling om in de loop van 2 à 3 weken een oprichtingsvergadering te houden van de plaatselijke afdeling van de Neder!. Kath. Bond van Brood-, Koek-, Banketbakkers, Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers. Op de te houden vergadering zal een hoofdbestuurder over het nut, de belangen en de noodzaak van een bond komen spreken, terwijl dan tevens het plaatselijk bestuur gekozen kan worden. 
BOERDERI]BRAND Het vuur dat Maandagmorgen de boerderij van Van de Ven aan de Bosscheweg in enkele minuten wegvrat uit het landsçhap, heeft de bewoners zwaar gedupeerd. Behalve het verlies der schone huizinge met ruime schuur gingen voorraden, gereedschappen, paard en nog veel van den inboedel verloren. Het boerderijcomplex, dat in het vlakke land op eenigen afstand van den weg, het natuurgenot zoekend oog van wandelaars en fietsers altijd eenige oogenblikken vasthield is nu verdwenen, en het van den groten weg afkronkelend weggetje heeft zijn beteekenis verloren. 

R.KS.V. ,,Boxtel".Boxtel I - Bladella 2-2 
Boxtel II - Gestel III 16-1

Boxtel A-Wilhelmina B 2-0 • Gezien bovenstaande resultaten is j.l. Zondag een goede dag geweest voor Boxtelwelke begon met een overwinning van deA-junioren. Wilhelmina viel erg tegen, hetgeen tot gevolg had dat ondanks de overwinning de A-jongens een tamelijk slechtenwedstrijd hebben gespeeld. Vee1 verbandwas er niet, we hebben veel beter spel van

hen gezien. Boxtel II is in deze klasse ongenaakbaar en scoorde er lustig op los. Gestel was oeen • partij voor deze geweldenaren, alhoeweÎ tot eer van Gestel gezegd moet worden dat ze zeer hard werkten tot het einde. We zouden graag Boxtel II eens in actie zien tegen een sterkere tegenstander. De wedstrijd van Boxtel I gaf in haar eerste helft een meerderheid van Boxtel te zien en de tweede helft grotendeels van Bladella. • Het tempo waarmede Boxtel begon wasmoordend en kon onmogelijk volgehoudenworden. De reactie kwam dan ook in detweede helft en werd bijna fataal. De achterhoede stond echter als een rots in debranding en was niet te passeren. De gelijkmaker van Bladella was een prachtig doelpunt, verreweg het mooiste van het viertal.De vorst en sneeuw periode hadden aan Boxtel geen goed gedaan. Bovendien was het trainingslokaal niet beschikbaar daar het jeugdhuis door de militairen is gevorderd, - zijn die heren nog ooit van plan 0111 onzegemeente te verlaten? - zodat ze eenbeetje onwennig op het veld stonden, terwijlhet uithoudingsvermogen belangrijk had geleden. De intensieve training van Woensdagvoor de wedstrijd kon dit niet in een keerophalen. Het was trouwens ook tactischerom bij het begin van de strijd niet zo hardvan stapel te lopen, het spreekwoord hardlopers zijn doodlopers heeft zijn ontstaanergens aan te danken. Flink beginnen, deeerste klap is een daalder waard, doch nietoverkoken. De trainer brengt het elftal tochgenoeg bij, dat tactiek een voornaam onderdeel van het spel is. Brengt zijn uiteenzettingen nu eens in practijk en volgt ze op detrainingsavond aandachtig.De voorhoede kari over de gehele linie gesproken niet mee. De linksbuiten is een prima speler en ook de rechtsbuiten doet zijn best doch de vele voorzetten worden niet benut. Er is niemand bij als de bal voor doel komt. En laat dat eindeloos gepingel nu eens achterwege, snel en recht op doel af, sticht verwarring in de vijandelijke achterhoede. De achterhoede van Bladel was in Bladel slecht, j.l. Zondag echter goed, doch ze had in de Boxtel voorhoede een zacht eitje. Enkele grove blunders van· deze achterhoeden werden niet afgestraft. Een doorzetter moet er komen in de voorhoede die het elftal meetrekt, dit zal een ontlasting zijn van het vele werk dat de halflinie en achterhoede op te knappen krijgen. De rechtshalf kwam er in de tweede 'helft beter in, zijn plaatsen mag hij echter wel eens doornemen. De linkshalf speelde een goede wedstrijd echter niet zo brillant als we de laatste tijd van hem gewend zijn. De midhalf is technisch goed genoeg, flinke trappen van zijn voet brengen de voorhoede aan het werk, doch ausdauer komt hij tekort. Trainen heren. Achterhoede en doelman waren het sterkste deel van de Boxtel-ploeg, ze werkten prachtig. De doelman voorkwam op het laatst door een tweetal prachtige safes een onverdiende nederlaag en hield eer punt in Boxtel. Zondag Bata I uit Best in Boxtel, aanvang half drie. Het tweede elftal ontvangt Hintham thuis om 12 uur. De A-junioren spelen waarschijnlijk uit, tegenstander nog onbekend. De wedstrijd van de B-junioren kon Zaterdagmiddag niet doorgaan wegens onvolledigheid van ODC-C. Het programma voor a.s. Zaterdag is nog niet bekend. De leden en donateurs worden er op attent gemaakt, dat zij hun lidmaatschap- of donateurskaart bij thuiswedstrijden moeten kunnen tonen, daar hierop van politionele zijde scherpe controle wordt uitgeoefend. Hij die zonder lidmaatschap-, donateur-, of entréebewijs op het terrein vertoeft, krijgt onherroepelijk een proces-verbaal. 

Spinazie. In plaats van kropsla acht ik het beter eerst een paar andere groenten te behandelen en wel als nummer één spinazie. Deze algemeen gewaardeerde groente kan al zeer vroeg gezaaid worden. Als grond en weer geschikt zijn hoeft men daarmee niet te wachten. Wat nachtvorst hindert haar weinig of niet. Men heeft voor dit gewas beslist vruchtbaren of vetten grond nodig. Op wat schraal land heeft men er geen succes mee. Daarop ontwikkelt zich spinazie niet voldoende en schiet vroegtijdig door. Gaarne geeft men voor het zaaien wat goed verteerden stalmest, gier of desnoods beer. Deze meststoffen moeten ondergewerkt worden, maar vooral niet te diep. Als de plantjes goed enwel boven den grond gekomen zijn, zijn zij zeer dankbaar voor wat stikstof in de vorm van chili, kalksalpeter, kalkammonsalpeter en op voldoende kalk bevattende grond ook voor zwavelzuren ammoniak. Op kalkarmen, min of meer zuren grond is deze laatste meststof echter totaal voor dit gewas ongeschikt. De grond wordt er nog zuurder van en daarvan moet spinazie niets hebben. Men doet het beste genoemde meststoffen op te lossen in water: een paar handenvol per gieter en daarmee de plantjes te overgieten 's morgens vroeg of tegen den avond, om alle gevaar voor verbranden te voorkomen. Een zeer goede variëteit is scherpzaad zomerspinazie. Men heeft ook rondzaad spinazie. Gewoonlijk wordt breedwerpig d.i. met de hand gezaaid. Per are = 100 vierk. meter neemt men thans 2-2½ kilo zaad, d.i. per 10 vierkante meter 2-2½ ons. Het zaad wordt een paar cm diep ondergeharkt en, als de bovenlaag wat droog is, wordt deze wat vastgedrukt. Zodra de eerste brede blaadjes zich voldoende ontwikkeld hebben, kan het gewas gesneden worden. Na het snijden volgt, als de grond niet zeer vruchtbaar is, weer een stikstofgift, zoals is aangegeven. Wil men het gewas inmaken, dan wachte men met snijden tot de plantjes zich flink ontwikkeld hebben, dus tot kort voor de vorming van bloem- en zaadstengels. Om langen tijd van spinazie te kunnen profiteren, wordt vaak de raad gegeven, om 2 à 3 weken een bed spinazie te zaaien. Men zal met het opvolgen van dit adv(es alleen succes hebben, als men over goed vochthoudenden, vruchtbaren grond beschikt. 
Kelen of raapstelen_ Ook deze groente. kan vroeg gezaaid worden. Zij vraagt niet zo'n vruchtbaren grond als spinazie. Men onderscheidt groene en gele raapstelen. Per are zaait men - vaak tussen de erwtenrijen in - ½ kilo zaad d.i. per 10 vier k. meter een ½ ons. Uit de hand zaaien is regel. Het zaad is klein en mag daarom maar 1 cm diep worden ondergebracht. Voor een overbemesting met stikstof is het gewas, vooral op de wat minder goede gronden, dankbaar. Men oogst gewoonlijk door de plantjes, als zij een hoogte hebben bereikt van 10 cm of iets meer, uit te trekken. Soms snijdt men ze wel af. v. d. Br.

U.D.I. - O.D.C. 3 - 4Geheel volgens verwachting klopte ODC UDI in een wedstrijd die meer spannend was, dan fraai. ODC was goed vertegenwoordid in Uden. Als scheidsrechter Terbeek uit Helmond beginnen blaast, zijn een vijfhonderdtal ODC-supporters aanwezig. Het begin is voor UDI, dat met een geweldig enthousiasme komt opzetten. Vrij spoedig hebben zij succes. Een vrije trap buiten het strafschotgebied genomen, komt hoog voor het ODC doel en met een schitterende kopbal maakt de rechtsbinnen het eerste doelpunt. De 

De Haas die spreken kon. 

8. De boswachter was op zoek gegaannaar zijn kind. Uit pure gewoonte had hij zijn geweer me�genomen. Maar toen hij daar zo opeens uit de struiken te voorschijn kwam, en daar plotseling een haas voor zich zag zitten scheen het of hij van plan was te gaan schieten. Reeds nam hij een patroon uit zijn weitas, stopte hem in het geweer, en legde het aan zijn schouder. Hij keek scherp langs de loop die hij geladen had en juist toen hij meende te gaan schieten.. .... dat vertel ik je de volgende keer. 

7. Hoewel de haas van de vele en langetochten van de dag al erg moe was, liep hij toch nog met grote sprongen naa.r het huis van de boswachter toe. En reeds had hij voor de helft de lange weg afgelegd, toen hij opeens gekraak hoorde van hout nietver van hem vandaan. Bevend van schrik bleef de haas als verlamd zitten. Tot zijn grote schrik zag hij daar opeens tussen de struiken de grote hoed met de veer en het grote geweer met de twee lopen van de boswachter te voorschijn komen. Zou -de boswachter de haas zien 7 Bang wachtte de haas de naderende voetstappen af. 



aanvallen volgen elkaar snel op. ODC speelt 
beneden haar kunnen, doch weet ODC 
gelîjk te maken. Wanneer The een bal van 
rechts krijgt toegespeeld, geeft hij een tikje 
naar de vrijstaande Peynenburg, die keihard 
in de linker benedenhoek gelijk maakt 1-1. 

Met deze stan,d wordt de tweede helft 
begonnen en weèr met een overwicht van 
UDI. De ODC-ers nemen echter spoedig 
het offensief over en bij een aanval komt de 
bal hoog voor het UDI doel. Hoog opsprin
gend kopt The de bal over de handen van 
den OOI doelman in het verlaten doel. 

Een der UDI achterspelers het _gevaar • 
ziende stormt toe en slaat de bal uit het 
doel. Penanty ! Er heerst een ademloze stilte, 
welk overslaat in een geweldig gejuich, wan
neer de bal in het uiterste hoekje verdwijnt. 
1-2. Dit was het keerpunt. De ODC-ers
spelen nu op hun best, Zelfs Willy, die tot 
op heden nergens te zien was geweest, '
vormt met Bergwerff weer de gevaarlijke 
vleugel. Een prachtig staaltje van hersen
werk en zelfbeheersing laat Bergwerff zien, 
wanneer hij drie meter voor het UDI doel 
komt. Den UDI doelman staat reeds klaar 
om het te verwachte schot te keren, doch 
neen, even een klein tikje naar den vrijstaan
den Hazenberg, die kalm no. 3 laat no
teren. En dan is het Willy die in combina
tie met Bergwerff van vijftiental meters af0 

stand, den UDI doelman het nak;ijken geeft.
1-4 binnen tiert minuten. Het werd nog een
sensationeel slot. Twee minuten voor het 
einde is de stand nog steeds 4-1. Dan 
krijgt UDI een penanty. 4-2. Van de aftrap 
komt de bal bij de linksbuiten, die onhoud
baar no. 3 inkogeld. Direct hierop blaast de 
scheidsrechter einde. 

Het 2e elftal speelde een fraaie wed
strijd tegen OSC. Vooral de voorhoede was 
hier de beste linie. Voor de rust maakte A. 
Pennings twee prachtige doelpunten. De 
stand werd na de rust geleidelijk opgevoerd 
tot 6-0, waarna OSC kans zag de eer te 
redden. 

Beide elftallen van ODC staan er prachtig 
voor en hebben het heft in eige hand. Het 
tweede elftal is zelfs nog ongeslagen. 

Het 3c.1e elftal doet !'tet minder goed en 
kreeg de kous op de kop van Hintham II 
met 5-3. 

Voor a.s. Zondag is het program: 
BVV IV-ODC, aanvang 12 uur. 
DVG II-ODC III aanvang 12 uur. 
DVG I-ODC II aanvang 2 uur. 
Ogenschijnlijk lijkt het program niet zo 

zwaar. Hier schuilt juist het gevaar. ODC
ers opgepast. 

KAMPIOENSCHAPP BILJART 
Uitslag voorwedstrijd kampioenschap van 

Boxtel Iste klasse klein biljart. Gespeeld in 
,,De Kei". 

1. B. Schalks; 2 G. de Vries; 3. Siegers;
4. A. Weijdeven; 5. W. v. d. Vorst; 6. W.
van Geffen; 7 C. de Lange. 

De definitieve wedstrijden, waarin de 
kampioen Cools zijn titel zal verdedigen 
worden gehouden in het clublokaal van 
"Groene Pommerans" op 23, 24 30 en 31 
Maart a.s. 

De voorwedstrijden tweede klasse wor
den gespeeld in de clublokalen van ,,'t Schip
ke" en "Eureka" op 6, 7, 13 en 14 April. 

ADV ANCE TAFEL TENNIS 
De op Zondag j.l. in Boxtel gespeelde 

wedstrijd Advancel-Vice Versa I, voo_r de 
competitie in de afdeling Brabant eerste 
klasse A., is geeindigt met een 8-2 over
winning voor het het bezoekende team. 

De heren F. Leermakers, J. .Moerdijk en 
R. Steinmann konden jammer genoeg hun
oude, vorm 'niet te pakken krijgen. Alleen 
de twee laatstgenoemden wisten de eer te 
redden en wonnen ieder een partij, hoewel 
F. Leermakers zeker niet de mindere was
en verschillende malen zeer goed spel liet 
-zien. 

De uitslag is dan ook wel wat geflat
teerd; een 6-4 overwinning voor Vice 
Versa zou de verhouding beter weergegeven 
hebben. 

Tegelijkertijd kreeg het vijfde team van Advance in Den Bosch twee wedstrijden te spelen. De volledige uitslagen luiden: Advance !-Vice Versa I, 2-8 -Cor du Buy VI-Advance V 8-2 •Silva IV-Advance V, ' 5-5 Voor a.s. Zondag 24 Maart zijn vastge-steld: 
Cor du Buy I-Advance I; Advance V- BeQuik IV. 

DAMMEN. 
De E.B.D. hield op 18 Maart j.l. haar 3de 

onderlinge wedstrijd om het persoonlijk kam
pioenschap, in hotel Theeuwkens, alhier. 

De uitslag der gespeelde partijen was: 
Chr. van Rooy-C. Oliemeulen 0-2 
A. van Nistelrooy-F. Leermake�s 0-2
C Steinmann-W. Tybosch 0-2
E. van Roosmalen-J. v. d. Wouw 0-2 -
A. van Nistelrooy-Chr. van Rooy 0-2
C. Oliemeulen-F. Leermakers 2-0
De stand kon deze week wegens plaats
gebrek niet meer opgenomen \vorden. 

R.K.S.V. Boxtel 
Afd. Korfbal. 

Zondag 17 Maart werd op 
het DETO-ter.rein, bij ab
·normaal goed weer, een
vlotte korfbalwedstrijd ge
spee'ld tussen DETO V en 
Boxtel, di-e met een 3-1 overwinning voor •
DETO eindigde. Boxtel stond wat spel be
treft zeker niet in de minderheid, maar er 
ontbreekt nog teveel aan vaardigheid in het 
doelen, dus trainen is de boodschap. 

A.s. Zondag om 12 uur zullen twee wed
strijden tegen O.E.C. uit Helmond tegelijk 
afgewerkt worden. Zet dus je beste beentje 
voor. Een der overwinningen moet op z'n 
minst in Boxtel blijven. 

O.D.C. KORFBAL.
O.D.C. 1- P.S.V. IV 3- 3. 

Onder buitengewoon fraai lenteweer, werd 
Zondagmiddag op het MEP terrein de ont
moeting tussen ODC I en PSV IV gespeeld. 
De wedstrijd trok vele sportliefhebbers, en 
deze zullen geen spijt gehad hebben; want 
ze hebben kunnen genieten van een snelle 
spannende en hoogstaande kofbalwedstrijd, 
waarin de punten broederlijk werden ver
deeld, doch door dit gelijk spel is de kans 
voor PSV IV om kampioen te worden ver
keken. Voor ODC is dit gelijk spel een fraai 
resultaat, dat hoofdzakelijk te danken is 
aan de uitmuntende wintertraining onder 
leiding van de voortreffelijke trainer, den 
heer L. Russchen. 

Voor de rust nam ODC met een paar 
mooie doelworpen van L. Russchen de lei
ding 2-0. Na de rust maakte PSV IV een 
tegenpunt 2-1. Maar ODC liet zich niet 
ontmoedigen en na enige tijd slaagde ODC 
er �in na een snelle aanval, door een juweel 
van een doelworp van Bart Kennis, de stand 
op 3-1 te brengen. Toch wist PSV IV na 
een zwakke plek in de verdediging te heb
ben ontdekt de stand op 3-3 te brengen. 
Met ODC hevig in de aanval kwam het 
einde van deze prachtige wedstrijd. Het was 
een ware propaganda voor onze mooie korf
bal sport. 

HOCKEY-NIEUWS 
Voor a.s. Zondag is ,voor onze vereniging 

slechts een competitie wedstrijd vastgesteld 
en wel voor het tweede,heren-elftal. Zij zul
len de reis moeten ondernemen ,naar Veghel 
om daar uit te komen tegen Geel-Zwart. 
Gezien het feit, dat wij er in slaagden Geel
Zwart reeds in Boxtel een nederlaag toe te 
brengen, moeten wij ook deze wedstrijd 
kunnen winnen. Daar geen uitstel voor deze 
competitie-wedstrijd verkregen kon worden, 
zal dus a.s. Zondag deze wedstrijd moeten 
doorgaan. De overige elftallen zijn vrij van 
competitie-wedstrijden. 

Athletiek. De O.D.C. Parkloop. 
Evenals vorig jaar organiseert de afdeeling 
Athletiek van O.D.C. onder auspiciën van 
de afdeeling Zuid der KN.A.U. op Zondag 
24 Maart a.s. een-.parkloop over een afstand· 
van 1 KM. voor junioren, en van 4 KM. 
voor Senioren in de A.B.C. en D klasse. Het 
parcours loopt over ± 3 ronden der zand
wegen van het schitterend gelegen wandel
of sportpark, en voor junioren 1 X rond het 
zwembad te Boxtel. 
Deze loop is de 1 e welke in 1946 in Bra
bant mag worden gehouden, en er bestaat 
gezien het aantal inschrijvingen, 'n 70-tal 
uit Limburg en Brabant, behoorlijke belang
stelling. 
De wedstrijd vangt aan om precies half 
twee uur voor junioren en te ± kwart voor 
twee uur voor Senioren. Start en finisch ,op 
de wandelpaden nabij het O.D.C. terrein. 

Uitreiking inlegvellen en textielkaarten. 
De Directeur van den Distributiekring 

Boxtel maakt bekend, dat in het tijdvak van 
25 Maart tot en met 13 April 1946, in alle 
tot de Distributiekring Boxtel behorende ge
meenten, zal worden overgegaan tot het 
uitreiken van nieuwe inlegvellen en nieuwe 
textielkaarten. Medegebracht dient te wor
den de Tweede Distributiestamkaart en het 
oude Inlegvel. 

Aangezien het di�rnaal geen bonkaarten 
voedingsmiddelen betreft; wordt geen on
derscheid gemaakt tussen Zelfverzorgers en 
Niet-zelfverzorgers. 

De dagen waarop in de verschillende ge
meenten voor deze uitreiking, zitting wordt 
gehouden zijn de volgende: 
Boxtel, Schijndel,. Best en Oirschot. 
25 en 26 Maart de letters A en B. 

25 en 26 Maart de letters A en B. 
27 Maart de letter C. en D. • 
28 Maart de letters E. en F. 
29 en 30 Maart en 1 April de letters 

G. H. en 1. 
2 April de letter J. en K 
3 April de letter L. 
4 April de letters M en N. 
5 April de letters 0. P. en Q. 
6 April de letters R. 
8, 9 en 10 April de letters S. T. en U 
11 April de letter V. 
12 April de letters W tot en met Z. 
13 April de kloosters en gestichten. 
Op de Zaterdagen 30 Maart, 6 en 13 

April is het lokaal te Boxtel gesloten. In 
verband 'hiermede moeten degenen wier 
naam begint met de letter R te Boxtel niet 
op 6, doch op 8, 9 of 10 April komen. De 
kloosters te Boxtel, dienen op 11 of 12 
April a.s. deze bescheiden af te halen in 
plaats van op 13 April. 
Esch. 

25 Maart de letters A tot en met N. 
26 Maart de letters O tot en met Z. 

Gemonde. 
27 Maart de letters A tot en met F. 
28 Maart de !.etters G. tot en met L. 
29 Maart de letters M tot en met'S. 
1 April de letters T. tot en met Z. 

Liempde. 
2 April de 
3 Apri.l de 
4 Apri'I de 
5 April de 

letters 
letters 
letters 
letters 

A tot en -met F, 
G tot en met L. 
M tot en met S. 
T t.ot en met Z. 

AANVULLING BONNENLIJST.· 
Voor de eerste helft van de 4de periode

1946 (17 tot_ eo met 30 Maart). 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 

het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 604. 
137 Algemeen: 250 gram jam, stroop 1•:,z. 
138 Algemeen: 50 gram thee.. 
139 Algemeen: 3 doosjes lucifers. 
Bonkaarten LA, LB, LC 604. 
A 20 melk: 1 ½ liter melk. 
• B 20, C 20 melk: 3 liter melk.
088 aardappelen: 2 kg aardappele:i' 
Bonkaarten KD, KE -,04.
637 Algemeen·: 250 gram jam, stroop, enz.
638 Algemeen: 3 doosjes lucifers. 
Bonkaarten LD, LE 604.
D 20, E 20 melk: 6 liter melk.
588 aardappelen: 1 kg aardappelen. 
Tabakskaarten enz.
T 20: 2 rantsoenen rook- of shagtabak

(geen sigaren of sigaretten). 
V 20: 100 gram chocolade of suikerwerken.
X 20: 100 gram chocolade of suikerwerken. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 22 Maart a.s. worden gebruikt, met 
uitzondering van de bonnen voor melk en 
aardappelen, waarop eerst met in�ang van 
Maandag 25 Maart mag worden atgeleverd.

JJ,auu:lûe:Àq,el«la. 
Parochie H. Petrus, Boxtel. 

ZONDAG, 24 Maart: De H.H. Missen 
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 paroch'ie; om kwart voor 12 kleine Con
gregatie; na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; om half 4 H. Familie, waar
onder Kruiswegoefening. Vandaag collecte 
voor de blinden. De 2e schaal voor de bijz. 
noden van het Episcopaat. Beide collecten 
worden in de milddadigheid der ge.lovigen 
aanbevolen. 

Maandag, 25 Maart Feestdag van Maria 
Boodschap. Des avonds om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. 

Woensdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje en gebed tot den H. Joseph. 

Donderdagavond om half 8 Lijdensmedi
tatie door den Zeer Eerw. Pater C. Adam. 

Vrijdagavond om 7 uur Kruiswegoefening 
en :ver,ering', van de relikwie van het H. 
Krms. 

Vrijdag is het onthoudingsdag. Men mag 
dus op die dag geen \/lees en jus uit vlees 
gebruiken. 

Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur (lil van 6 uur tot half 8. 

Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 

jrgt. voor Maria Leermakers; z.a. gel. H. 
Mis voor Marinus Verdijk in Duitschland 
overleden; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Franciscus Mandos v.w. tam. d·e Koning 
uit St. Michiels-Gestel; om half 8 gel. H. 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
der parochie; z.a. gel. jrgt. voor Adriana 
Schellekens v. d. Boogaard; H. Hart altaar 
gel. mndst. voor Josephus Cuijten; om half 
9 gez. Dienst voor Franciscus Servatius van 
Elten en Mia de dochter. 

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Andries van Zeeland; z.a. gel. H. Mis 
voor Lambertus v. cl. Sande v.w. de Boe
renleenbank; H. Hart altaar gel. jrgt. voor 
Hendriecus van Weert; om half 8 gel. jrgt. 
voor Agnes Moors v. d. Broek; z.a. gel. jrgt. 
voor Jan v. cl. Heijden; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Adriana van Rumund Kete
laars; om half 9 gez. Dienst voor Antonius 
v. d. Steen v.w. personeel van Susante.

WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Joseph Petrus v. d. Meijden; 
z.a. gel. Mis voor Marinus van Laarhoven;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor overleden
ouders; om half 8 gel. H. Mis voor Johannes 
Petrus Tielen; z.a. gel. H. Mis voor Mar
tinus Hubertus Giesbers i H. Hart altaar gel. 
H. M1s voor Franciscus Mandos 'v.w. het
Koor; om half 9 gez. jrgt. voor Martinus 
van Hamoncl. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Lambertus v. d. Reijdt; z.a. gel. 
mndst. voor Joanna Maria Wijnands; H. 
Hart altaar gel. mndst. voor Maria v. d. 
Wal Verheel<; om half 8 gel. H. Mis voor 
Cornelia Cox Zoetekouw; z.a. gel. mndst. 
voor Martinus Jacobs; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Paulina Hoffmans van Hal; 
om half 9 gel. jrgt. voor Theodorus Fran
ciscus van Son en Johanna Horsten. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. nmdst. 
voor Gijsbertus Looijmans; z.a. gel. H. Mls 
voor broer en zuster; 1-1. Hart altaar gel. 
H. Mis uit d:mkbaarheid i om half 8 gel. 
H; Mis voor Franciscus Mandos v.w. het 
PTT personeel; z.a. gel. H. Mis voor Cor
nelis v. d. Plas; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Martinus van l·famond v.w. het per
soneel v. h .vliegveld te Schijndel i om' half 
9 gez. mndst. voor Johannes Dankers: 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Johannes v. d. Pas; z.a. ge.J. H. Mis 
voor Josina v. d. Akker Gevers par. H. Hart 
over!.; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Cor
nelia Bosch v.w. St. Elisabeth ver.; om half 
8 gel. H. Mis voor Goverdina van Heesch 
van Aarle v.w. de St. Elisabethver.ï z.a. gel. 
mndst. voor Francisca Louwhoff; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Petnis Bergman; om 
half 9 gez. mndst. voor Lambertüs v. d. 
Besselaar. 

In het Liefdehuis zullen g.escliieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Lambertus 

v. d. Sande; Dinsdag gef. H. Mis voor C0rc.., •
nelia. Bosch; Woensdag gel. H. Mis voer
Johannes Dankers; Donderdag gel. H. Mis
voor de 3- gesneuvelden v.d. Nteuwsttaat;
Vrijdag gel. H. Mis voor Hermam1s Oase.i 
mos; Zaterdag gel. H. Mis uit dankbaarheid 
voor de vrede, voor de gesneuvelden en
degenen dien in het buitenland verblijven. 

Parochie H. Hart, Boxtel. 
3de Zondag van de Vasten, :24 Maart 1946.

De tste schaal is vándaag voor de D�ef
stommen; 1de -2de voor de B.N. van ons Bis
dom. Om kwart voor 12 H. Fam. ·voo.r jon:
gens, om 2 uur S. Teresa; om half 3 H. Fam.
voor Meisjes; om half 4 H. Familie v.oor
Mannen; om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 

0orgen, Maandag, feestdag- van, M;i:ria.
Boodschap, door onze parochie te -vieren
als een bijzondere devotie-dag, Maria .�ter 
ere, door H. Mis en Comunnie. 

ZONDAG: 6 uur l.d. Adrianus v. Rure� 
monde als overleden lid Broederschap Ro
zenkrans; 7 uur I.d. geest. en tijd. welzijn 
der parochie; 8 uur 1.d. bijzondere intentie; 
kwart over 9 Ld. Maria van HaI-Dankers 
vanwege Broederschap H. Hart; half 1 i 
Hoogmis Laurentius Nouwens als overleden 
lid Broederschap St. Willibrord. 

MAANDAG: 7 uur Ld. geest. en tijd. 
welzijn der parochie; l.d. mej. Dina Goos
sens; l.d. Anna Maria Doevendans-van 
Grinsven; kwart voor 8 Ld. Uit dankbaar-

• heid; I.d. Maria Kuypers-Habraken; half 9
I.d. tot bijz. intentie. ' 

DINSDAG: 7 uur Ld. Bernardina Engel�
man-Cooleghem; 1.d. overleden familie Nou
wens-Vilé; l.d. Heer Jan Joës van Eynd
hoven; kwart voor 8 l.d. Joanna Maria 
Driessen-Willems v.w. kleinkinderen; l.d. Ca
tharina Baayens-van Strijthoven; half 9 :t.d. 
Jos. van' Susante v.w. het personeel. 

WOENSDAG: 7 uur I.m. Catharina v. d.
Steen-Bekers; l.j. Petrus van Dijk en Gertru
da Schellen z.e.; l.j. Henrica Dortmans
Scheutjes; kwart voor 8 l.d. Cornelis Slyters; 
Ld. Heer Henricus Bekkers; half 9 z.j. Hen
ricus Adrianus van Helvoort. •

DONDERDAG: 7 uffr 1.d. Henricus van
Gurp; l.j. Cornelis Bergman en Joanna v. d. 
Sande z.e.; l.d. Fam. Hazenberg-v. d. Laak; 
kwart voor 8 l.j. Jacques v. d. Wiel; ,l.j. 
Adriana v. d. Langen berg; half 9 l.j. Ma-rti�
nus Scheutjes.

VRIJDAG: 7 uur l.d. overleden ouders; 
1.d. Cornelis v. d. Plas; l.d. Joës Verhoeven
te Geldrop overleden; kwart voor 7 Adriana
Spierings-van Beers; l.d. Ad_riaha Wage
naars; half 9 l.d. Heer en Mevrouw Hub.
van Dijk-van Dijk-van Oerle. 

ZATERDAG: 7 uur z.d. Henrica v. Rooy
v. d. Laak; 1.d. Joa Potters-Kemps .. ; l.d. 
Adrianus Vcan Roosmalen; kw�rt voor 8 I.d. 
Nelly v. d. Steen; Ld. Willy Derks; half 9 
l.d. Jan v. d. Linden. 
Parochie H. Lambertus, Gemonde. 

3de Zondag van de Vasten. 
ZONDAG: half 8 H. 'Mis Welzijn der

parochie; 10 uur jrgt. Henricus v. d. Eer.den
_en Regina de hsvr. 

MAANOAG: half 8 ,H. Mis welzijn der 
parochie. 

DI�SDAG: half 8 jrgt. Maria Wagenaars. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. Theodorus van

Oirschot. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. Francin� 

hsvr. van Theodorus van Oirschot. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. Albertus van d. 

Brand. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. Joharona hsvr. 

van Albertus van d. Brand. 
Deze week zullen geschieden: Maandag: 

2 H. Missen Gerardus v. d. Meerendonk te 
Schijndel over!.; Dinsd. H. Mis Maria v.Kas
overleden; Dinsdag H. Mis Maria van Kas
teren H. Hart; H. Mis Maria van Kasteren 
Lev. Rozenkrans; \Voensdog 2 H. M,iss.en 
Francina v. d. Heyden v. d. Aa te Loos
broek over!.; Donderdag H. Mis Adrianus 
van Schijndel te Olland overleden; H. Mis 
Joannes v. d. Langen berg; Vri,jdag 2 H. Mis
sen Adrianus van Eindhoven vanwege .de 
buurt; Zaterdag 2 H. Missen Fra.ncina v. ,d. 
Heyden v. d. Aa te Loosbroek overleden. 

Parochie H. Theresia, Boxtel. 
Derde Zondag van de Vasten. 1946, 

ZONDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voor 
Johannes Vissers; half 9 H. Mis i lO uur 
Hoogmis voor het welzijn van de parochia
nen. De eerste schaal is voor de arme blin
den, de tweede voor B. N.; 3 uur Lof met 
predikatie over het H. Lijden van Onze 
Lieve Heer Jezus, daarna lied: 0 Jesu zoet. 
kwart voor 3 rozenhoedje uit dankbaarheid 
voor verkregen weldaden. 

Maandag 25 Maart wodt gevierd de 
Blijde Boodschap van den Engel, aan
Maria, uitverkoren tot de hoge waardigheid, 
om Moeder Gods te mogen worden en te,ge
lijk ,de J'v1aagdelij!:heil1 te mogen bewaren. 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; half 9 H. Mis voor het welzijn 
v. d. parochianen.

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus
van Beers; half 9 gez. H. Mis voor d.en 'heer 
Willem Mulders te Simpelveld overleden. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere van
den H. Jozeph; half 9 H. Mis, waarbij de 
kerk met e.en kaars w0rdt vereerd, uit dank-. 
baarheid voor Petrus van Beers. 

DONDERDAG: 11alf 8 H. Mis., waarbij 
de kerk met. een kaars wordt vereerd voor 
mej. Elisabeth Agnes Kurstjens-Reuten; h.rlf 
9 H. Mis va.or de leden v. d. Godsvruchtige 
vereniging eter ere van .d. H. Theres'ia. 

VRIJDAG: half 8 H. Mis voor d.en heer 
Lambertus Mand ers en echtgenote; 'half 9 



' gez. jrgt. voor Francyna den Oude-de
Kroon. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes van Hal en Maria ·de Bie hsvr.; half 9 gez. rondst. voor Johannes Vissers. Biechten: half 3 tot 4 en van half 6 tot 7 uur. Om 7 uur Lof m�t rozenhoedje ter ere van het Onbevlekte Hart van Maria tot afwering van het Communisme en het beleven van de Katholieke Actie. u Aanbevolen 30 dagen: Cornelis Smetsers tot1irschot, de heer Willem Mulders te Simbeleeld, Theodorus van Kuringe en Maria van Kasteren-Timmennans te Gemonde overleden. Ten slotte een noveen ter ere v. d. H. Theresia voor zieken. ZONDAG, 31 Maart: 7 uur wekelijkse 
H. Mis voor Gerard Vekemans te Nijmegen overleden. De militieplichtigen van Boxtel, lichting 1945, die de retraite in Vught meemaken 
van 23 tot 25 April en met de trein naar Vught gaan, moeten aankomen in Vught met de trein van 13,54 in Vught. Deze militieplichtigen vertrekken 25 April 10.19 uit Vught. H. Ignatius, patroon van het retraitewerk, 
bid voor het welslagen van deze geestelijke afzondering gedurende deze retraite voor militieplichtigen. Een goede retraite toch is 
als een goede grondslag voor de opbouw van een huis. Woensdag na de middag omgang om eieren in de Mijlstr., Coevert en de Zweel
ders. 

Parochie St. Jan's Onthoofding, 
Liempde. 

3e Zondag van de Vasten, 24 Maart 1946. ZONDAG: half 7 l.j. Johannes Avendonks; 8 uur l.j. Franciscus Traa; de Hoogmis te 10 uur tot welzijn der parochie; 3 uur Lof, daarna jongens-congregatie. In alle H. Missen de 1 e schaal voor de arme blinden te Grave. MAANDAG: feestdag van O.L.Vr. Boodschap; half 7 tot welzijn der par.; 7 uur z.m. voor de leden -van de proc. van Kevelaer; 8 uur l.j. Adrianus Avenclonks. DINSDAG: 7 uur z. mis Zeereerw. Dr. 
van Beurelen, als overleden geestelijk adviseur van den R.K. Middenstand-bond; half 8 l.j. Adrianus Eykemans; 8 uur I.m. Helena Leonarclus van Rooy als overleden lid v. cl. Retraite penning. WOENSDAG: 7 uur z. mis Embertus Wouters-v. cl. Tillaart overleden te Schijndel; half 8 l.j. Elisabeth Adrianus Eykemans; 8 uur 1. 7e Helena Leonardus van Rooy. DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der parochianen; half 8 z.m. Helena Leonardus van Rooy als overleden lid der broederschap der H. Theresia; 8 uur 1.j. Wilhelmina Avendonks. VRIJDAG: 7 uur z.j. Johanna Josep van de Laar; half 8 l.j. Lamberdina v. d. Staak; 8 uur !.mis Helena Leonardus van Rooy als overleden lid der proc. van Bokheven. ZATERDAG: 7 uur z.j. Adriaan Avendonks en Cornelia hsvr.; half 8 I.m. Gerardina Franciscus Traa; 8 uur 1. mis Helena Leonardus van Rooy als overleden lid broederschap St. Willibrord. ZONDAG: half 7 l.j. Eerw. Zuster Sebylla Avendonks; 8 uur I.m. Helena Leonardus van Rooy als overleden lid der broederschap; O.L.Vr. v. d. H. Eik. Woensdagavond 7 uur Lof ter ere van 
St. Joseph. 7e Helena Leonardus van Rooy overleden 
te Liempde. 30e Martinus Boeren uit St. Oedenrode overleden te Vught in het concentratiekamp. In de kapel der Eerw. Zusters: Maandag 
tot Vrijdag om . 7 uur I.m. voor Martinus Boeren uit St. Oedenrode overleden te Vught. 

Pàrochie H. Willibrordus, Esch. 
Derde Zondag van de Vasten. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur de Hoogmis voor de parochie. De H. Mis van half 9 zal worden opgedragen voor de leden van de Werkliedenver. ,,St. Joseph". Onder deze H. Mis algemene H. Communie. Tweede schaalcollecte voor "de Arme Blinden". Derde voor Bijz. Noden Episcopaat. 

Na de middag om 3 uur Lof waaronder lijdensmeditatie. Maandag feestdag van Maria Boodschap. 
Om 7 uur gez. H. Mis en 's avonds om half 7 Lof. Na het Lof een Marialied. Woensdagavond om half 7 Lof ter ere van den H. Joseph. Vrijdagavond om half 7 oefening van den H. Kruisweg. ZONDAG: 7 uur H. Mis; half 9 H. Mis voor de leden van de W erkliedenver. 11St. Joseph". MAANDAG: 7 uur gez. H. Mis voor de parochie; 8 uur H. Mis Maria van Rulo
van Dongen. DINSDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarheid (A); 8 uur H. Mis voor behouden thuis.komst van 2 zoons. • WOENSDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarheid; 8 uur H. Mis voor behouden thuiskomst van 2 zoons. DONDERDAG: 7 uur jrgt. Willem en Wimke van Schijndel; 8 uur jrgt. Jan van • de Langenberg. VRIJDAG: 7 uur H. Mis Wimke van Schijndel; 8 uur jrgt. Ehgelbertus van Ves
sem. ZATERDAG: 7 uur jrgt. Anna van Vessem Heesakkers; 8 uur H. J\1is uit dank
baarheid. 

1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Wij betuigen onzen oprechten dank aan Supe# : : rieuren, Collega's, Familie, Vrienden, Kennissen : : en Buurtgenooten voor de belangstelling en : 

Wederom uit voorraad leverbaar: 
Hoge Jongensschoenen 

van 27 tot en met maat 40. : gclukwenschen bij gelegenheid van mijn . : 
: 25-jarig Ambtsjubileum : Lage Jongensschoenen 
. . . 

: L. VAN HOUTUM.DER KINDEREN : van 27 t/m �aat 40, in Bruin en Zwart .. : en Kinderen, : 
! BOXTEL, Merheimstraat 67. : Lage Zwarte Herenschoenen 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Weiland te huur gevraagd D • t " DE MOLEN"

in Prijzen van f 13.20, f 14.20, 
circa 1 H.A. Tevens hooi rogis enJ " Hoge zwarte Herensch en stroo gevraagd. levert U _ oenen 
Aanb. Molenstr. 9, Boxtel. in alles steeds het beste 1 in Prijzen van f 15, 1 5, f 15, 8 0. 

''De Molen draa·1t door" Chroom Vetleren Werkschoenen Te koop meisjesmantel met capuchon, 13.:....14 jaar, M. OLIEMEULEN f 13.65. 
roodbruin. Zwarte dames• J A GEM EN mantel maat 38_-iO en Rechterstraat 3 7, Boxtel. • • , Stationstraat 1 4, Boxtel. Tel. 296 
zwarte damesschoenen 

G d 391/2. Van Coothstraat 31. evaaag DE SPAR bonte avond 
Gevraagd een net dag• 
meisje. Stationstraat 101, Boxtel. 
Te koop donkerblauw man
telpakje, kleine maat, en
wit kinderjasje met mutsje let:ftijd 1-2 jaar, oude sa,menstelling als nieuw. Te bevragen Molenstraat 19. 
Te koop een beste Register, geit, keuze uit twee, aan telling 8 April. Prins Hen, drikstraat 40. 
Te koop Kinderledikantje
onbekleede wieg, reiswieg 
twee nieuwe radiolampen, 
groote uittrektafel, gaso 
haard, z. g. a. n. kinder•
schoenen 24-25, imitatie 
bontjas 3/4, Maltheeuwsch leeuwtje, 12 weken oud, Bevragen Molenstraat 19. 

door Industriële onderneming te Boxtel 

jonge flin�e administatieve kracht 
Uitvoerige brieven onder no. 80. Bureau van dit blad. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

wordt weer verzorgd door KLAVEREN VIJF. 
Vraagt inlichtingen bij 

Fa. Wed. P. SPIERINGS 

Communieprentjes ! ! Het adres voor 
Geef Uw kinderen bij ge, legenheid· van Eerste of Plechtige H. Communie 

Boter 
Kaas Coöp. Zuivelfabriek De Hoop Boxtel een aardig herinnerings• plaatje met een passend 
v· h zal op Woensdag 3 April n.m. om 8 uur in Café spreukje. Wij hebben di• en • lSC 

van Rooy te Boxtel aanbesteden het melkvervoer verse soorten voorhanden. 
DIRK VOS van· de Boerderij naar de fabriek van 1 Mei 1946 tot Drukker" f J p T' 1 1 Mei 1947. InschriivingsbilJ·etten moeten dan op IJ a. 1 1 1e en s " tationstraat 44, Boxtel. Woensdag 3 April om 8 uur in genoemd Café worden Stationstraat 2 8, Boxtel. ingeleverd. Tot en met Woensdag 3 April liggen de inschrijvingsvoorwaarden voor een ieder ter inzage ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ H,H, LANDBOUWERSop de fabriek, dagelijks van 10 tot 12 uur. Behangverf Op gebied van Namens Het Bestuur, ,v, 

f F vERHOEVEN. waterver Zaaigranen 
--------

ç
-

_
-

.,.., .. 
--.--- Borstelwerk Poot aardappelen 

� nieuws 
M ki • Zaaierwten 

CHAUFFEUR Lachen is gezond. Koopt Uw voedselpakket bij atten oppers

S • • 
V ontvangt prima waar, Bordenkwasten Gras11 en Klaverzaden 

gevraagd. Zij die genegen �iecLff,'JS schaarsche Artikelen en 
C 

kunnen wij U nog helpen. zijn ook andere werkzaam• B heden te verrichten gelieve Bonteavond zegels orns. evers 
F G b o te solliciteeren. Molenstr. 8, Bo,xtel a. e r • V • ers

Aanbiedingen kunnen ge• 
Rookt 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Breukelschestr. 112, Boxtel 
daan worden op Molen, straat 19, te Boxtel. 
Een ieder die nog· iets tevorderen of te verrekenen heeft van of met de 5e Cie. 

kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt . . , 
" blJ Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

JONGE MANNEN 
van Boxtel, Esch en Liempde 

Aa
_
n- en

_ 
Afvoertroepen BOEKHANDEL l lELEN STATlONSTRAATgelieve dit voor 27 Maart . . 1 

e r  I i g t een r ij k e toe k' o m s t 
in de Nederlandsche mijnen. 
Reserveert 

'46 op te geven aan bureau Z<?o JUISt ontva!1gen voor cl� a s. H. Commu�1e 
Rear Party" Ursulinen, KmderkerkboekJes met mooie gekleurde plaatJes. 

klooster te B�xtel. .Mapjes en doosjes Kinderpostpapier met leuke af, • beeldingen. Prentenboek van de Kinderbiecht en Commandant "Rear Party" vele andere lees, en prentenboekjes voor kinderen, belast met afwikkeling schooletuis, enz. enz. Lt. LO MANS. Verder hebben wij voorhanden: 

sparen  

Thans spaart de Spar•klant 
Humor bij 
Fa. Wed. 'J. Spiuinqs 

Zeg, Vader 
ik moet mijn Tuinzaden nog koopen. 
Nu jongen, ga dan naar 
VAN OERS, daar h�b 
ik het al • meer dan 25 
jaar gehaald. Daarom 

Volgt U ook mijn Raad 
En gebruikt van Oers Zaad 
8reukelschestraat 1 1 2. 

MISSAALS 
gebonden in fraaie linnenband met keurig verzorgde inhoud op prima kwaliteit papier en eenige andere Kerkboekjes. 
Gregoriaansche Missaal& in leeren band en linnenband, 9Peciaal voor koorzangers, enz. enz. 

Couununie .... 
• Beeldjes
• Plaquettes
• Schilderijtjes
• Kerkboekjes
• Missaals

Tevens scapulier medailles, colliers, prentjes ennog vele andere Communie,artikelen, ziet U inin de etalage bij: 
C. Steinmann � Pechfold, • Bazar
Rechterstraat 6 Boxtel. Telefoon 401. 

O
L
ntvan

d
gen een pracht,collectie Voor vakkundig Tuinwerk

e erwaren . .. 
D a mes•, H ee ren,, Spec1aalbedr11f ALOIS J. H. BARTEN
Jongens, en Kin der, 

Portemonnaie's 
Zeer geschikt voorCommunie cadeaux 

A. HEIJMANS
Breuk elschestraat 6 3. 

Vraagt ook onze bekende 
.R undl ede r en  
Klompensokken 

.-,., .-,., ...... .-,., ... .-,., .-,., 
Spaart U reeds 
Bonte A vond�zege Is 
Wordt klant bij 
Fa. Wed. P. SPIERINGS

Kath. Kiezers in de Prov.Kieskring Tilburg 

B\j de stemming a.s Zondag 24 Maart 
voor de samenstelling van de Candidaten 
lijs, voor de Provinciale Sta1en beve1en wij met klem aan 
J. L. VAN NUNEN
die meer dan 20 jaar als Gemeenteraadsolid van Tilburg de belanJ!en der ver• . schillende standen heeft behartigd en ook een goed statenlid zal zijn. 
Denkt daarom aan no. 9 v. d Groslijst 

Het Comité: 
D r. W. DE KORT Goirle. 
A.M. TEIJSSEN. A. G. VAN ACKER. 
P. V. A. TEURLINGS.A. DE KORT, e.a. 

wwwwwww�w������������������----
Drukkerij Firma J. P. Tielen Boxtel.

Maandag a.s. voor de groote vergadering 
in Schouwburg "de Ark•·. Op deze -
verg.idering zal U alles over het
werk in de Mijnen worden verteld.

Aanvang half acht. 
Bezoekt deze vergadering. 

.. 

HET GAAT OM UW TOEKOMST! 

Liempdenaren 

Alle Sparadvertenties 
zijn ook geldig voor U. 

bij M" v. d. WIEL, De Spar 
Liempde 

ZONDER PIJN LOPEN!!! 
is ook mogetljk voor U. 

Behandeling alleen . op afspraak. 

J. BOVENDEERT.

Enkele • DRINKBAKKEN
E e D r U 1 t er  S voor Duiven of Kippen en nog wat voorradig. 
Kleinglas roop H. Paulissen 
Rechterstraat 31, Boxtel. ,Rechterstraat 31, Boxtel

Wij etaleeren 

een bijzonder mooie keuze in 

Gouden en Zilveren Sieraden 

� 
Inkoop van 

Oud'Goud 
tegen den hoogsten • prijs. 

.f/. van Vlerken - {Boxtel 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

' 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Óm in het tekort aan geschoolde arbeids
krachten zo spoedig mogelijk te voorzien 
is de regering overgegaan tot stichten van 
werkplaatsen waar gelegenheid wordt ge
boden bekwaamheid te verwerven om met 
succes in een gekozen beroep te kunnen ar
beiden. In Eindhoven is de opleiding enigen 
tijd geleden begonnen in - de Rijkswerkplaats. 

In Den Bosch is de school in voorberei
ding: Daar zullen uit Boxtel en omliggende 
gemeenten verschillende jongemannen, en 
ook gehuwden, wellicht een kans krijgen een 
vak te leren. Immers, in onze gemeente is 
het aantal ongeschoolden nogal groot. Daar
om wordt één en ander over die vakcur
sussen onder de aandacht gebracht. 

De opleiding te Eindhoven omvat voor
lopig de bouwvakken._ Het timmer- en met
selvak wordt geleerd; men kan er straatma
ker en ook beton-timmerman-ijzervlechter 
worden. Dit laatste beroep kwam tot nog toe 
zelden in de praktijk voor, doch er wordt 
veel succes van verwacht. Het is bedoeld 
voor jongemannen, die wel aanleg tonen 
voor het timmervak, doch minder geschikt 

_ zijn om voor het fijnere - timmerwerk te 
worden opgeleid. Een cursus voor schilderen 
is te Eindhoven in voorbereiding. 

De opleiding is in handen van theoretisch 
en practisch onderlegde mensen, terwijl de 
werkmeesters zijn gehaald uit de beste vak
lieden, die de leerlingen de gehele dag bij-
staan in a} hun moefüjkheden. 

Zo worclt een jongeman, die zich met vol-
le ambitie geeft om het metselvak te leren, 
in ongeveer 5 maanden voldoende bekwaam 
om bij een aannemer als metselaar te gaail 
werken. Wellicht halen vaklieden hun schou-

, ders op over deze bewering, en het mag 
erkend dat ervaring ontbreekt, doch de 

_ wondsla�. van l�et va_k b�heersen de nieu"':�-
- lingen, z11 kunnen tekenmgen lezen en z11n 

voor een groot percentage , vakman. 
De opleiding voor timmerman duurt -8 

maanden, voor straatmaker 6 maanden. 
Voor timmeren moeten 65 werkstukken 

gemaakt worden, 34 voor metselen. De 
laatste metselwerkstukken zijn ingewikkeld 
verband, van boogwerk, schoorstenen, top
gevels met vlechtwerk enz. 

Tekeningen lezen wordt ook systematisch 
aangeleerd, beginnende mef eenvoudige en 
eindigend met tekeningen van grote ge
bouwen met meerdere étages. 

De opzet 'dezer· scholen is solied en moet 
slagen, daartoe zal de regering financieel 
steunen. 

Candidaten voor de cursussen moeten 18 
jaar oud zijn, en worden medisch- en_ psy
chotechnisch onderzocht, waarbij wordt vast
gesteld of zij geschikt zijn voor het gekozen 
�eroep. Eenmaal toegelaten voor een cursus 
1n een of ander vak ontvangen de jonge 
mannen wekelijks een vergoeding, variërend 
naar leeftijd. Deze is voor kostwinners en 
gehuwden hoger gesteld, voor de laatste 
zelfs gelijk aan de zogenaamde overbrug
gingssteun, indien zij die genoten vóór hun 
aanneming. , • 

Ouders, wîen de toekomst van hun zoons 
• ter harte gaat, wordt hier gelegenheid ge

boden gratis voor hen .een toekomst te
scheppen, terwijl ook voor géhuwden de
weg open staat, zich voor een vak te be
kwamen.

·Inwoners uit de gemeenten Boxtel, _ Esch
en Liempde, kunnen zich nu reeds voor de
te stichten cursus in den Bosch dagelijks
wenden tot het Arbeidsbureau te Boxtel,
Rechterstraat 80 en voor Schijndel op het

-Gemeentehuis, Op Donderdag en Zaterdag
van 9-12,30 v.m., waar een ambtenaar van
het Arbeidsbureau zitting houdt.

fiditüu, 1945. 
De retraite voor de dienstplich
tigen van bovengenoemde lichting 
is thans definitief - vastgesteld 

vaµ 23-25 April ) 
op 'tretraitehuisLoyolate Vught 

Nadere bijzonderheden omtrent 
onkosten, yergoeding en reisge" 
legenheid zullen. tijdig worden 
bekend gemaakt. 

F 

1Jinqen die te denken qëu.en. 
Onder de titel "Dingen die te denken ge

ven" troffen wij in het orgaan'van Volks
herstel onderstaand vermaan, dat waard is 
onder ieders aandacht te worden gebracht: 

Verspil geen brood. 
De laatste tijd zien wij weer stukkeJt 

brood op straat liggen, achteloos weggewor
pen door kinderen, die inisschien een paar 
boterhammen mee naar school hebben ge• 
nomen en die meer hebben meegekregen 
dan waaraan ze behoefte hadden. Wij zien 
soms honden in vuilnisemmers snuffelen om 
er etensresten uit op te diepen. Iets wat wij 
ons _een jaar geleden niet konden voorstel
len, dat nog ooit zou gebeuren geschiedt: 
wij springen achteloos met voedsel om.voeat 
dezer dagen lezen wij in de bladen, de bfa: 
Engelse regering een wereld-hongersnood 
vreest. Dit zij een waarschuwing, niet ach
teloos met het brood om te springèn: wij 
kunnen ons niet veroorloven .voedsel te ver
spillen; het dient nergens toe en op de duur 

• schaden wij er de gemeenschap mee. Het is
ook niet nodig: de huisvrouw, die enig over
leg heeft, koopt niet meer brood dan nodig
is voor de dagelijkse behoefte van het gezin.
Blijft er toch iets over en wil men het niet
oudbakken eten, hoewel dit heel gezond is,

• dan kan het op alle mogelijke manieren wor
den verwerkt: men kan het roosteren, een
voudig door het op de kachel te leggen;
men kan èr broodpudding of paneermeel van
maken; heeft men wat boter of olie over,
dan kunnèn wentelteefjes een heerlijk des
sert vormen en wil men het op geen van
deze wijzen verwerken, tracteer er dan het
paard van den groenteboer of de hond van
uw buurman op. In elk geval: Gooi geen
brood weg! Daarmee geeft men blijk door
de hongerperiode niets te hebben geleerd!
Het zou goed zijn als sociale werksters1 die
uif de aard van haar beroep met veel huis
vrouwen in aanraking komen, haar op deze
,dingen wezen.

Arm en niet trots. 
,,Arm maar trots" was vroeger een stan

daard-uitdrukking. Er is een tijd geweest, 
dat mensen zich schaamden voor hun ar
moede, al was deze werkelijk niet aan eigen 
schuld of verzuim te wijten. Wij kenden de 
"stille armen", of liever gezegd: we kenden 
ze niet altijd, omdat ze naar buiten zo goed 
mogelijk trachtten de schijn op te houden, 
de schijn• te wekken, dat ze er toch wel 
konden komen. Hun trots verbood hen een
voudig te klagen over hun benarde omstan
digheden. Mensen van deze tijd zijn geneigd 
dit overdreven te vinden - wij hebben 
allen armoede gekend, zijn deze iets ge
woons gaan vinden, ja, wij zijn er zelfs een 
beetje prat op gegaan. Het stónd om niet 
van alles te hebben; daauit bleek, dat je 
geen zwarte handelaar was noch een NSB
er. Het "armoèdig hebben" stond ongeveer 
�elijk met een "goed Nederlander" zijn en 
aêarvan kon je rustig naar buiten blijk ge
ven. En nietwaar, toen de Canadezen kwa
men en met kwistige hand sigaretten uitdeel
den, hebben wij áaar graag van genoten en· 
van harte _ zeiden wij daarvoor dank! Heel 
spoedig leerden wij er om vragen! Wij leer
den bedelen en vele Nederlanders vinden dit 
heel gewoon. 

Het hek is van de dam! De dagbladpers 
heeft gewag gemaakt van de bedelpartij, 
welke een aantal Nederlandse jongelui in 
Londen heeft georganiseerd. Het blijkt, dat 
vele Nederlanders trachten iets te krijgen: 
klereQ, sigaretten, versnaperingen uit het 
buitenland. Niet alleen zenden ze desbe
treffende verzoeken naar familie en persoon
lijke vrienden in Engeland, Amerika en 
Zwitserland, maar sommigen trachten on
bekende collega's in het buitenland te be
wegen hun iets te sturen. Dit nu moet wor
den gelaakt. Misschien komen dergelijke ver-. 
zoeken niet altijd voort uit hebzucht, mis
schien wil men tegenover buren en kennis
sen in het eigen land er mee geuren óók een 
royale buitenlandse relatie te hebben - dit 
kunnen wij buiten beschouwing laten. Door 
welke motieven men wordt gedreven : het is 
altijd te laken zo demonstratief de hand op 
te houden. Het gaat niet meer om de aller
noodzakelijkste levensmiddelen - het gaat 
voornamelijk om genotmiddelen, waarvan 
men zich gemakkelijk kan onthouden en 

• waarvan men zich zeker liever moet willen
onthouden dan over de grenzen te gaan
schooien. Laten we het "Arm maar trots"
uit ons woordenboek schrappen, doch laat er
een nieuwe standaarduitdrukking komen:

• ,,Arm maar fier!"

Wist U .... 
dat van het totaal van tweedehands Ame

rikaanse goederen, slechts 3½% aan Bra
bant werd beschikbaar gesteld? 

dat van het totaal bij de Nationale HARK 
binnenkomende reliefgoed 13% slechts te
recht komt in de provincie Noord-Brabant. 

3lo.e faal is Pret? 
Jaren voor de oorlog stichtte een dwaze 

man hier in ons landje een "partij", die in 
zijn diepste wezen een groot gevaar vormde 
niet alleen voor onze grondwettelijke rege
ring maar ook voor ons hele volk. En of
schoon de "leider" er niet in slaagde, ook 
maar enige invloed uit te oefenen op onze 
normale nationale levenswandel, toch heeft 
de oorlog ons geleerd, dat, hoe gering het 
perèentage van dat tuig t.o.v. ons gehele 
volk ook was, het gevaar van zulk een klei
ne groep in een abnormale periode met elke 
man groeit. Immers een absolute eenheid 
ging verloren en altiid koesterde men de 
vrees, dat de persoon, met wien een gesprek 
werd aangeknoopt, een andere politieke 
overtuiging had, dan men gevoegelijkerwijs 
van een Nederlander mocht verwachten. 

Het is niet aan ons, om uit te zoeken, of 
onze regering van voor de oorlog het ge
vaar van de NSB niet gezien, onderschat, 
of wel genegeerd heeft en zo te onderzoe
ken of ook zij door gebrek aan inzicht soms 
niet in meer of mindere mate schuld hebben 
aan het grote lijden van ons volk, omdat zij 
zeker door een grote dosis doortastendheid 
het NSB gevaar hadden kunnen beperken. 
Evenmin zullen wij in discussie tréclen over 

_ de vraag of de VJijheid van mening, de 
vrijheid van drukpers en andere soortgelijke 
vrijheden door het verbod van een partij 
in het gedrang zou zijn gekomen. 
• Laten we ons beperken tot het volgende.
De NSB was een partij, afkomstig uit een 
vreemd land, rechtstreeks gericht tegen onze 
grondwettelijke regering en dus tegen ons 
gehele volk. De gevolgen van de mofse be
zetting, gesteund door het verraad der NSB

waren verschrikkelijk. De les, die ons Ne
derlandse volk te leren kreeg en die het nog. 
lang heugen zal, was hard, geweldig hard. 
En toch schijnt die les nog niet hard genoeg 
geweest te zijn, want geleerd hebben we er 
weinig door. Immers, hoe zou het anders 

. mogelijk zijn, dat een andere partij, even
eens afkomstig uit een vreemd land, even
eens rechtstreeks gericht tegen onze grond
wettelijke regering dus tegen ons volk, ja 
zelfs tegen het persoonlijke individuële be
zit, ook maar een schijn van kans kreeg 
om zijn kop op te steken, terwijl we nu
zien, dat zo'n partij welig voortwoekert en 
tracht overal, waar mogelijk, roet in ons 
nationale eten te strooien. Nu is het gevaar 
nog niet zo heel groot, maar de kans be
staat, dat ook nu de vredeswind gaat draaien 
en hoe zal het zijn als zij het heft dan in 
handen krijgen? 

De eenheid in ons volk is altijd zoek, be
halve als het heel erg laat wordt en we niet 
anders meer kunnen dan alleen te samen 
ten strijden te trekken. 

Maar om er bijtijds tegen in te vechten, 
daar zijn we te tam voor. 

:Jût Zondaq,s.=éuanqelk. 
Verzamelt de overgeschoten brokken. - (Joh. 6, 12). 

Het was de grote zorg van Christus voor 
de mensen, die Hem het grote broodwonder 
deed verrichten. 

Als Hij de ogen opslaat en Hij ziet die 
menigte mensen, dan vraagt Hij dadelijk: 
,,hoe zullen wij hen te eten geven?" Chris-

- tus kent zo goed de nood der mensen.
Daarom is dit Zondagsevangelie ook zo 

actueel in onz�e dagen, nu zovelen de vraag 
beklemt, of ze- niet onderweg zullen bezwij
ken, hoe lang ze het nog zullen volhouden 
om hun armoede voor de ogen der mensen 
te verbergen. 

Wij hebben nooit zoveel godsvertrouwen 
nodig gehad, maar ook is het nooit zo moei
lijk geweest, dit Godsvertrouwen te bewaren, 
als thans. 

In dit wonder van Christus medelijdende 
liefde willen wij, de kleingelovigen van van
daag ons weifelend vertrouwen onderdom
pelen om het een nieuw en sterker leven te 
geven. 

Christus heeft ons hier een practisch mid-
del aan de hand gedaan: Laat de overge-, 
schoten brokken niet verlorei. gaarï: We 
moeten leren een goed gebruik te maken 
van onze tijd. We krijgen de tijd van God 
en met niets gaan we zo verkwistend en zo 
geringschattend 9m dikwijls als met onze 
tijd. 
- Hoeveel tijd brengen we niet door bui

tenshuis, terwijl ons gezinsleven recht heeft
op deze tijd, , om de gezelligheid van de
huiselijken aard, de sterke band van het
familie- en gezinsleven, vaster aan. te halen.

Zijn we hier niet vaak erg egoïstisch aan-
- gelegd, en kijken we hier niet te veel, naar
wat o n s p e r s o o n I ij k intresseert, ter

�wijl we geen rekening houden met degenen,
die we achterlaten.

Hoeveel tijd besteden we niet aan beuze
• larijen, vóór de spiegel, bij de kapper? 

Deze brokken van onze tijd, die lang niet, 
altijd overgeschoten brokken zijn kunnen we 
toch wel beter besteden. 

Hier vinden wij een groot veld van moge- -
lijkheden om iets meer te doen aan ons ker
kelijk leven, om door de week de H. Mis
bij te wonen, om een keer meer de Com
municeren, om Zondags een tweede H. Mis 
bij te wonen - welk gebruik helaas verloren 
dreigt te gaan - of naar het Lof te gaan. 

Dan schiet er ook nog tijd over voor het 
dagelijks rozenhoedje, dat in geen enkel 
katholiek gezin m a g achterwege blijven._ 

De tijd is de prijs, die wij betalen voor 
onze eeuwigheid. 

derwijs, Kunsten en Wetenschappen en de 
Onderwijsraad, getekend - door de verschil
lende standsorganisaties van Boxtel, om te 
komen tot de oprichting van een nijverheids
school te Boxtel. 

Christus zei: Indien uw oog u ergert, 
ruk het uit en werp het weg. 

De zeer interessante jaarverslagen van den 
secretaris en den penningmeester werden 
zonder op- of aanmerki,ngen goedgekeurd. 
Zij gaven de leden een mooi overzicht van 
de werkzaamheden van de beweging in hei: 
afgelopen jaar. Ook de begroting voor het 
jaar 1946 werd ongewijzigd goedgekeurd. 
Daar vier bestuursleden periodiek aftredend 
waren, die zich niet meer herkiesbaar stel
den, moesten er vier nieuwe besti,mrsleden 
gekozen worden. Bij de stemming werden 
hiertoe aangewezen de heren C. A. v . .  d Aker 
J. Peijnenburg, H. M. Geerts en H. van
Kasteren, Breukelsche straat.

Wanneer zullen wij zover zijn? 

:Plaatselijk 'lliaiws 
KATHOLIEKE 

ARBEIDERSBEWEGING 
Op Woensdag 20 Maart j.l. 
hield de afdeling Boxtel van 
de Neder!. Kath. Arb. Bew. 
haar Jaarvergadering. De 
grote zaal van De Ark was 

tot in de uiterste hoeken gevuld. De K.A.J. 
opende de bijeenkomst met het oude strijd
lied van het werkliedenverbond. Daarna ga
ven zij nog eenige declamatie, zang- en 
muzieknummertjes, die heel aardig aande
den. 
De voorzitter, de heer Valks, _ opende de 
vergadering met de christelijke groet en 
heette de aanwezigen en speciaal Reet. Jans
sens van harte welkom. De notulen van de 
vorige vergadering, de ingekomen stukken 
en de mededeelingen werden vlot doorge
werkt. Vermelding verdienen wel de ter ken
nis der vergadering gebrachte brieven :1:i.n 
H.M. ·de Koningin, den Minister val) On-

De heer R. de Laat, voorzitter van de R.K.
Bouwvakarbeidersbond werd als candidaat
aangewezen voor het hoofdbestuur van de
Bossche Diocesane Bond van de Med. Kath.
Arb. Beweging. Tot lid van de kas - con
trole-commissie werd de heer - W. de Korf'
benoemd.
De ZeerEerw. ZeerGel. Heer Rector Dr.
J. Janssens hield een zeer boeiende causerie
over het voor-ontwerp op de bedrijfsschap
pen van Minister Vos.
De Heer Valks. dankte spreker voor zijn
buitengewoon leerzame uiteenzetting. Na
mens bestuur en leden bracht hij den Aal
moezenier, Rector Janssens vervolgens dank
voor zijn onvermoeide arbeid voor de be
weging in het afgelopen jaar, want aldus
de voorzitetr, het succes dat wij dit jaar
hebben mogen boeken, hebben wij voor het
grootste deel te danken aan uw werk.
Van de rondvraag werd n�g een druk ge-

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



bruik gemaakt en verschillende onderwer
pen kwamen nog ter sprake, die allen tot 
tevredenheid van de vragenstellers werden 
beantwoord. -· 
Om ongeveer 11,00 uur sloot de voorzitter 
de vergadering op de gebruikelijke wijze. 

Op 26 Mei hoopt de R.K. Bouwvakar
beidersbond St. Jozef haar 25-jarig bestaan 
te vieren. Er is reeds een feestcomité be
noemd om deze dag feestelijk te herdenken. 

F A,BRIEKSARBEIDERS. 
Tot op heden werd nog sle�hts weinig ac

tiviteit waargenomen van de Boxtelse afde
ling R.K. Fabrieksarbeidersbond. Het is de 
bedoeling dat thans aan de uitbouw en de 
grootmaking van deze mooie en belang
rijke organisatie met man en macht gewerkt 
zal worden. . ,l . 

HANDELS-, KANTOOR EN 
WINKELBEDIENDEN. 

Het ligt in de bedoeling van de H.K.W. 
om binnen zeer korte tijd een actie op touw 
te zetten om ook de vrouwelijke handels-, 
kantoor en winkelbedienden in georganiseer
de banen te leiden. Dit besluit is zeker toe 
te juichen, daar het zich laat aanzien, dat 
vooral ook deze organisatie sterk zal moeten 
staan om steeds voor de volle 100 % de 
belangen harer leden te dienen. Op de re
sultaten van deze actie kan nog niet vooruit
gelopen worden, doch er mag verwacht wor
den dat ook de vrouwelijke werknemers met 
evenveel enthousiasme zullen toetreden als 
hun mannelijke voorgangers. 

NED. RODE KRUIS AFD. BOXTEL. 
• Het Rode Kruis deelt mede, dat er een
regeling getroffen is voor de corresponden
tie met personen, die in de kampen op Java 
buiten geallieerd gebied zijn geïnterneerd en 
met wie geen gewone briefwisseling moge
lijk is. 

Post aan deze geïnterneerden kan alleen 
worden verzonden op de bekende Rode 
Kruis formulieren, welke verkrijgbaar zijn 
bij het secretariaat: Molenstraat 19. 

Verdere inlichtingen hieromtrent in te 
�wmnètt-hlj__ .bovengenoemd adres dagelijks 

tussen 1 en 2 uur. 
ATTENTIE. 

ijij het afhalen van de spaarcertificaten 
ten postkantore moete� medegebracht wor
den: 1 e de aanschrijvings; 2e de duplicaat
opdracht; 3e het persoonsbewijs. 

KINDERVOEDING 
Zaterdag a.s. 30 Maart zal er kindervoeding 
worden verstrekt voor kinderen van 2 tot 
3 jaar op het bureau van het Rode Kruis 

• Pr. Bernhardstraat 5 van 3 tot 4 uur.
Stamkaarten der kinderen medebrengen. 

KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ 
De uitslagen van de op j.I. Zondag gehou
den stemming over de groslijst voor de prov. 
Staten zijn als volgt .. 
Uitgebracht werden 2712 geldige setmmen 
op 452 stembiljetten, hiervan behaalden: 

RAyon I. 
P. J. van Haaren 398 
L. Jaiinssens 180 
A. Remmers 215 
Drs. P. N. A. de Bres 47 

Mr. P. M. Arts 52 
Mr. H. Scheidelaar 109 
Drs. L. v. Delft 15 
H. Mannaerst 168 
J. L. van Nunen 19 

P. Coppes 19 

A. Janssens 134 

Jac. van Riel 
J. Wijten

Rayon II. 

G. van Bijsterveldt
C. A Schade

375 
35 
17 
25 

Rayon III 
H. J. van Susante 297 

155 W. v. cl.Laar
Rayon IV. 

C. J. van Oss 392 
J. D. E. v. d. Heuvel 60 

DVG I - ODC II 4 - 1. 
j.l. Zondag speelde DVG
thuis tegen ODC II. A. 

van Breugel was scheids
rechter en leidde de partij 
goed. 

In het begin van de wed
strijd wogen de partijen goed tegen elkaar 
op, waarbij de DVG-keper een hard schot 
kreeg te verwerken van de linksbuiten van 
ODC. 

Ruim een kartier voor de rust wist 
de middenvoor van D V G, door een 
goede voorzet van de rechtsbinnen een 
scqitterend doelpunt te maken. 1-0. Nau
welijks vijf minuten later maakte de links
buiten van DVG 2-0. Met deze stand ging 
de rust in. 

Direct na de rust is DVG weer in de aan
val en weet de linksbinnen te doelpunten 
3-0. Daarna verplaatst het spel zich weer
na het DVG-doel, maar tot doelpunten 
kwam het niet, door het goed optreden van
de DVG-keeper. Een kwartier na de rust 
weet de middenvoor van DVG nog eenmaal 
te doelpunten. 4-0. Een minuut of tien later 
weet de middenvoor van ODC, die goed 
werk liet zien, door een kopbal de eer te 
redden 4-1. 

Zo wist Zondag DVG I het ongeslagen 
OD�een flinke nederlaag toe te brengen. 

Het tweede elftal wist met grote cijfers 
van ODC III te winnen, n.l. 6-1. 

a.s. Zondag speelt DVG I thuis tegen

OOI II, aanvang 2 uur. Het tweede elftal 
sp�elt ook thuis tegen OOI III aanvang 12 u.

R.K.S.V.-Boxtel. 
Een prachtige strijd is j.l. Zondag in het 

St. Paulus Sportpark uitgestreden tussen 
Boxtel en de Bata uit Best, een strijd die 
een zeer talrijk publiek anderhalf uur heeft 
geboeid en waarvan eenieder heeft genoten. 
Een uitzondering voor dat genot moeten we 
maken voor de vele Boxtel-supporters die 
de enorme spanning bijna niet uit konden 
houden, daar ze hun jongens heroïsch zagen 
strijden en elk foutje fataal kon worden, 
waardoor ze hun zeer zeker volkomen ver
diend gelijk spel. zouden verloren hebben. 
Hier past een applaus Boxtel-mannen, dat 
was strijd van het goede soort, eerlijk en 
sportief, taai tot de laatste seconde. Zijn we 
nu geheel tevreden' over het vertoonde spel 
en spelers. Over het geheel genomen moe
ten we' met ja antwoorden wanneer het be
treft de activiteit, niet echter over het sa
menspel. Dat kan nog beter, Boxtel. Bij 
een beter doorzicht een beter uitbuiten van 
ontstane spelsituaties was deze wedstrijd 
glansrijk gewonnen. Wanneer wij op het 
juiste ogenblik en op de juiste wijze voor
zetten bij een aanval, komen er in ieder ge
val meer doelpunten. Snel doorgeven, niet 
treuzelen. Zeker het is natuurlijk belangrijk 
wanneer men de bal eenmaal heeft dat er 
dan ook goed wordt geplaatst, doch bij vlot 
spel ontstaan er meer onverwachte kansen 
die een enkele mislulüe bal volkomen recht
vaardigen. Let eens op het spel van de • 
voorhoede van he:: tweede elftal, het resui
taat is hiermede. gèheel in overeenstemming. 

Toch zat er meer vaart in de voorhoede 
en wc geloven dat we op de goede weg zijn. 
De midhalf voldeed goed, zijn ver.re trappen 
op de vleugel� ware1i zeer gevaarlijk. Van 
de beide kanthalfs was ditmaal de rechtshalf 
de beste, zijn buurman had een off-day.· 
Het achtertrio was af. Op dit stel kan Boxtel 
trots zijn. Zij vo1 mden het beste deel van 
het elftal, de gevaarlijke Bata-voorhoede 
kreeg hoegenaamd geen kans. Bravo lui, dit 
was een klas op zichzelf. 

De eerste 10 minuten zijn een geweldig 
offensief van de Bata. Daarna komt Boxtel 
in de aanval en 1-,et spel raakt verdeeld. Bij 
een corner komt de bal goed voor doel en 
Kerkhofs laat ll}e[ fen schitterende kopbal 
de eerste goal noteren. Even later een 
prachtkans voor een leèg doel. Het schot 
gaat e<:hter nog naast. Met een prachtig 
doelpunt maakt Bata bij een heftigen aanval 
gelijk. Tot aan de rust een klein overwicht 
van Boxtel doch niet groot genoeg om een 
doelpunt op te leveren. 

Nà de thee komt Bata weer snel op
zetten, de Boxtel-achterhoede moet alle zei
len bijzetten. Goede kansen komen er voor 
Boxtel door heftige uitvallen doch doelpun
ten blijven ook hier uit. ·De laatste minuten 
krijgt Boxtel nog een vrije trap te nemen. 
Het harde schot wordt echter gekeerd. De 
eindstand blijft 1-1, wqarmede beide par
tijen tevreden kunnen zij�. 

Boxtel II had twee invallers voor zieke 
spelers en moest ook nog twee reserves af
staan voor het eerste elftal. Dit was echter 
geen bezwaar om Hintham in te maken· 
met 9-0. 

Boxtel A moest het in de junioren afdeling 
afleggen tegen Concordia A in Den Bosch. 

Boxtel B speelde Zaterdagmiddag een aan
trekkelijke wedstrijd tegen ODÇ-C. De bei-• 
de punten bleven met 4-1 bij Boxtel. 

Er is bericht ontvangen dat Best Vooruit 
voor de staking van de wedstrijd tegen Box
tel twee winstpunten in mindering heeft ge
kregen. Of de wedstrijd nog uitgespeeld 
moet worden, hierop is nog geen beslissing 
gegeven. 
Ter elfder ure komt het bericht dat door 
den KN.V.B. is ingelast Boxtel-Tongelre. 

A.S. ZONDAG ODC - SCHIJNDEL II 
Dit is de wedstrijd van het seizoen. ODC 

heeft momenteel de leiding in haar afde
ling, l'l)et twee punten voorsprong op de 
concurenten Schijndel en UDI. Wint ODC 
a.s. Zondag, dan wordt Schijndel practisch
genomen uitgeschakeld. Wordt er verloren 
dan staan alle drie de partijen weer op ge
lijke voet. 
· ODC kan deze wedstrijd winn�n. Het is
een bekend feit dat zij het beste elftal heeft 
van haar afdeling. Met weze wetenschap 
voor ogen ODC-ers, zonder zenuwen ge
speeld, met volle overgave en geen spel op 
laten leggen. 

Het 2de elftal vertrekt naar Concordia III 
Den Bosch. Een zware, doch geen onover
winnelijke opgaaf. 

Het 3de elftal ontvangt Irene uit Ge
monde Blijven jullie verliezen jongens? 

R.K.S.V. BOXTEL 
Afdeeling Korfbal. 

'R.K.S.V. BOXTEL 
Af deling Korfbal. 

Boxtel veroverde Zondag 
j.l. de eerste twee winst
punten in dit seizoen. Met 
niet minder dan 7-2 werd 
OEC uit Helmond in de 

eerste wedstrijd geklopt. Direct na het be
ginsignaal pakte Boxtel flink aan en reeds 
in de eerste minuten wist Boxtel vier maal 
de korf te vinden. Hoewel OEC daarna meer 
in de aanval kwam, wisten zij toch maar 
twee maal te doelen, terwijl Boxtel kans zag 
er nog drie bij te maken, zodat, toen het 
eindsignaal kwam, de stand 7-2 voor Boxtel

was. Een woórd van lof voor de dames die 
zes van de 7 doelpunten voor hun reke

1

ning 
namen, is hier zeker op zijn plàats .. 

Na even rusten werd de returnwedstrijd 
gespeeld, doch nu kon Boxtel het niet meer 
bolwerken. De eerste wedstrijd had te veel 
van dé krachten gevergd en Helmond die 
er steeds beter in kwam, wist de revan�e te 
nemen en een 4-- overwinning te behalen. 

a.s. Zondag wederom twee wedstrijden
tegen 11Tivoli" uit Eindhoven, 

Zondag 31 Maart zullen 
onze dames in het Sport
park de strijd aanbinden 
met de dames van HTCC 
II. Gezien de uitslag van

•,\ de vorige wedstrijd te 
-=--��..,, gen deze club zullen on-

ze dames ook nu wel weer de over.winning 
behalen. Het eerste heren-elftal

° 

speelt 
in Eindhoven, tegen het derde, heren
elftal van dezelfde club. Gezien de uitslag 
van de vorige wedstrijd en de match van 
verleden Zondag zal ook hièr wel de over
winning aan MEP zijn. Het tweede heren
elftal speelt thuis tegen Eindhoven III. Kom 
heren, dit moet nog een overwinning wor
den, anders zullen we de laatste plaats op 
de ranglijst innemeµ. 

�-r.:r---.. DE ODC PARKLOOP TE 
BOXTEL. 

Begunstigd door mooi lente 
weer, organiseerde de KSV 
ODC te Boxtel, een REgio-

' nale Parkloop over .4 km 
voor A, B, C en D klasse, 

en over 1 km voor junioren, in het prachtige 
Sport- en Wandelpark, op Zondag 24 Maart 
j.l., waarvoor flinke belangstelling bestond
van deelnemers en publiek. 

Het aantal inschrijvingen overtrof onze 
verwachtingen en bedroeg n.l. 72 athleten 
uit diverse plaatsen van Brabant en Limburg. 
Het werd een zeer enerverende sportieve 
strijd in alle afdelingen, waarvan de voor
uaamste uitslag luidde: 

B klasse 4000 m: 1 A. Vorstenbosch, Ade
laar, Vught, 13 m 29,8; 2 P. Aarts, St. 1-l,erm .. 
Joseph, Drunen; 3 G. Leijs, RKA V Thor, 
Roosendaal; 4 W. Mussen, RK AVM, Maas-
tricht; 5 J. \Vaegenmakers, Adelaar; 6 L. v. 
Breugel, Adelaar. 

C klasse 4000 m: 1 • M. Boeren RK A V 
Thor, Roosendaal, 13 m 33,4 s.; 2 F. V. Run, 
RKVS Pr. Hendrik, Vught; 3 M. Nenicka, 
RKAV, Wilskracht, Geleen; 4 P. Valentijn, 
RKOSS-VOLO, 's Hertogenbosch; 5 A. J.
Vissers, St. Herm. Joseph, Drunen; 6 M. 
Stensen, RKVS Pr. Hendrik, Vught; 7 J. Lie
brechts, RKAV Wilskracht, Geleen; 8 P. 
Kleine, RKVS, Pr. Hendrik, Vught. 

D. klasse 4000 m.: 1 L. Hochstenbach, RK
SV Wilskracht, Geleen 14 m 9,6 s.; 2. P. Be
melmans, RKAVM, Maastricht; 3 J. Vissen
berg RKAV Thor, Roosendaal; 4 N. Bemel
mans, RKAVM, Maastricht; 5 W. Jooren, 
RKVS Pr. Hendrik, Vught; 6 V. Verhoeven, 
RKOSS-VOLO, 's-Bosch; 7 L. Nouwens, 
KSC ODC, Boxtel; S G. van Vessem, RKVS 
Pr. Hendrik, Vught. 

1000 m, Junioren: 24 inschrijvingen. 
1 G. Janssen, RKSV Wilskracht Geleen 3 m 
5 sec.; 2 P. Schoenmakers, RK Athlante, 
Weert, 3 m 5,8; 3 A. Faulhaber, RKAVM 
Maastricht, 3 m 6,5 sec.; 4 G. v. Boxtel, RK 
VS Pr. Hendrik, Vught, 3 m 7,5 sec.; 5 C. 
Vossen, RK OSS-VOLO, 's-Bosdr, 3 m 8,2 
sec.; 6 W. Oostendorp, OSS-VOLO, 's-Her
togenbosch; 7 J. Beekwilder idem 3 m. 14,4 
sec.; 8 P. Stans, RKSV Wilskracht 3 m 16,2 
sec.; 9 W. v. d. Wouw, KSV ODC Boxtel, 
3 m 16,2 sec.; 10 W. H. Vlemmings, RK 
Athlante, 3 m 17 sec.; 11 H. Verheijden, 
KSV ODC Boxtel 3 m 22 sec.; 12 J. Kop
pens, Athlante Weert 3 m 23A sec.; 13 W. 
P seL,rs, KSV ODC Boxtel, 3 m 23,4 sec.tog�er dankzegging voor de opkomst, de 
medewerking der verschillende Jury-leden, 
en de Boxtelse Politie welke zich behoorlijk 
van haar taak kweet, werd in Pavilloen 
11Molenwijk" tot de prijsuitreiking overge
gaan. Het Bestuur. 

�UQOC�. 
'Kropsla. 

. Er _zal wel g�en particuliere tuinder zijn, 
die dit gewas met kweekt. Tot in de herfst 
kan men er van profiteren. Om vroeg krop, 
sla te oogsten kan men in normale omstan
�igheden bij een beroepstuinder gewoonlijk 
m bak of kas overwinterde slaplanten.. 
( weeuwen) kopen en deze in Maart in de 
volle grond overbrengen. Wanneer het weer 
wat meewerkt, zijn de kroppen in de 2e 
helft van Mei te oogsten. Meermalen zaaien 
de tuinders in Jan. of Febr. de sla in een 
lauwwarmen bak, verspenen later in een 
kouden bak en verkopen de aldus verkregen 
plantjes (vrijsters) in April aan particulieren. 
Men kan dan oogsten half Juni. In hoeverre 
de tuinders thans over dergelijke planten be
schikken, is mij niet bekend. 

De meeste particulieren zaaien echter hun� 
sla rechtstreeks op een bedje in hun tuin. 
Voor vroegen zaai is de beste soort de al
gemeen b�kende Meikoningin. Men neemt 
voor deze zaai gaarne een beschut warm 
plekje. De grond moet goed vochth�udend 

',en vruchtbaar zijn. Vooral op wat lichten 
grond verdient het alle aanbeveling goed 
verrotten stalmest ondiep onder te wèrken. 
Hierdoor wordt het vochthoudend ·vermogen 
verhoogd. 

Men zaait in de volle grond het 1ste zaai
sel !ussen half Maart en half April op een 
bedJe, vanwaar gewoonlijk de plantjes bij 
voldoende ontwikkeling naar een ander bed 
worden overgebracht, waar men ze op een 
afstand van 25 bij 30 cm uitplant. Zo mo
gelijk moet dit bij vochtig weer geschieden 
waardoor. de stilstand in de groei, welke d� 
zaadvormmg ·of het doorschieten in de hand 
werkt, wordt verminderd. Beter lijkt het 
mij h�t zaad direct op de blijvende plaats 
te zaa1e": en dan heel dun. Voor zover nodig 
wordt mtgedund, tot de plantjes over de 
boven aangegeven ruimte beschikken. Des
gewen�t kan men de verwijderde plantjes 
nog mtpoten tussen de .bonenrijen, maar 
vooral op de wat droge gronden blijft het 
resultaat daarvan door de öntijdige vorming 
van zaadstengels beneden de verwachting. 

Om tot in de herfst van deze groente te 
kunnen profiter�n zaait men om de 3-4 
weken opnieuw. Voor deze latere zaaisels is 
echter Meikoningin ongeschikt. Men heeft 
��n soorte": nodig, welke minder gemakke
lijk doorschieten zoals Zwart Duits. 

. Bij het zaaien draagt men steeds zorg, dat 
de bovenlaag goed verkruimeld is. Het zaad 
mag heel ondiep worden ondergebracht. Ge
woonlijk slaat men na het zaaien de boven
laag van de grond met de schop wat vast. 

In perioden van droogte moet, speciaal op 
d� lichtere gronden, 's avonds _of 's morgens 
flmk gegoten worden. Aan droogte lijdende 
si� schiet door. Dit is ook het geval bij 
sttkstofgebr�k. Het eenvoudigste is het gie- . 
te� te combineren met de stikstofbemesting. 
Hiervoor lost men een paar handenvol chili 
kalksalpeter, kalkammonsalpeter of zwavel� 
zuren ammoniak in een gieter water op en 
besproeit daarmee het gewas. Maar daarmee 
is me"n nog niet klaar. Er mag niets van de 
opgeloste meststoffen op de blaadjes blij
ven hangen, want sla verbrandt heel heel 
gemakkelijk. Daarom moet nasproeie� met
zuiver water volgen, tot alle restanten der
meststoffen afgespoeld zijn. 

Meermalen wordt de sla te vroeg ge
oogst, soms al, wanneer zij nog niet half 
v_olgroeid is. Wil men er volledig van pro
fiteren, dan moeten de kroppen zich ge
h�el on_twikkeld hebben d.i. goed gesloten
Zijn. Spits worden der kroppen wijst op een 
begin van doorschieten en dan is vlug oog
sten geboden. v. d. Br .. 

De Biljartwedstrijden voor 
het Kampioenschap van 
Boxtel, verheugen zich in 
grote belangstelling. Onge
geveer de helft der wed
strijden zijn gespeeld en 
Zaterdag 30 en Zondag 31 

De Haas die spreken kon. 

. .

9. Juist toen de boswachter wilde gaan
schieten, herinnerde zich de haas opeens 
dat hij spreken kon. Want dit had hij als 
een bijzondere gave van O.L. Heer meege
kregen. Met zijn helder stemmetje riep hij 
nog juist op tijd: niet schieten boswachter. 
Hiervan schrok de boswachter erg. Want 
hij had nog nooit een haas horen spreken. 
Hij nam zijn geweer van de schouder en 
vroeg: wie zei daar iets. 

10. De haas, blij omdatr het lelijke ge
weer niet meer in zijn richting wees, zei di
rect: ik heb gesproken, goede boswachter. 
Want ik weet waar uw zoontje is. Loop mij
maar achterna, dan zal ik u er gauw heen 
brengen. De boswachter kon geen woord
spreken van verbazing, want zoiets had hij 
nog nooit meegemaakt. En toen de haas 
vast begon te springen en weg te lopen 
kon de boswachter niets anders meer doen 
dan heel snel de haas achterna lopen. 



Maart komt de andere helft- aan de beurt. 
Ongeslagen zijn nog de spelers G. Cools; 

B. Schalks en-A. Weijdeven, die respectieve
lijk 5-3 en 3 wedstrijden wonnen. Mooie 
gemiddelde werden gespeeld n.l. B. Schalks 
8,69; G. Cools 7,69 en D. Siegers 7,95. 
- Vijf spelers maakte - serie's boven 40.

De belangrijkste wedstrijden komen Za
terdag en Zondag aan de beurt, wanneer de 
favorieten elkaar moeten bekampen. 

De wedstrijden worden gesReeld in het 
clublokaal_ vari "Groene Pommerans". 

Maandag 1 April beginnen de voorwed
strijden voor de Derde klasse, welke in vier 
dublokalen worden gespeeld, bij "Amateur"; 
,,Krijt op Tijd"; ,,Prins-Hendrik" en "Groe
ne Pommerans". Gespeeld wordt op 1, 2, 3, 
4, 6 en 7 April. 

De wedstrijden voor de Tw·eede klasse 
beginnen eveneens op 6 April in de lokalen 
�an ,,Eureka" en ,,'t Schipke", deze worden 
gespeeld op 6, 7 13 en 14 April. 

Op 6 en 7 April zullen 48 Boxtelse biljar
ters in wedstrijd zijn. Of ook in Boxtel lief
hebberij voor de biljartsport is!!! _, -

ADVANCE TAFELTENNIS. 
De uitslagen van Zondag 24 Maart zijn: 

Cor du Buy I-Advance I • '. 4-6
Advance III-Smash III 9..Lt 
Advance V-Be Quik IV 4-6

Het eerste team van Advance is de �eder
läag tegen - Vice Versa weer te boven ge
komen. Het heeft zich Zondag j.l. prachtig 
hersteld met eèh overwinning op Cor du 
Buy I in Den Bosch. Deze zege is in hoofd
zaak te danken aan het technisch betere 
spel van den Heer J. Moerdijk, die er in 
mocht slagen alle partijen voor zijn rekening 
te nemen. De kans op het kampiQenschap in 
de 1 e klasse is in ieder geval nog mogelijk!. 
; Ook Advance III staat er heel goed voor 
en heeft de reeks overwinningen voortgezet 
door Smash III uit Eindhoven te kloppen met 
liefst 9-1. 

Be Quick IV mocht Zondag tegen Ad
vance V van geluk spreken. Slechts op het 
laatste ogenblik van het dubbelspel, wist dit 
team een gelijk spel in een' 6-4 overwin
ning te veranderen. Uitblinker was de Heer 
H. Driessen. Een set won hij zelfs met 21-4.

Voor _a.s. Zondag zijn de volgende wed
strijden vastgesteld: 

Breda I-Advance,I. 
Crecendo-:...Advance V. 

BURGE�LIJKE STAND BOXTEL 
van 19 Maart tot en met 25 Maart 1946. 
GEBOREN: Ardina J. d.v. M. Huijberts 

en. van J. M. van Vugt; Theodorus P. J. A. 
dochter van j. G. M. Maas en van J. L. M. 
van Berkel; Antonius J. zoon van G. van 
Grinsven en van E. v. d. Broek; Marii:IC. A.

• dochter van K. H. M. van Oerle en van H. 
C. W. M. de Vries; Charles H. J. J. zo6n 
van J.-M. H. _Melis en van P. E. H. J. M:. 
van Rooij; Hendrikus A. J. zoon van C. A.
J. van Irsel en �n E. A. van Laarhoven;
Engelberta M., dochter van G. M. van 
�ch en van A. v. d. Meijden; Adriana M. 
dochter van G. M. van Esch en van A. v. d. 
Meijden; Corllelis H. ). M. zoon van J. 
Maas en van M. H. van Lin. 

ONDERTROUWD: Johannes Antonius 
• Kremers, Ammerzoden en Anna Maria Ca

rolina van den Boogaard, Boxtel; Hendrikus 
de Jong, Boxtel en Cornelia Wilhelmina van 
der Pasch Boxtel; Theodorus Johannes Ma
thijs van den ];Jiggelaa.r en Elisabeth van der 
Aa beide te Boxtel; Johannes Wilhelmus 

V 21: 100 gram chocolade of suikerwerken. 
X 21: 2 rantsoenèn lichte shagtabaJ< (geen 

cigaretten of sigaren). 
De bonnen voor melk en aardappelen 

zijn geldig tot en met �terdag 6 April a.s. 
Voor de week van 7 tot en met 13 April 

zullen nog bonnen worden aangewezen voor 
melk, aardappelen, jam, thee, koffie, boter, 
tabak, versnape�ngen, huishoudzeep, marga-
rine en gedr. zuidvruchten. --

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 29 Maart a.s. worden gebruikt, met 
uitzrmdering van de bonnen voor vlees, 
melk en aardappelen, waarop eerst met in
gang van' Maandag 1 April mag worden 
afgeleverd. 
Op de boni;ien 147 en 647 voor 20+ of ma
gere kaas mag uitsluitend magere of 20+ 
kaas worden betrokken. 
In de week van 7 t/m 13 April moeten bij 
de Centrale Keukens_ worden ingeleverd de . 
bonnen "100 of 600 vleesch" voor vleesch, 
alsmede de voor die week aan te wijzen 
aardappelbonnen. 

2Je radioskijá in 'lkcledaJtd. 
. (vervolg) 

Maken wij hier de woorden tot de onze 
van een man, die ongetwijfeld kan doorgaan 
voor Nederlands beste kenner van het om
roepwezen in de wereld: Prof. Mr. P. S. 
Gerbrandy. In zijn werk "Het Vraagstuk 
van den Radio-omroep" zegt hij op pag. 50: 
"Men zij toch buitengewoon voorzichtig 
met zich naar het buitenland te willen orien
teren. Nationaal is het, of bij uitstek Neder
lands, zo ge wilt, de radio-omroep in 'Ne
derland te behandelen niet naar buiKeukod-' 
se recepten, maar naar Nederlandse 1of tien, 
op grond van Nederlandse toestanden"._ 

Wat de andere landen betreft ook nog 
dit. Wat zegt .Prof. Ger brandy, die op tal
loze internationale radio-conferenties zijn 
gezaghebbend woord liet horen, en die als 
geen tweede in staat is, de méning der bui
tenlandse insiders te peilen? Ik citeer het
zelfde werk pag. 50: ,,Op internationale con
ferenties is ons meer dan eens gebleken, 
dat menig buitenlander dezen echt Neder
landse opbouw met jaloersheid beziet." Hóe 
het thans in het buitenland is gesteld met 
den omroep kan ik niet beoordelen, omdat 

, ik niet beschik over voldoende gegevens. 
Wel weet ik, hoe het er voor den oorlog"'

gesteld was. Zonder ,overdrijving mag ge
zegd worden, dat de • interne critiek op het 
omroepbestel in h�t buitenland minstens 
even fel was als die, welke wij thans mee
maken op het compromis-stelsel. Het was 
niet zo maar voor de grap, dat dr- katholie
ken vari vrijwel alle Europese en tal van 
buiten Europese staten elkander vonden in 
de U.C.I.R. (Union Cath'olique International 
de Radio-diffusion) om g�rrteenschappelijk 
de belangen te behartigen èn aan de wensèn 
kracht bij te zetten van de afzonderlijke 
leden. Het is evenmin zonder reden, dat 
terstond na den oorlog, mede op instigmatie 
van Rome, aan deze Union nieuw leven 

- werd ingeblazen. Voor de Katholieken, die
,zich thans -zo beijveren voor het tot stand 
komen van de eenheidsomroep, ware het 
zeer leerzaam -geweest, als zij voor den oor
log, eens enkele congressen van de U.C.I.R.
hadden meegemaakt. Daar hadden zij kun
nen horen, wat hun geloofsgenoten uit an
dere landen dachten van het door eerst
genoemden zo geprezen systeem, waarvan 

11 de Hoogmis. Om 9 uur gel. H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie. Na de middag om 3 uur Kruiswegoefe
ning voor degenen wier namen in de maan
den Jan., Febr. en Maart op het z'ielboek 
werden geplaatst. Daarna kort Lof. Vandaag 
de 2e schaal voor de bijz. noden van het 
Episcopaat, welke bijz. in de milddadigheid 
der gelovigen wordt aanbevolen. 

a.s. Woensdagavond .om half 8 recolectie
van de KA. in de kapel van de Witte 
Zusters. 

Donderdagavond om half 8 Lijdensmedi
tatie door den ZeerEerw. Pater C. Adam. 

Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart 
waaronder algemene H. Communie voor de 
leden van den_ Bond van het H. Hart. Des 
avonds om 7 uur Kruiswegoefening, waarna 
kort Lof en verering van de rel1kwie van 
het H. Kruis. 

Zaterdag, eerste Zaterdag der maand en 
tevens Priester-Zaterdag. 

Zondag a.s. zullen de kinderen onder de 
H. Mis van kwart voor 8 de plechtige H.
Communie doen. Onder d�e H. Mis als
mede onder het Lof worden de stoelen in 
het priesterkoor en vlak achter het priester
koor gereserveerd voor de pl. H. Communie. 

Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
_ uur en van 6 tot half 8. 

Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
Vandaag na het Lof vergadering van de 

zelatricen van de Voortplanting des Geloofs 
en van den Bond van het H. Hart op de 
pastorie. 

MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Gerardus Prick; z.a. gel. H. Mis voor 
Cornelia Cox Zoetekouw; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Sande v.w. 
de Broederschap van den H. Willibrordus; 
om half 8 gel. H. Mis voor Johanna Maria 
Bevers Lauwers v.w. de kleinkinderen; z.a. 
gel. jrgt. voor Barbara y. d. Heuvel v. d. 
Biggelaar; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Maria Linders Willems; om half 9 gez. jrgt:
voor Wilhelmus v. d. Ven.-

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. rondst. 
voor Petrus Pennings; z.a. gel. H. Mis voor 
Petrus v. cl. Sloot in Amerika over!. ;,H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Cornelia Bosch v.w. 
de Kindsheid; om half 8 gel. H. Mis voor 
Goverdina van Heesch van Aarle; z:a. gel. 
jrgt. voor Jacobus Horsten en, Geertq1da 
Cl evers; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Martinus van Hamond v.w. het personeel 
van het vliegveld te Schijndel; om half 9 gel. 
H. Mis voor Antonia van Asveldt v.w. den
Bond van het H. Hart. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
_ rondst. voor Cornelia Bosch; z.a. gel. rondst. 

voor Josephus Cuijten; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Petronella de Bie �chonens
par. H. Hart over!.; '6m half 8 gel. jrgt. voor 
Johannes Timmermans; z.a. gel. rondst. voor 
Antonius v. d. Steen; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Franciscus - Mandos v.w. het.
Koor; om half 9 gel. H. Mis voor de Eerw. 
Zuster Angela i. d. w. Henrica Vogels te 
Brussel overleden. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Henriette Keunen van Erp; z.a. 
gel. jrgt. voor Wilhelmu_s Hosewol en Maria 

-Pas
{ 

Soest en Cornelia Adriana Wilhelmina 
Bul ens Boxtel. • • 

9VERLEDEN: _Hendrika van den Brand,
61 jaar; Wilhelmina Antonia van den Boom 

. 72 jaar; Geertje van Sorisbeek, 87 jaar. 

1'isái&ttk:: �-

zij de practijk gedurende vele jaren hadden 
leren kennen. Het systeem van het eenheids
programma_ doorweven met religieuze en -'
principiële gede.eltel'l zou wellicht minder 
het karakter van een aantrekkelijk novum 

,· voor hen hebben. 
• . 

- Kleijsens; H. Hart altaar gel. H. Mis voor'
Anna Maria Voets de Brouwer te St. Oeden
rode over!. ; om half 8 gel. H. Mis voor 
Adriana van Rumund Ketelaars; z.a. gel. 
H. Mis voor Johannes Petrus Tielen; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Franciscus 
Mandos v.w. de fam.- de Koning uit St. 
Michiels-Gestel; om half 9 gel. jrgt. voor 
Paulus Petrus Bevers. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Maria Antonia van Beers; z,a. gel. 
mndst. vQor Hendricus Langenhuizen; - H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Elisabeth van 
Heesch v. d. Bosch; om half 8 gel. H. Mis 
ter ere van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis 
voor Hendrica v. d. Plas Dirks; H. Hart al
taar gel. jrgt. voor Petrus van Veghel; om 
half 9 gel. H. Mis voor Martinus Kuijpers 
v.w. de kleinkinderen. 

OFFICIELE -BONNENLIJST. 
yoor de tweede helft Vëµl de 4de periode • 1946 (31 Maart tot en met 13 April). 
. Elk der volgende bonnen geeft recht op
het kopen van: 
Bonkaarten KA;KB, KC 604. 
152 tm.�157 Alg.: 800 gram brood. 
15 t .4\_lgemeen � 200 gram bloem. 
1 ?0 • Algemèen : _ 400 gr.am - suiker. 
149 Algemeen : 125 gram boter. 
1�8 Algemeen: 100 gram vet. , 

_ 1�? Alg,: ,100 'gr. 20+ kaas of magere kaas. 
1� Alg.: 50 gram 40 + _of. vette kaas. 
Il 3f ,' B 35 Re.serve: 800 gram brood.
C: ·p-4 Reserve: 800 gram brood. 
B 36 Reserve: _2 kg aardappelen. 
,Bonkaarten LA, LB, LC, (j04. 
099, 100,, 101 vlèes: 100 gram vlees. 
095 aardappelen: ·2 kg aardappelen: 

. A 22 melk: 2 liter .melk. 
B 22;_ C 22 melk: 3½ liter melk. 
Bonkaarten KO, KE 604. - - -
652, 653 Algemeen: 800 gram brood. 
651 Algemeen: 200 gram bloem. 
650 Algemeen: 500 gram suiker. 
649 Algemeen: 125 gram boter. 
648 Algemeen:· 125 gram margarine. 
647 Algemeen: 100 gr; 20+ of magere kaas. 
646 Algemeen: 50 gr. 40+ of vette kaas. 

. D �; D 35 Reserve: '400 gram brood. 

Een symptoom van ernstige interne critiek 
op het omroepwezen in een land als Enge
land, dat juist met zijn· B.B.C. zo graag als 
voorbeeld wordt aangehaald, ontmoetten wij 
juist voor het, schrijven van dit artikel. Een 
aanzienlijk aantal omroepers en leidende 
personen bij de B.B.C. heeft dezer dagen 
ontslag genomen, omdat zij niet-- langer op 
de platgetreden paden van hun omroep wen
sen voort te gaan, terwijl de topleiding dit 
klaarblijkelijk eiste: Het aantal der schei
dende functionarissen duidt er op, dat dit 
meer is dan een gril van enkele "highbrow" -
drijvers. Men kon het automatische en tra-· 
ditionele, dat de B.B.C. kenmerkt, niet lan
ger aanvaarden. Hier wordt opklemmende 
wijze een der gevaren aan de kaak gesteld, 
dat iedere eenheidsomroep loopt bij het 
ontbreken van binnenlandse vergelijkings
objecten: vervlakking to't een "keurig netjes" 
kn�s burgerlijk ambtenaars instituut. En dit 
gevaar lijkt mij in ons vaderland zeker niet
gering. De veel (en dikwijls terecht) ge
sm.ade concurrentiegeest der omroepvereni
gingen in het verleden had wel degelijk ook 
haar goede kanten. En dat deze niet of 
onvoldoende tot hun recht kwamen, was 
niet àan deze concurrentie zelve te wijten, 
maar aan th�n� ven�'.!jderde b_ijk�i_nsti�heden 
als de grote fmantiele afhankeh1khe1d van. 
de-· · luisteraars en bijgevolg van de smaak 

- van :de massa. 
(Wordt vervo�d) 

. E 34 Reserve: 500 gram rijst of kindermeel. 
E 35 Reserve: 1 liter appelmoes (-voorinle-

--- _ vèt,ing). / _ _ ================ 

Bólikaarten LO, LE 604. 11J .- _,.,,.,. -ll.:_ _ - J -
5�, 600; 601 vlees: 100 gram vlees. 

J� , � .. •595 �rdappelen '. t _k�; aardappelen. 
� ?,21 _ E 22 !llelk :, _6 lite� melk __ , •. Parochie, H. Petrus, Boxtel. _ �1',J,�•sartikelen enz. _ 
'F;2H 7 tantsoen s&ag- of rooktabak (geen ZONDAG: 3t Maart. De H.H. Diensten 

ei111airettën or- si2aren11. om half '1. kwart voor 8. 9 uur en om half 

ZATERDAG: om kwart voor 7 'gez. 
Dienst uit dankbaarheid; z.a. gel. rondst. 
voor Adrianus Boor; H. Hart altaar gel. 
jrgt. voor Johannes Peijnenburg en • Maria 
van Ruremonde de hsvr.; om half 8 gel. 
mndst. voor Bernardina Strik Smits; z.a. gel. 
jrgt. voor Franciscus van Schijndel; H. Hart 

• altaar gel. H. Mis voor de Eerw. Zuster
Godeberta i.d.w. Adriana van Beurden te 
Nieuw· Guinea Óver!.; om half 9 gel. H. Mis 
voor de Zeer Eerw. Pater L. y. Waaijen
burg S.J. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus v. 

d. San de; Dinsdag: gel. H. Mis voor Cor
nelia Bosch; Woensdag: gel. H. Mis voor 

- Johannes Dankers; Donderdag: gel'. H. Mis
- voor Marinus van Laarhoven; Vrijdag: gel.

H. Mis voor de 3 gesneuvelden v. d. Nieuw
straat; Zaterdag: gel. H. Mis voor Her-
manus Duseqios. • -

Parochie. H. Hart, Boxtel 
De eerste schaal is voor de kerk; de 2de 

voor de R. N. van ons Bisdom; om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje en gebed tot St. Jo
seph, tevens sluiting der St. Joseph-maand. 

Woensdag om half 8 Lijdensmeditatie. 
Vrijdag 1s.te Vrijdag der maand, 's avonds 

om 7 uur Lof waarna _ Kruisweg. , • • 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
De kinderen, die Zondag a.s." Passie-Zon

dag de plechtige Hernieuwing der Doopbe
loften doen, zullen hun biechtuur nader ver
nemen. 

Op dezelfde dag - Passie-Zondag - be
gint de Paastijd voor volwassenen en duurt 
tot en met Beloken Pasen. Binnen dezen tijd 
is iedere Katholiek streng verplicht zijn "Pa
sen te houden" d.w.z. waardig te communi
:::eren. Om de grote drukte te vermîn<lc:reri 
op Paas-Z:1terda;; stelle men Zij 1 Paasbiech 
liefst niet ,Jtt tot op dezen <la;,;. 

Voor de schoolkinderen tot de plechtige 
H. Communie begint de Paastijd reeds van
daag. Zij zullen in de week tussen Passie
Zondag en Palm-Zondag worden voorbereid 
en afzonderlijk gelegenheid krijgen tot
biechten en communiceren. 

Zondag a.s. zijn de diensten met het oog 
op de plechtige H. Communie om 6 uur, 
7 uur, 8 uur, half 10 en half 11. 

ZONDAG 6 uur Ld. 7 uur l.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie; 
8 uur Ld.; kwart over 9 Ld. tot bijzondere 
intentie; half 11 Hoogmis levende leden 
Broederschap St. Willibrord. 

MAANDAG: 7 uur z.j.· Lambertus 
Baayens; Ld. Catharina Soeterings-Neys; l.d. 
Wilhelmina van Rooy-v. d. Steen; . kwart 
voor 8 1.d. Laurens Nouwens; Ld. Joa Pot
ters-Kemps; half 9 z.m. Elisabeth Pennings. 

DINSDAG: 7 uur gef. j. Joës van Breu
gel, Petronella Daanen z.e. en Eerw. Broe
der Theodorus de zn.; Ld. Willy Derks; 
I.m. Huberdina Kleins-Potters; kwart voor 8
I.m. Petronella de Bie-Schoones; I.m. Petrus
Strijbosch; half 9 z.d. Jos van Susan te van
wege personeel. 

WOENSDAG: 7 uur gef. l.j. Joës van 
Breugel Petronella_ Daamen z.e. eff Eerw. 
Broeder Theodorus de zn; I.m. Hendrica 
Verhoeven-v. cl. Biggelaar; I.m. Josephina 
v. d. Akker-Gevers; kwart voor 8 I.m. Anna
Maria Doevendans-van Grinsven; I.m. Maria 
Kaufmann-Langenhof; half 9 I.j. Frans Vla-
m��- - � 

DONDERDAG: 7 uur Ld. Wilhelmina v. 
Oorschot-v. d. Sloot;, I.m. Adrianus van 
Ruremonde; I.m. Willy Derks ; kwart voor 
8 I.m. Laurens Nouwens; I.m. Hendricus 
van de Horst; half 9 1.d. Heer en Mevrouw 
Hub van Dijk-van Oerle. 

VRIJDAG: kwart voor 7 gez. H Mis voor 
de leden der Broederschap van het H. Hart; 
e.m. Gertruda Damen-v. d. Aa; I.m. Joa
Potters-Kemps; kwart voor 8 I.m. overleden 
vader; I.m. Z.E. Heer Pastoor Ant. de Kort; 
half 9 z.j. voor Petrus Baayens en Lamberta 
Boons z.e. 

ZATERDAG: 7 uur gef. z.j. Maria Ça
harina Maas; Ld. t.e.v. Onbevlekt Hart van 
M� tot bekering der zondaars; I.m. Ma
ria van Hal-Dank�rs; kwart voor 8 I.m. 
Maria v. d. Plas-van Summeren; l.d. Piet 
van Beers;- half 9 z.j. Cornelis Baayens. 

Parochie H. Lambertus, Gemonde: 

4de 1zondag van de Vasten. -� • - -
ZONDAG half 8 H. Mis welzijn der par. 

10 uur jrgt. Engelbertus v. d. Linden en 
Regina de hsvr. 

MAANDAG: half 8 jrgt. Johanna v. d. 
Linden en Antoon v. d. Linden. 

DINSDAG: half 8 jrgt. Margaretha Groe
nendaal. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. Antoon Steen
bakkers; 8 uur H. Mis. Maria van Kasteren 
lid broederschap O.L. Vr. van Lourdus. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. Huberdina 
hsvr. van Antoon Steenbakkers. 

VRIJDAG: eerste Vrijdag , der maand: 
half 8 jrgt. Joannes Vervoort. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. Henrica hsvr. 
van Joannes Vermunt. 

Deze week zulleÀ geschieden: Maan�ag 
H. Mis ter ere v. d. H. Joseph; Dinsdag H.
Mis Francina v. d. Heyden-v. d. Aa.; Don
derdag H. Mis Francina v: d. Heyden-v. d. 
Aa; Vrijdag: H. Mis Joannes van Zand
voort te Vught' overleden; Zaterdag H. Mis 
Adrianus van Eindhoven vanwege de buurt. 

_ Parochie H. Theresia, Boxtel. 
Vierde Zondag vari de V.àsten, t9'46. 

ZONDAG: 7, uur wekelijkse }:I. Mis voor 
Gerard Vekemans te Nijmegen overleden; 
half 9 H. Mis; 10 uur -Hoogmis t9t welzijn 
van de parochianen; de eerste schaal is 
voor onze _eigen kerk, de tweede voor B.N. 
om kwart voor 3 rozenhoedje uit dankbaar
heid voor verkregen weldaden; 3 uur Lof 
met predikatie over het H. Lijden van On
zen Heer Jezus, daarna lied: 0 Jesu zoet. 

MAANDAG: half 8 H._ Mis ,tot bijzondere 
intentie; half 9 H. Mis vanwege Godsvruch
tige vereniging ter ere v. d. H. Theresia 
voor Petrus van Beers. 

DINSDAG: half 8 H. Mis voor Andries 
Verhoeven, in de parochie van d. H. Petrus 
overleden; half 9 H. Mis uit• vriendschap 
voor mej. Wilhelmina v. d. Boom_. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd uit dank
baarheid ter ere van de H. Tfieresia. 

DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Ma� 
ria van Kasferen-Timmermans te Gemonde 
·over1eden; half 9 H. Mis voor de leden van
d. Godsvruchtige vereniging ter ere v. d. H,
Theresia v. h. Kind Jezus. 

VRIJDAG: eerste Vrijdag van de maand 
toegewijd aan het Goddelijk Hart van Jezus; 
half 8 wekelijkse H. Mis voor Johannes Vis
sers; hal,f 9 gez. jrgt. waarbij de kerk met 
een kaars wordt vereerd voor Maria An
tonia van Beers. 

ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johannà 
Maria :van Nunen-van de Schoot; half 9 
H . . Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt 
vereerd, tot hulp voor de prilsters, heden is 
het briester-Zaterdal?. 



, Biechturen half 3 tot 4 uur en van half 6 
tot 7 uur .. Daarna Lof met rozenhoedje ter 
ere v. h. Onbevlekte Hart van Maria tot 
afweer van het Communisme en opbloei 
van de Katholieke Actie. 

Aanbevolen: 30 dagen: Cornelis Smets ers 
te Oirschot, de heer Willem Mulders te 
Simpelveld, Theodorus van Kuringe, Maria 
van Kasteren-Timmermans te Gemonde, Jo
sephus Wilhelmus Vugs te Oisterwijk en 
mej. Wilhelmina v.d. Boom alhier overleden, 
voor wien ook het zevende wordt gehouden. 

ZONDAG, 7 April. 7 uur wekelijkse H. 
Mis voor Gerard Vekemans te Nijmegen 
overleden. 

Parochie St: Jan's Onthoofding, 
Liempde. 

-4e Zondag van de. Vasten, 31 Maart 1946 
• ZONDAG: half 7 l.j. Eerw. Zr. Slbylla
Avendonks; 8 uur I.m. Helena Leonardus·
van Rooy als overleden lid der broederschap
van O.L. Vrouw van den H. Eik; de hoog
mis om 10 uur tot welzijn d�r parochie; 3
uur Lof, daarna meisjes-congregatie.

MAANDAG: 7 uur z.m. Henrica van d. 
Brand overleden te Boxtel; half 8 z.m. Mar
tinus Boeren uit St. Oedenrode overleden te 
Vught; 8 uur I.m. tot bijzondere intentie. 

DINSDAG: 7 uur z.j. Maria v.d. Velden; 
half 8 z.j. Martinus van Kemenade en Bar
bara hsvr.; 8 uur I.m. Helena Leonnardus 
van Rooy als overleden lid der broederschap 
H. Cunera.

WOENSDAG: 7 uur �.j. Albertus van de
Berk; half 8 z.j. Lambertus Antonius van 
Abeelen; 8 uur I.m. Martinus Boeren uit St. 
Oedenrode overleden te Vught. 

DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.m. Adriana Jo
lfannes van de Laar; 8 uur l.j. Johanna Fran� 
ciscus de Bie. 

VRIJDAG: 1 e Vrijdag der maand - daar
om ook Donderdag biechthoren als op Za
terdagen, dat is nam. van 2 tot 3 uur en 
van half 7 tot half 8; half 7 I.m. bijz. noden 

- <ler parochianen; 7 uur bijz. noden der pa
rochianen; h,Jf 8 z.mndst. overleden familie
van Boeckel-van Rumpt; deze H. Mis met
ûitstelling van het Allerheiligste en Acte van
Ereboete aan het Goddelijk Hart.

ZATERDAG: 7 uur z.j. Petronella Lam
bertus Antonius van Abeelen; half 8 z.j. Ar
nolda Albertus v. d. Berk; 8 uur 1 ;j. Petrus
Swinkels.

ZONDAG: half 7 l.j. Woutrina Jan v. d.
Heyden; 8 uur I.m. tot welzijn der parochie;
ónder deze H. Mis de plechtige H. Commu
nie der Kinderen; deze feestelijkheid zal
ingeluid worden Zaterdag-nam. om 5 uur.
10 uur z. mis Wilhelmina v. d. Boom over
leden te Lennisheuvel.

30e Helena Leonardus v. Rooy over!. te 
Liempde, Martinus Boeren uit --St. Oeden
rode overleden in het concentratiekamp te 
Vught; Henrica v. d. Brand overleden te 
Boxtel; Wilhelmina V. d. Boom overleden te 
Boxtel. 

Gedoopt: Adrianus Antonius Maria z. van 
Johannes Cornelus Bosmans-v. d. Heuvel. 

Missiebus: Bij uitvaart van Helena Leo
nardus van Rooij f 18,-. 

Parochie H. Willibrordus, Esch. 
Vierde f'.ondag van de Vasten. 

Vandaag Zondag Laetare. H.H. Missen 
om 7 uur; half 9 en 10 uur de Hoogmis voor 
de Parochie. Tweede schaalcollecte voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 
3 uur Pl. Lof tot sluiting van de maand Mrt. 
waaronder Lijdensmeditatie. 

Dinsdagmiddag om 4 uur moeten de kin
deren van het 2de leerjaar komen biechten, 
Woensdag om 4 uur de kinderen van het 
3de leerjaar. Donderdag onder de H. Mis 
van 7 uur zullen ze gezamelijk hun Paas
communie houden. 

Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Om half 
7 oefening van het H. Uur. 

Vrijdag, ·1ste Vrijdag der maand, toege
wijd aan het H. Hart van Jezus; om half 7

uitstelling van het Allerheiligste en Commu
nie uitreiken, om 7 uur plechtige gez. H. 
Mis met uitstelling, waarna Litanie van het 
H. Hart en oefening van eerherstel.

's Avond om half 7 oefening van den
H. Kruisweg.

Zaterdag, priester-Zaterdag.
Zondag a.s. zullen de kinderen hun plech

tige H. Communie en Hernieuwing v. Doop
beloften doen. Voor en na de pl. gez .. H. 
Mis van 7 uur zal de H. Communie uitge
reikt worden voor de gelovigen, onder de 
H. Mis alleen voor de Communicanten.

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Heer
en Mevrouw Dankers-van Liempt; half 9 
H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de parochie.

MAANDAG: 7 uur H. Mis Wed. Spoo
ren-van Dorenmalen te Vught overleden; 
8 uur H. Mis Maria van Rulo-van Dongen. 

DINSDAG: 7 uur jrgt. Cornelis v. d. 
Broek; 8 uur H. Mi� Maria Helena Berg
mans. 

WOENSDAG: 7 uur jrgt. C. H. den Wit
Hermus; 8 uur H. Mis Mevrouw Hetty 
Henket-Windstosser. 

DONDERDAG: 7 uur jrgt. Henrica Fick; 
8 uur H. Mis voor onze gesneuvelde bevrij
ders. 

VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. Christina 
van den Braak-Peynenburg; 8 uur jrgt. Hen
ricus Fick. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis Jos Verhoe
ven; 8 uur H. Mis Antonius Maria van der 
Zeyst. 

•••••••••••••••••••••••• 

Met grote blijdschap geven 
wij kennis van de voorspoe, 
dige geboorte van onzen 
eersten lieveling 

CHARLES·· 

Te koop een zeer goede 
waschmachine met pracht 
wringer v.o., wil ook ruilen 
tegen goede haard. H. v. 
Griensven, Nieuwstraat 94 
Boxtel. 

Te koop gevra·agd. • Een 
Wandelwagentje en pe• 
troleumkookstel, liefst 3� 
pits, moeteq alle twee in 
goede staat zijn. W. van 
Lier, Burgakker 16B. 

Bij het .H. Doopsel ontving 
hij de namen van 
CHARLES HENRICUS. 

JACOBUS JOZEF 
Jac. Melis 
Paula Melis,van Rooij 

Boxtel; 23 Maart 1946. 
Eindhovenscheweg 11. 
• •••••••••••••••••••••••
Voor terstond gevraagd een 
nette R.K. banketbakkers• 
leerling of gevorderde om 
in het vak te worden op, 
geleid, extern, bij A. van 
Duren.Schollen, Breukcl, 
schestraat 62, Boxtel. 

De komende BONTE.AVOND
noopt ons tot peraoneelsuitbreiding 

Wij vragen een 

• NET PERSOON
voor onze buitendienst

Fa. Spierings 

Dit is het motto van do 

.Spar 
Bonte Avond 

Zeg het met bloemen 1 
GLADIOLEN 

per 50 f 2.-; per 100 f 3.50 
Franco. Betaling na . ont, 
vangst. Plantaanw. gratis. 

'Voor· elke s,eizoen • �,�r 
zullen 

Bovendeert's 

$C-HOENEN 

KENNISGEVING. 
�e P. B. H. van district 41 maakt bekend, dat de 
zitdagen in Boxtel vanaf 1 April zullen zijn als volgt:

, • 
op Dins_dag van 9 tot 12 uur, v.m. 
en Vrijdag van 9 tot 12 uur v.m. 

Ruilen. Wie wil moderne 
woning, bestaande uit 2 
kamers en suite,> keuken, 
bijkeuken, 3 slaapkámers, 
badkamer, flinke zolder en 
tuin, ruilen voor een groo= 
ter eveneens modern woon• 
huis met tuin. Brieven on• 
der no. 22 bureau dezer. 

Weet U! 

W. SCHUURMAN
Bloembollenh. ANDIJK=Oost. 

•••••••••••••••• 
In Gemonde blljlt de, zitdag zooals gewoonlijk 

Te koop. Een kinderwa• 
gen van oude samenstel, 
ling. Te bevragen Niellwe 
Kerl<straat 8. 
Mevrouw van den Boomen 
Stationstraat 43 vraagt voor 
direct een 
flinke dienstbode 
voor dag of dag en nacht, 
zelfstandig kunnende wer, 
ken. Aanmelding aan bo, 
vénstaand adres. 
Gevraagd: meisje voor hal• 
ve dagen of werkster 2 
dagen p.w. Van Willegen 
Mgr. Wilmerstraat 4. 
Gevraagd een werkster en 
huisnaaister. Molenstr. 5. 
Welke vriendin of kennis 
heeft het door mij ter lezing 
uitgeleende Sprookjesboek 
van Andersen nog in haar 
bezit? Corrie Pechtold, Mo, 
lenstraat 5, 
Gevraagd wegens huwelijk 
der tegenwoordige een net 
dagmeisje. Grote was buj• 
tenshuis. Zich te vervoegen 
bij Schellekens, Burgakker 
6, Boxtel. 
Een stellingwentelploeg te 
koop, zoo goed als nieuw 
en een ijzeren eg. W. Schuit, 
jens, Roond 17, Boxtel. 

Het adres is 

voor ·Boter 
Kaas 

Leesbibliotheek 

,,Het Boekenparadijs" 
Rechterstraat 54, Boxtel 

en Visch 

DIRK VOS 

Heropening 
Maandag 

1 April 1946 Stationstraat 44, Boxtel. 
•••••••••••••••• 

LEDEN EN NIET�LEDEN. 

wilt gij politiek op de hoogte 
blijven van alJes wat er in 
ons land gebeurt? 

wilt gij een leidraad hebben 
bij de a.�. verkiezingen ? 

wilt gij een juiste politieke 
voorlichting? 

neemt dan een abonnement op 
DE OPMARS orgaan v.d. Kath. Volkspartij. 

Abonnementen kunnen voorloopig worden op• 
gegeven aan T H. PASTOOR, Raaphof 12, Boxtel. 

Wandverf 
. met behang effect 

j{a,.,1.Ja 
Watervastl Giftvrijl 
Geeft niet afl 

Kaas 
Boter 
Melk 

Twee dragende geiten te Alleenverkoop voor 
koop, eerste worp, bij W. Boxtel en Omstreken 
de Punder, Lenni�heuvel28 C 

en grote eierén 
naar 

Reed, nu bieden wij U een keuze 

firmbande� 
�ingen 
[Byouterie artikelen 
die het vooroorlogse. p�il i>vertreft. 

Zilveren artike
_
len zonder inlevering. 

Fa. fi. van Vlerken " [Boxtel 
Horlogerie - Optiek - Goud - Zilver 

Liempdenaren 

Alle Sparadvertenties. 
zif n ook geldig voor U�. 

bij M. v. d. WIEL, De Spar 
Liempde 

r ____________ i!-_ 
•. 

� .... 

(!, • Beeldjes
• Plaquettes
• Schil�erijtjes
• Kerkboekjes
• Missaals.
• Scapulier medailles .

En nog vele andere artikelen, zowel voor Jongens 
als voor Meisjes. · • 
C. Steinmann � Pechtold, • Bazar
Rechterstraat 6 Boxtel. Telefoon 401. 

Te koop compleet paar::: orns. Bevers
dentuig met Engelsch rij= Molenstraat 8 , Boxtel 
zadel voor dressuurruiter, 

Kees de Jong 
Alle soortenVan Hornstr. 12, Boxtel 

Rij, en leeren laarzen maat 
42. a. z. g.a.n., M. H. hon•
den 7 weken, rasecht, en 
driftvarken, bij J. Vermulst 
Lennisheuvel 64, Boxtel. 
Te koop aangeboden, ten= 
nisracket. Adres: bevragen 
Molenstraat 19. 

Te koop 
Een in goede staat zijnde 

studie:::piano 
merk Knauss Coblenz 

Prijs met kruk f 500.
T e bevragen Molenstr. 19. 
Te koop een Kinderwagen 
in goeden staat, en , een 
breed !,persoons ledikant. 
Tevens te ruil een paar 
zw. damesschoenen maat 
38 tegen maat :59. Te be, 
vragen Molenstraat 19. 
Te koop een handwasch• 
machine, prijs f 100.-. Te 
bevragen Molenstraat 19. 

Kunsthandel Steenbakkers 
Station straat 58 

Het adres voor 

Verlichtings-artikelen 

Fijne Kleinmeubelen 

Sikktannen en Vazen 

Asch bakken 

F otostandaards 

Schilderstukken 

Groote keuze Communie cadeaux. 

Aanstaande Maandag 

1 April 

Geen Consultatiebureau 
voor T.'B.C. bestrijding 

Het loopt gesmeerd 
met de 

Spar Bonte Avond 
van Spierings 

Bloemzaden noodig?, Tuinzaden
Ruime sorteering in 

Fijnere soorten 
T oilet,artikelen 

U kunt Uw keuze 
doen uit 60 soorten 

prijs 10, 15, 20 cent p. pakje 

Hub. P. A. Poulissen 
Zaadhandel 

Rechterstraat 31, Boxtel 

ruime voorraad in 
alle soorten. 

V aatgestelde prijzen. 

Poeders, Lipsticks ( draai, 
model), Brillantine, Na::: 
gellak, enz. enz. Badzout 
fijn geparfumeerd. 

Hub. P. A. Poulissen Drogisterij "De Molen" 
Zaadhandel M. OLIEMEULEN

Nog slechts enkelen Rechterstraat 31 • Boxtel. Rechterstraat 37 , Boxtel.
kunnen wij aannemen 

voor de eerste 
Spar Bont·e Avond 

van 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en ■maak 

en Koopt , 
. blJ Bert van den Braak■ 

Nieuwe Korketraat 73 Telefoon 450 Fa. Spierings 
���������----Drukkerij Firma J. P. Tielen Boxtel. 

Tuin== en Bloemzaden 
uit voorraad. 

Voor Landbouwers 

Stoppelwortelen, Bieten 
Serradella, Groene erwten 

Het van ouds bekende adres 

P. P. VAN ZOGCHEL 
Molenpad 2. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

:fidtte qaiaeten. 
Met enorme verbazing lazen wij het be

richt, dat de officieren-fiscaal opdracht had
den gekregen om in overleg met de kamp
commandanten de lichte gevallen onder de 
politieke gedetineerden eruit te nemen en 
het eerst te behandelen. In de loop van dit 
jaar zouden zodoende 30 à 40.000 personen 
in vrijheid worden gesteld. Maar in datzelf
de bericht werd bovenstaande weer tegen
gesproken, omdat, letwel, omdat de kamp
commandanten niet over de dossiers _konden 
beschikken. 

De opdracht aan de officieren-fiscaal moet 
van de minister van Justitie afkomstig zijn, 
omdat die de enige overheidsinstantie is, 
die een opdracht kan geven. Maar de he
ren kampcommandanten kunnen hun mede
werking niet geven, dus moeten die 30 à 
40.000 lichte gevallen nog maar even wach-

' ten, voor ze naar vrouw en kinderen terug 
mogen. Of de tijd, dat ze nu al vast zitten, 
rijkelijk lang begint te worden in verhouding 
tot hun politiek licht delict, dat schijnt de 
heren weinig te interesseren. En wie draagt 
de verantwoording, wie durft die dragen, 
voor zoveel uiteengerukte gezinnen, die zon
der inkomen van een klein steungeldje moe
ten leven, ter-wijl vader vol berouw over zijn 
fouten zit te popelen om het bestaan van 
vrouw en kinderen weer menswaardig te 
maken? 

En dan vindt de Justitie een oplossing. 
De rechter, de officier-fiscaal moet in sa
menwerking met de kampcommandant maar 
beslissen. Hoe langer hoe mooier!!!! Sinds 
wanneer is de rechter in de Nederlandse 
rechtsspraak aangewezen op overleg met de 
cipier, oppasser, bewakers. en wat dies meer 
zij, van een gedetineerde? Sinds wanneer 
wordt het toegelaten, dat een bewaker zo 
direct invloed uitoefent op het al of niet 
in 'vrijheid stellen van een gevangene, ter
wijl hij hoogstens een v,erslag van de ge
.detineerde kan geven, zolang deze onder 
zijn toezicht stond? Wat weet een kamp
commandant van de omstandigheden, waar
onder iemand het delict pleegde? Dwaasheid, 
idioterie. 

De taak van de kampcommandant gaat 
niet verder dan de bewaking en het hand
haven van de orde en rust, dan hebben ze 
hun handen- blijkens de ervaring dikwijls al 
meer dan vol. 
. Is de mogelijkheid, dat de lichte gevallen, 

die voor hun licht delict nu al 'meer dan een 
jaar van hun vrijheid zijn beroofd, worden 
losgelaten en later ter berechting worden 
opgeroepen, dan helemaal uitgesloten? 

Waarom moeten gevallen, die voor hun 
wandaden levenslang of de kogel krijgen, 
eerst aan de beurt komen en moet de kleine 
delinquent maar wachten? Hangt hier mis
schien ook een ijzeren scherm? 

Het is een schande voor ons gehele volk, 
dat er nu nóg lichte gevallen zitten, die al
lang in de maatschappij moesten zijn terug
gekeerd. Wij, het Nederlandse volk heten 
een Christelijk volk te zijn. 

Een christelijk volk en dat wil meer zeg
gen, dan de hoofdstelling "Bemint uw eve
naaste gelijk u zelve" alleen in theorie aan 
te nemen. Onze samenleving roept, 
schreeuwt om de praktijk!! De oplossing 
voor de lichte gevallen ligt voor de hand. 
geeft hun de vrijheid, desnoods eerst na 
advies van een plaatselijk comité, dat de 
betroffen gedetineerde kent. Maar weet, dat 
het tijd is, hoog. tijd. Wie wil de verantwoor
ding dragen, bij de uitspraak van een Tri
bunaal, dat een gedetineerde reeds te lang 
vast zat? Weet ook, dat velen hunkerend 
terug verlangen naar wat ze uit domheid, 
niet uit boosheid verloren en Iaat ons volk 
als volk groot zijn· in vergevingsgezindheid 
en medelijden. 

Ve toe-Aom.st in onu mfpteff,. 
Weet u nog hoeveel brandstof u vroeger 

in het kolenhok liet dragen vóór de winter 
begon? 

Mogelijk niet, maar minstens 2 X 1000 kg. 
En dan mocht u stoken in fornuis en haard 
naar believen! Het lijkt nu welhaast een 
sprookje! 

Zal die weelde nog ooit weerkeren? Ja, 
als er meer mijnwerkers komen; 4000 zijn 
er tekort. 

Als zoveel flinke jongemannen zich aan
melden om in de mijnen te gaan werken 
komen na vedoop van tijd kolen genoeg 
naar boven om machines te doen draaien 

_ en huiskamers regelmatig te verwarmen. 
. . Nu zijn we juist yoorgelicht! Maan�ag

avond kwam een dnetal van· het voor!tch-
- tirigsbureau der mijnen een en ander ver-

tellen. 
Het was geen "propaganda". Ieder van de 

drie behandelde één onderdeel van de voor
lichting. 

De een belichtte de betekenis van onze 
kolen productie voor de economische we
deropbouw. ,,De mijnen hebben de sleutel 
van de wederopbouw in de hand". 

En dat er ,nog heel wat arbeidskrach
ten voor kolendelving aangeworven moeten 
worden om tot de vooroorlogse hoeveelheid 
te komen werd met cijfers aangetoond: 

In 1945 was de dagproductie 15000 ton 
welk kwantum nu is gestegen tot 25000 ton. 
Nog lang de helft !_liet, vergelijk de cijfers 
maar. 

Die stijging van 15 op 25000 per dag mag 
voor een belangrijk deel geacht worden te 
zijn opgevoerd door de sociale verbeterin
gen voor de mijnwerkers verkregen, • 
door zij reden hebben met meer opgelijk <
heid hun arbeid te verrichten. Welke zijn 
nu de sociale voordelen die de""1nijnen bie
den? 

De mijnwerker in de Neder!. mijnen heeft· 
allereerst medezeggensschap in het bedrijf, 
iets wat, naar ik meen nergens teruggevon
den wordt. De betekenis hiervan voor onze 
natie wordt meestal onderschat, omdat men 
denkt, dat het onmogelijk is, dat in een be
drijf, waar tienduizenden werkzaam zijn, 
slechts iedereen het zijne kan zeggen en dat 
de beslissingen toch door de 11groten" ge
nomen worden. Zeker, dat is waar, de ar
beiders hebben ook hun stem in dat kapitel, 
en de eigenlijke betekenis van die medezeg
gingsschap zit veel dieper. Immers daardoor 
wordt er door allen, die in de mijnen wer
ken één hecht blok gevormd, wiens enig doel 
is: kolen voor Nederland. Als tegenprestatie 
voor zijn arbeid ontvangt de mijnwerker een 
loon, dat in vergelijking met· andere indus
trieën zeer hoog genoemd mag worden. Het 
loon van een houwer - en iedere gezonde 
en verstandige jonge man kan -<lat--'1la vijf 
jaar zijn :- bedraagt momenteel ongeveer 
f 10,- per dag. Na een korte bovengrondse 
opleiding, komt men reeds direct op een 
loon van f 4,- à f 5,60 per dag. Een klein 
voorbeeld ter illustratie. Een gehuwde hou
wer met 4 kinderen verdient in een maand 
van 27 werkdagen ongeveer bruto 27 X 10 =
f 270,-. Hiervan moet de loonbelasting, 
ziekengeld enz. nog worden afgetrokken. 
Maar bij die f 270,- komt nog f 10,- voor 
elk kind beneden de 15 jaar, plus nog f 10 
gezinstoeslag. Het bruto maandloon van 
dien houwer is dus ongeveer f 320,-. Elke 
mijnwerker is voor ziekengeld, geneeskun
dige hulp, invaliditeitspensioen en ouder
domspensioen verzekerd bij het Algemeen 
Mijnwerkersfonds; zo heeft een mijnwerker 
die 25 jaar ondergrondse arbeid verricht 
heeft, recht op pensioen op 55-jarige leeftijd, 
de overige op 60-jarige leeftijd. 

Voor zover nodig krijgen ze extra voe
ding en genieten nog vele andere voordelen, 
die uit de bevoorrechte positie der mijn
industrie voortvloeien. Zoals iedereen kan 
zien, voor jonge mijnwerkers ligt er 
een mooie toekomst te wachten in 
Zuid-Limburg. Bovendien verrichten zij 
prachtig werk voor de wederopbouw 
van ons landje door de industrie drijfkracht 
te geven, in de vorm van kolen, gas of elec
triciteit. 

En last not least zullen zij het middelpunt 
van de dankbaarheid van· Nederland zijn, 
als zij erin slagen, de komende winter de 
koude te weren, door naast het benodigde· 
quantum voor industrie doeleinden ook nog 
voldoende kolen voor huisbrand te delven. 

Nog pas drie weken draait de propa
ganda voor de mijnen en reeds honderden 
personen meldden zich aan. Een bevredi
gend aantal in aanmerking genomen de 
weinige plaatsen tot nog toe bezocht. 

Wij hopen dat de 4000 jonge mannen 
voor onze mijnstreek zullen worden aange
worven. 

De jongens die de arbeid in de mijnen 
aandurven worden mede redders in de nood 
van het Nederlandse volk en helpen aan de 
herrijzing uit de armoede, want deze is het 
die kan uitgebannen worden door vergro
ting der productie van allerlei goederen. 

Daarvoor zijn kolen primair! 

Zii,n eaatste ceis. 
SOERABAJA, 14_ Maart 'j6

Fier en trots wappert doorgaans onze 
Hollandse driekleur over het bivak van de 
1ste Ned. Mariniers Brigade. Nu echter 
h�ngt zij halfstok, triest te blaken in de hete 
tropenzon...... 

Een van onzè kameraden, de .eerste na 

onze landing in Soerabaja, is heengegaan ... 
Hij was een voorbeeld voor iedereen. Be
mind als geen ander bij zijn troep, vol 
levenslust en opgewektheid en toch ook 
weer ernstig in zijn levensopvattingen en 
geloofsovertuiging, altijd bereid zijn mak
kers met alles terzijde te staan, wordt hij 
door zijn makkers diepbetreurd. 

Niet in het strijdgewoel, doch door een 
noodlottig ongeval heeft hij na voorzien en 
gesterkt te zijn door de laatste H.H. Sacra
menten het tijdelijke met het eeuwige ver
wisseld. Een van zijn laatste woorden in 
alle eenvoud en gemoedsrust waren: ,,Pa-
ter, ik heb altijd mijn best gedaan ...... " Za-
lig zij die dit in alle ernst zeggen kunnen. 

Helder stijgen de klanken van het or
geltje door de van uiterste hitte trillende 
tropenlucht ten hemel, en aarzelend en sme
kend klinken de stemmen van het inder
haast bijeengezocht koortje, dat de Re
quiem Mis zingt. Veel mag er misschien 
aan mankeren, daar alles zonder voorberei-

• ding moet gebeuren, maar de jongens zin
gen het zo vol overgave als een laatste eer
en afscheidsgroet aan hun gestorven strijd
makker, dat daardoor alle tekortkomingen
worden weggevaagd.

Dan wordt het stoffelijk overschot, ge
tooid met onze nationale driekleur en een
kruis van witte bloemen, terwijl allen in het
kamp stram in de houding en de wacht de
geweren presenteert in de lijkwagen ge
dragen...... en voort gaat het naar het
kerkhof. Een zonderlinge stoet is het. Voor
op de lijkwagen en daarachter 3 trucks, vol
gepropt met stoere Mariniers die hem op
zijn laatste reis zullen vergezellen.

Vele mensen, blank, geel en bruine slaan
langs de wegen de stoet gade. Sommige
meisjes, vermoedelijk Hollandse, lachen en
wuiven tegen de mariniers die in de trucks
volgen, maar niemand geeft een kik Het
zou verraad zijn tegenover hun dode mak
ker die hen voor ga�t. Grimmig en verbeten
met opeengeklemde kaken, staren ze voor
zich uit.

Bij het kerkhof aangekomen, worden de
trucks verlaten en in stramme langzame
militaire begrafenis pas, met gebalde vuisten
volgen zijn makkers de lijkwagen het kerk
hof op.

Na een minuut of 5 kömen wij aan het
gedeelte waarin Jules Rutten uit Maastricht
zijn laatste rust zal vinden. Het lijk wordt
uit de wagen gehaald en voordat men de
gewijde grond betreedt, geeft het vuurpele
ton een salvo, als om de weg voor de ge
storvenen vrij te maken. Zijn kameraden
scharen zich om het graf ...... nog een salvo
en langzaam laten zij het stoffelijk overschot
in de groeve afdalen.

De Commandant spreekt met ontroering
verstikte stem enkele woorden. Veel kan hij
niet zeggen want hij is zoals alle aanwezigen
tot in het diepste van zijn ziel geroerd.
Maar wat hij zegt is treffend en aangrijpend.

Dan neemt de aalmoezenier het woord.
Na het Evangelie van As Woensdag: ,,Be
denk mens, dat Gij van stof zijt en tot stof
zult wederkeren", te hebben voorgelezen,
spreekt ook hij enkele afscheidswoorden.

Vervolgens defileren alle aanwezigen één
voor één langs het graf... maken halt en
front ... en staan enkele ogenblikken onder
het stijf en stram brengen van de militaire
groet in stilte voor het graf... gooien een
schapje aarde op de kist en gaan weer ver
der. Wat zij zeggen of denken als zij voor
het graf staan, niemand weet het, maar ik
vermoed dat allen gezegd zullen hebben:
,,Jules, jongen het ga je goed daarboven.
Rust zacht". En vele zullen er hebben bij
gevoegd: ,,Gij hebt de taak, waarvoor je
je leven hebt gegeven niet kunnen vol
brengen, maar Jules, don'i you worry, will
finish the job.

Nogmaals een laatste salvo van het vuur
peleton en het kerkhof wordt door ons ver-'
laten, achterlatend één van onze beste mak
kers, die voor altijd zal rusten in de zachte,
vruchtbare aarde van Java en niet met ons
zal wederkeren......... J. v. E.

,,STICHTING KATH. GEZINSHULP. 
Op Vrijdag 29 Maart werd ten gemeentehui
ze een vergadering gehouden om te komen 
tot het oprichten van een Stichting "Kathho
lieke Gezinshulp". Hier waren aanw�ig de 
verschillende vertegenwoordigers van de 

"Jezus trok zich terug en verliet 
den tempel". Joh. 8, 59. ' 

Passie Zondag. ,,Passie", lijden, is een 
woord dat velen afschrikt door de gedachte 
aan bloed en tranen, aan smart en stervens
nood. 

De donkere schaduwen van de Goede 
Vrijdag-duisternis beginnen te vallen. Het 
Christusbeeld op de kruisen van onze alta
ren worden bedekt met de sluier van droef
heid en • rouw: het is inderdaad, als of 
Christus zich uit onze tempels heeft terug
getrokken en zich verborgen heeft. 

Hoe minder het menselijk oog van den 
lijdenden God Mens vanaf het Kruis op 
ons neerziet, des te meer zullen wij met het 
oog van onze geest den gekruisigd(;! aan
schouwen. 

Op de Passiezondag wordt het kruis ver
borgen, op Goede Vrijdag zal het, onder de 
heerlijkste ceremoniën weer worden ont
bloot. 

Heden verbergt zich de Zaligmaker onder 
de Goede Vrijdag sluiers maar op de Paas
morgen zal Zijn Godheid zegenrijk en glans
vol voor de ganse wereld verschijnen. 

God heeft zich verborgen: voor de mens 
was het vreselijk kruis der zonde gesluierd. 

Noë preekte honderd jaar lang: te ver-
geefs! Mozes en de Profeten preekten 
eeuwen lang: tè vergeefs! 

God klopte en hamerde duizenden jaren 
lang, door de stem van het geweten aan 
het hart der mensen, die zich wentelden in 
Zonde: Te vergeefs! 

En de Lijdende Zaligmaker klaagt: ,,0, 
had ge r.og op tijd gekend, wat u tot heil 
mocht strekken". 

Dan kwam de heilige Goede Vrijdag .. Dan 
werd door het bebloede Kruis van Christus, 
de schrikwekkende boosheid der zonde ont
huld! 

Zij die zondigen, kruisigen den Zoon van 
God opnieuw. Iedere zonde is een Gods
moord, is een kruisiging van den Zaligma-
ker. 

Voor de blinde ogen van den zondaar is 
Gods beeld verborgen. 

Arme zwakke mens, sinds die eerste zon
de hebt gij met God gebroken, en de zonde 
houdt u vast. Leer weer opzien naar het 
Kruis, waar Christus achter de sluier van 
de droefheid treurt om u, óók om u. 

Wilt gij goed, ziet dan op naar Hem, en 
in de wereld van vandaag, reikt Hem uw 

_hand, ten teken van uw trouw. 
Straks moet het Pasen worden, ook bij u. 

'Moge de lijdende Christus u tot ander in
zicht brengen, opdat de tijd en de genade, 
aan u gegeven, niet vruchteloos mag zijn. 

charitatieve vereenigingen alsmede de ver
tegenwoordigers van de R. K. Kerkbesturen. 
Op deze vergadering, onder voorzitterschap 
van den burgemeester, werd in principe 
besloten om tot de oprichting van een stich
ting "Katholike Gezinshulp" over te gaan. 
Een nadere uiteenzetting omtrent deze stich
ting moge hier volgen, te meer omdat er 
nog al eens verwarring ontstaat tusschen 

1 de begrippen 11Gezinshulp" en "Hulp in de 
huishouding". 
De Stichting stelt zich ten doel door het 
verstrekken van gezinshulp aan' daarvoor in 
aanmerking komende gzinnen, het gezins
leven volgens katholieke beginsel een te be-· 
vorderen. Zij zal dit doel trachten te berei
ken door. 
a. Meisjes in de gelegenheid te stellen om
een theoretische en practische opleiding 
als gezinshulp te volgen, terwijl dan na deze 
opleiding de meisjes worden tewerkgesteld 
in de daarvoor in aanmerking komende ge-
zinnen. . • 
b. Door propageering der katholieke begin
selen nopens gezin en gezinsleven.
Uit deze doelstelling komt reeds het verschil
naar voren tusschen de 11Gezinshulp" en
,,De hulp in de huishouding". De 11Gezins
hulp" beoogt n.l. de heropvoeding van de
gezinnen, die op eenigerlei wijze zijn afge
zakt hetzij door armoede, werkeloosheid of
eenig andere reden. Zij tracht daling van het
gezinspeil te voorkomen door het tijdig in
zetten van een bekwame hulp in speciale
moeilijke omstandigheden b.v. ziekte van de

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
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moeder van een groot gezin met kleine kinderen, depressie toestanden van de moedertzooals die tengevolge van den oorlog otdoor andere oorzaken voorkomen. Haar taak is dus niet eerstens van materieelen maar meer van socialen en moreelenaard. De "Hulp in de huishouding" daarentegenheeft ten doel, daar waar het noodig iszuiver werkstershulp te 'verleenen. Het spreekt dan ook vanzelf dat aan demeisjes van de gezinshulp veel zwaardereeischen worden gesteld dan aan een"Hulpin de huishouding" die enkel materieele hulpverleent. Op 28 Maart hebben een tweetalBoxtelsche meisjes n.l. de dames M. vanDooremalen en R. Persoons, hun getuigschrift als maatschappelijke gezinshulp be
haald. Gezien echter de nood die in de gezinnen heerscht, is het noodig dat nog meerdere meisjes zich voor deze opleiding zullen .aanmelden. Meisjes boven de 20 jaren die in beginsel voor dit mooie sociale werk voelen, kunnen zich vóór 1 Mei a.s. in verbinding stellen met Mej. B. v. d. Ven, Rechterstraat 12, of Mejuffr. L. v. d. Laar Nieuwe Kerkstraat 1' te Boxtel, terwijl anderemeisjes die meer voelen voor "Hulp in dehuishouding" zich. eveneens op genoemdeadressen kunnen aanmelden. Moge vele vanonze goede en gave Katholike meisjes zichbezinnen op dit mooie sociale een zoo noodzakelijk werk van maatschappelijke wederopbouw, en een roeping zoeken juist daar' waar deze haar van nature ligt, en waar dewederopbouw onherroepelijk moet beginnenn.l. IN HET GEZIN.

WIJZIGING TREINENLOOP 
PER 1 APRIL. Trein 1709 (alleen op werkdagen) v�nDen Bosch naar Eindhoven wordt voor hetvervoer van werklieden vervroegd. DenBosch vertrek 6,10, Vught v. 6,20, Boxtelv. 6.34, Best v. 6.50, Eindhoven a. 7.05. 

In verband hiermede zullen de daaropaansluitende treinen 1235 van Eindhovennaar Deurne en 1236 van Deurne naar Eindhoven worden vervroegd: Eindhoven v. 7,29,Helmond v. 7.44, Deurne a. 7.59 en Deurnev. 8,20, Helmond v. 8,36, Einhoven a. 8,59.
KATH. MIDDENSTANDS

HANDELSAVONDSCHOOL. De nieuwe Middenstandscursus voor hetexamen 1947, begint op a.s. Maandag 8April des avonds te 7 uur. De lessen wordengegeven in de Sint Petrusschool op de Burgakker. 
HERSTELLINGSOORD VOOR 
OUD-ILLEGALE WERKERS. De post bezorgde deze week huis aanhuis een foldertje van Landelijk Herstel,waarin werd gevraagd om een bijdrage tervoorziening in de kosten van oprichting vaneen herstellingsoord voor oud-illegale wer,kers in het Zuiden des lands. • Is het wel nodig ten behoeve van dezecollecte een woord ter opwekking te doenhoren? Zou er wel één volbloed Nederlander te vinden zijn die niet aanvoelt hetzeer bijzondere karakter van een collecteals deze? Inderdaad, het is een erezaak voor hetLimburgse en Brabantse volk: te zorgen, datzij die als illegaal werker in hun strijd voorhet Vaderland hun gezondheid verloren, deze wederom kunnen herwinnen. Noord- enMidden-Nederland hebben reeds hunne herstellingsoorden. Het Zuiden zal waarachtigniet achterblijven. In Boxtel, Esch en Liempde zal de collecte geschieden door de Padvinders, op wiermedewerking nimmer tevergeefs een beroepwerd gedaan. Zij zullen huis aan huis de aan het foldertje gehechte inschrijvingsformulieren inontvangst nemen. Ook bestaat de mogelijkheid direct in de daarvoor aangeboden collecte-bussen de storting te doen. Zij diestorting van hun geblokkeerde rekening wenschen te doen geschieden, worden verzochtzulks op het inschrijvingsformulier te vermelden. Eenieder geve naar vermogen. 

NATIONALE FEESTDAG VAN 4 MEI.Het bestuur van Boxtel Vooruit deelt mede, dat plannen worden gemaakt voor de feestelijkheden op 4 Mei a.s. Ter besprekingvan deze plannen zullen de verschillendebuurtcomités in den loop der a.s. weekworden uitgenoodigd. 
2e Serie Voordrachten. Dé kunstcommissie van Herlevend Boxtelzal de eerste serie cultuuravonden nog doenvolgen door een kleine nieuwe serie voord-rachten n.l. een lezing door Prof. Knipping over Engelsche kunst, een voordrachtover Rusland door Dr. W. Theunissen, metgelegenheid tot gedachtenwisseling, en tenslotte een aantrekkelijke avond van kleinkunst te geven door het Haagsch cabaretgezelschap "De Vuurpeil" Voor, bijzonderheden mogen wij verwijzennaar de in dit blad voorkomende advertentie

ESCH. R. K. Arbeidersbeweging. Op Zondag werd door de R.K. Arbeidersbeweging (afd. Esch) een gezellige avondgegeven aan leden en genoodigden. Na eenhartelijk openingswoord door den voorzitterde heer v. d. Hoogen, werd door Je ledenhet tooneelstuk "De smokkelaar" van Grosfeld opgevoerd. Opvallend was het buitengewoon goed spel dat hier door de spelersgegeven werd. Dit deed de onvolmaaktheden, welke het stuk zelf aankleven, bijnavergeten. Ook het blijspel "Mijn kindje isontvoerd" viel zeer in de smaak. Het dankwoord van den Voorzitter speciaal voor de 

spelers, eigenaar der zaal, welke gratis werdafgestaan, en ook aan het adres van denregisseur de Kort, werd met een hartelijkapplaus van het talrijk publiek beantwoord.

ODC-SCHIJNDEL 
. AI heeft ODC door Schijndel met 4-2 te kloppen, 2 kostbare puntjes verdiend 

. .:!:v-.... en een flinke schrede voor-. uitgezet op de weg naarhet kampioenschap, toch heeft de wedstrijdons niet gebracht wat we ervan verwachthadden. We zijn van ODC snelle partijtjesvoetbal gewend met mooi combineren, metgoed teamwerk en hier en daar· staaltjes vanprachtige individuële voetbalkunst, maar ookspel, dat gericht is op de aanval en niet opde verdediging. Ons inziens lag de foutZondag daar, dat de officials blijkbaar aanhet team opdracht hadden gegeven, verdedigend· te spelen, dus dat het zijn gebruikelijk spel van vooruitgeschoven midhalf geflankeerd door de teruggetrokken kanthalfsmoest laten varen voor het stopper-spilSysteem. Dat de spil op dergelijk spel nietingesteld was, bleek overduidelijk. Overigenshad van Summeren zijn dag niet, tenminstezijn stoppen, schieten en plaatsen was verbazend slecht. De keeper deed keurig werk,een enkele fout daargelaten. Van de backsvalt den altijd constant en solied spelendenPennings te prefereren boven den soms watte forsen Wagenaars en ofschoon laatstgenoemde dikwijls keurig opruimt, toch steektPennings technisch maar vooral tactisch kopen schouders boven hem uit. Dekkers enMeurs speelden een normalen wedstrijd, nietboven of • beneden de middelmaat. In de voorhoede heeft O.D.C. een schitterende·rechtervleugel met een razend snelle Bergwerff en een technische goochelaar van d. Boogaardt. De midvoor was Zondag nietbepaald in grote vorm en Schalkx op delinksbuitenplaats kon tegen de rechtsbackvan Schijndel niets uitrichten. Peijnenburg isnog altijd te wispelturig en toonde op heteinde, dat zijn uithoudingsvermogen nietgroot genoeg is. De weqstrijd begon in een hoog tempo,met ODC-ers, die het alle elf nogal op hunzenuwen hadden. Daardoor ontstaat eenSchijndel overwicht, dat echter, ondanksde vele mooie kansen, niet in een goal wordtuitgedrukt. Dan komt ODC erin en Bergwerff laat ons met Willy zien wat voetballen is. Drie corners worden door ODCgenomen en de laatste komt tegen de lat.Schalkx is er bij en werkt de bal over dedoellijn 1-0. Dan komt de rust, met ODCver in de meerderheid en een schijnbaar uit-. gespeeld Schijndel. ' \ 
Maar na de rust tapt Schijndel .uit een- ander vaatje en al gauw is het 1-1. Naeen kwartier heeft de ODC voorhoede weersucces en herneemt de leiding 2-1. Schijndel valt weer aan en het scheelt weinig ofhet is weer gelijk Dan geeft Bergwerff eengoede voorzet en de Peijn kopt de bal in.ODC krijgt een paar mooie kansen die doorlinks- en rechtsbinnen om zeep worden gebracht. Even voor het einde straft Willy een, misverstand in de Schijndel achterhoede af4-1. Intussen heeft de Schijndel-achterhoede de buitenspelval wagenwijd opengezet en de ODC voorhoede tippelt er keerop keer in. Vlak voor het einde brengt delinksbinnen van Schijndel met een harddiagonaal schot de stand op 4-2. En daarmee komt dan het einde van een spannendemaar niet fraaie wedstrijd, die door denscheidsrechter uitstekend werd geleid. 

BELANGRIJK. De supporters die a.s. Zondag het eersteelftal willen vergezellen naar St. Oedenrodemoeten een kaartje af halen bij den HeerOpheij, Breukelsche straat. Hiertoe bestaatgelegenheid tot Zaterdag avond. Zij die Zondag middag geen kaart hebben, kunnen met de Auto's niet mee.

R.K.S.V. ,,BOXTEL".De wedstrijd tegen Tongelre was een wàre ontgoocheling voor de Boxtel supporters •en bezoekers en scheelde twee klassen met de vorige wedstrijden. We zagen in deze competitie nog niet een dergelijk slecht spelvan onze rood-witten. Mogelijk waren deverwachtingen al te hoog gespannen. Hetrammelde in alle linie's, behalve de doelman die geen schuld heeft aan de gemaakte doelpunten en een goede wedstrijd speelde.·Met wat minder ongeluk had hij twee, misschien wel d�ie doelpunten gehouden. Zelfsde beide backs deelde in de malaise, hunwegwerken en plaatsen was abnormaalslecht. We hebben het zo nog nimmer gezien. De voornaamste oorzaak schuilt hoofdzakelijk in het zwak spelen van de middenlinie die zowel verdedigend als steunendvolkomen faalde. De midhalf welke de spilmoet zijn van het elftal speelde zeer zwakzodat de prachtig spelende spil van Tongelre het hele middenterrein beheerste. Dehalflinie moet speciaal de zorg hebben vanelke elftalcommissie want dat is de voornaamste linie, de ruggegraat van het heleelftal. Van de wedstrijd is weinig goeds tezeggen het was alles Tongelre wat de kloksloeg, behoudens een gedeelte in de tweedehelft. De schotloze voorhoede van Boxtelzag echter geen kans om. hiervan profijt tetrekken. Als verzachtende omstandigheid
komt in aanmerking dat Boxtel in deze wed-

•, ·strijd en fn de hele competitie over zeer veel ,ongeluk heeft te klagen. Het "'èerste doelpunt was een cadeautje voor Tongelre en het liet niet na zijn stempel te drukken opde Boxtelse spelers. Vrouwe Fortuna is Boxtel niet gunstig gezind en verschillende doelpunten, welke later ook winstpunten blekente zijn, zijn Boxtel hierdoor ontgaan. Met dat alles ziet het er vrij sombet uit.De stand is thans : • Gesp. gew. gel. verl. pnt. doelp.Bladella 11 5 4 2 14 33-27Tongelre 10 5 2 3 12 27-,-15S. C. B. 10 3 5 2 11 14-13V. S. V. 10 4 1 5 9 19-22Best V. 12 4 3 5 9* 21�29Eind. Boys 9 3 2 4 8 18-19Boxtel 10 • 2 3 5 7 15-22* = 2 winstpunten in mindering. Boxtel II was vrij en Boxtel A verloorvan een stevig Zwaluw-elftal met 6-i. Boxtel B verloor met 3-2 van de jongens vanDe La Salie. Een zwarte dag voor de hardwerkende rood-witten. Doch geen moed verloren Boxtel, de tanden op elkaar en devolgende maal beter doen. Mogelijk speelt Boxtel a.s. Zondag eenvriendschappelijke wedstrijd tegen OOI uitRosmalen. Men raadplege de raambiljetten.Boxtel II ontvangt Berlicum, waarmede dereserves weinig moeite zullen hebben. Aanvang 12 uur. 
HOCKEY-NIEUWS. 

Het resultaat van de wedstrijden welke j.l. Zondagdoor onze vereniging werden gespeeld is niet zo den
=--�i........i derend. Alleen de dameswisten over hun tegenstanders te zegevieren.Beide heren-elftallen moesten in hun tegenstanders hun meerderen erkennen. Maar heren de moed niet �erloren. Laat nu eenszien wat jullie kunnen. a.s. Zondag de matchvan het seizoen: MEP 1-HUAC I. Dit moeten zal een overwi•nning worden. Deze tweekostbG1re puntjes mogen ons niet ontgaan.Doen jullie je uiterste best eens en het zalheus wel lukken. Onze dames spelen in Eindhoven tegen de club van die naam.Moeten wij onze dames nog aanmoedigen?Komt dames, houdt de eer van MEP hoogen behaalt ook hier de overwinning!!! 

ODC KORFBAL 
ODC 1-Picus II 5-1 
ODC II-Pieus III 1-1 Het was Zondag j. l." een zeer goede dag voor ODCkorfbal. Het ee�ste twaalf•tal slaagde er namelijk in de tweede klasser,Pieus Il uit Eindhoven ,in een zeer goede. wedstrijd een nederlaag van 5-1 toe te• brengen:· ODC Il dat haar eerste wedstrijd speelde, wist zo waar een gelijkspel af te .dwingen van Pieus III 1-1. Dit is een prachtig resultaat voor het tweede van ODC Wanneer er nog wat stevig getraind wordt,zullen ongetwijfeld nog betere resultaten behaald worden. De wedstrijd. Van af het begin is ODCdirect in de meerderheid geweest. Dezemeerderheid kon ODC na twintig minutenspelen uitdrukken door een goede doelworpvan L. Ruttchen 1-0 voor ODC. Toch wisten de gasten voor de rust, na enkele goedeaanvallen de stand op gelijke voet te brengen 1-1. Na de thee zette ODC direct eenhoog tempo in, met als gevolg, dat ODC nazeer korten tijd de stand op 3-1 bracht.De beide punten werden gemaakt door RietDoms. De wisseling in de vakken bracht 

� 

ÎUIN E 
Tuinbonen (Groote Bonen) 

Deze groente- stelt lang niet zo'n hogeeisen aan de vruchtbaarheid van de grondals spinazie en sla. Dit staat eendeels in verband met haar vermogen de luchtstikstofvoor haar groei te benutten, waardoor eenstikstofbemesting geheel of grotendeels achterwege kan blijven, en anderdeels met haardiepgaand wortelstelsel, dat voor haar degele�enheid schept • over een grote dieptevoedende bestanddelen op te nemen. Dit alles wil echter niet zeggen, dat men haar op_ bepaald schralen grond nog met succes kantelen. Daar de tuinboon tegen niet al te strenge' nachtvorsten goed bestand is, kan men haa.rvroeg leggen. Als de grond niet te nat ente koud is, hoeft men nu geen dag met hetin de grond brengen van het zaad te wachten. Van de goede. soorten, welke bestaanwil ik alleen maar noemen: de brede wit
kiem of de Zwijndrechtse vroege, de extra 
lange hangers en de driemaal witte, .welke ·speciaal geschikt is voor de inmaak. Men . legt de bonen steeds in rijen, gewoonlijk op een afstand van 50-60 cm, ter-- wijl zij op de rij een afstand ·krijgen van10 cm. Nu en dan schoffelen is. zeer gewenst, zo niet noodzakelijk, niet alleen terbestrijding van het onkruid, maar ook voorhet openhouden der bovenlaag van de grond.Op vochtig land brengt men de zaden 4-5 op dr.ogeren grond 6-7 cm onder. Voor 1 are ,heeft n;ien ongeveer 2 kg zaad nodig, dus op 10 vierk. meter 2 ons. Wil men lekkere bo-, nen winnen, dan moet men oogsten, als deboontjes in de peul de helft der normalegrote van een volwassen boon hebben. Bijlater plukken worden de bonen hard. Een der grootste plagen van dit gewas isde zwarte luis, waarvan zich in de toppender planten vaak grote kolonies ophouden,nagenoeg steeds in het gezelschap van mieren. De luizen onttrekken haar voedsel aande zachte toppen, waar het in flinke hoeveelheid aanwezig is. Door over het achter-• lijf der luizen te strijken persen de mierendeze sappen naar buiten en voeden zichmet de suikerhoudende bestanddelen. Hetgewone middel, om de tuinbonen zo vrij mogelijk van luis te houden bestaat in hetwegnemen der toppen, een heel werkje, alsmen nogal veel van dit gewas teelt. Daaromheb ik verleden jaar een ander middel toegepast n.l. een bestuiving van de plantenmet Gesarol -=- D.D.T. - anti-luispoeder.
In de bestuiving betrekt men natuurlijk vooral de toppen, welke van alle kanten met hetpoeder bestoven moeten worden. Men zalover het resultaat uitstekend tevreden zijn.Gesarol is voor de mens onschadelijk. Overigens heeft het gewone toppen dit voordeel,dat men de verderen groei der plant stuit,waardoor meer voedsel voor de ontwikkeling der bonen beschikbaar komt. Een andere plaag is de roest, welke wordtveroorzaakt door een zwam of schimmel,welke op stengel en bladeren roodbruinevlekken doet ontstaan, die later ineenvloeien.Zulke planten groeien niet door en leveren weinig of niets op. Bestrijdingsmiddelen tegen deze roest zijn niet bekend. Wel weetmen, dat veel stikstof de kwaal bevordert.v. d. Br.

geen verandering in het spelbeeld. ODC ================== bleef in de meerderheid. Zij drukte deze meerderheid uit in nog twee punten die gemaakt werden door E. Boley. Zo kwam hetr • ' 0 van deze wedstrijd met een verdiendeoverwinning voor ODC. 
DAMMEN De onderlinge wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap der E.B.D. werden op1 April 1946 voortgezet. 

De partij van de avond was die tussen 
A. Kool (tot nog toe ongeslagen) en J. v. d. Wouw, welke door laatstgenoemde werd gewonnen. De gedetailleerde uitslag werd:
A. Kool-]. van d. Wouw Chr. van Rooy-C. Steinmann E. van Roosmalen-W. TijboschJ. van d. Wouw-H. Poulissen F. Leermakers-W. Tybosch 

0-21-10-22-00-2

. De Haas die spreken kon. 

11. Met grote sprongen liep de haasnaar zijn woning, en de boswachter had heter erg druk mee de haas bij te houden. Zonu en dan keek de haas eens om en liepweer hard verder, als hij zag dat de boswachter meekwam. Toen zij dan bij de holleboom aankwamen, waar de �as zijn woninghad, zag de boswachter tot zijn grote . verwondering, maar ook tot zijn grote blijheidzijn jongetje in diepe slaap neerliggend bij die boom. Met grote vreugde nam hij het 
kindje op en ..... . 

12. en toen hij weg wilde gaan met zijnkind op de armen, zag hij de haas staan,aan wie hij dit alles te danken had. Toen ginghij naar de haas toe, aaide hem over zijnlange oren en beloofde van nu af nooit meernaar een haas te zullen schieten. Hij brachtzijn zoontje terug naar moeder thuis, die ergblij was. En zo lang de boswachter leefdehebben de hazen op de Selissenwal eenheerlijk leventje gehad, want uit dankbaar-- heid heeft de boswachter nooit meer eenhaas doodgeschoten. 



De stand is thans : 

J. v. d. Wouw
A. Kool
W. Tybosch
C. Oliemeulen
E. van Roosmalen
Chr. v. Rooy 
C. Steinmann
A. van Nistelrooy
F.· Leermakers
J. van Dijk
H. Poulissen
H. Schuurmans

gesp. gew. rem. ver. pnt. 
6 5 1 10 
5 4 1 8 
5 4 1 8 
5 3 1 1 7 
6 3 3 6 
7 2 1 .4 5 
4 1 2 1 4 
3 1 2 2 
6 1 5 2 
1 0 1. 0
4 0 • 4 0

A. J. G. E. Lem. 
ONDERTROUWD: Frans Joseph Wen

ders en Martha Jienrica Anna Theresia van 
Rooij. 

OVERLEDEN: Engelberta Maria van 
Esch, oud 1 dag; Albertus Gerardus Joseph 
Welling1 oud 22 jaar; Geerdina Adriana 
Maria van der Meijden, oud 4 jaar. 

1Jistti6ulie:: 1lieaws. 
AANVULLING BONNENLIJST 

Voor de tweede helft van de 4de 
periode 1946 (31 Maart t.m. 13 April). 

Elk der volgende bonn� geeft recht opKAMPIOENSCHAP VAN het kopen van: • 
BOXTEL KLEIN BILJART Bonkaarten KA, KB, KC 604.LIBRE. 172 Algemeen: 125 gram boter, 

Onder voor Boxtel onge� 171 Algemeen: 125 gram margarine. 
kend groote belangstelling 170 Algemeen: 250 gram jam, stroop, enz. 
werd het Kampioenschap 169 Algemeen: 50 gram thee. 

verspeeld, vooral de partijen der kampioens- 168 ,Algemeen: 100 gram koffie. 
candidaten trokken veel publiek en het zal 167 Algemeen: 1 ei. • . • 
zaak zijn bij een volgende gelegenheid een 166 Algemeen: plm. 225 gram huishoudzeep. 
tribune op te richten. Prachtig was de hou- Bonkaarten LA, LB, LC 604.

ding van het publiek1 dat, hoezeer het in A 23, melk. 2 liter melk. • 
pauze ook met hun tavorieten medeleefde, B 23, C 23 melk: 3½ liter melk. 
en de kansen bespraken en betwistten, de 096 aardappelen: 2 kg aardappelen. 
wedstrijden zelf, onder ademloze stilte volg- Bonkaarten KD, KE 604.

den. , 672 Algemeen: 125 gram boter. 
Was de algemene gedachten, dat de eind- 671 Algemeen: 1 ei. 

strijd zou gaan tussen G. Cools (kampioen) 670 Algemeen: 250 gram jam, stroop, enz. 
en B. Schalks, al spoedig bleek, dat de jonge, 669 Algemeen: plm. 225 gram huishoudzeep. 
en voor de eerste maal in Boxtel mede Bonkaarten LD, LE 604.

spelende A. W eijdeven een ernstige mede- D 23, E 23 melk: 6 liter melk. 
dinger zou zijn en inderdaad: 596 aardappelen: 1 kg aardappelen. 
• A. Weijdeven versloeg B. Schalks, Tabakskaarten enz. 
, A. Weijdeven versloeg G. Cools. . T 22: 2 rantsoenen rook- of shagtabak (geen 
, A. Weijdeven werd kampioen van Boxtel, cigaretten of sigaren). 
hij won alle partijen met een gemiddelde V 22: 100 gr. chocolade of suikerwe1 

6 51 X 22: 100 gram chocolade of suikerwe1nen.van · · B d b �k d 2. B. Schalks, won vijf partijen, gem. 7,15. ovengenoem e onnen unnen ree � op
3. G. Cools, won eveneens vijf partijen Vrijdag, 5 April a.s., worden ge.bruikt, met

met een gemiddelde van 6,72. , uitzondering van de bonnen voor melk �n 
4. W. v. d. Vorst met 2 gewonnen partijen aarddappelen, waarop eerst met ingang van

en eeri gemiddelde van 6.15. Maandag, 8 April, mag worden afgeleverd. 
·. 5. D. Siegers met 2 gewonnen partijen, Bon 167 en 671 zijn geldig tot en met 27 
gem. 5 ,52 deze maakte tevens de hoogste April a.s. De eieren kunnen betrokken wor
serie van het toumooi n.L 60 caramboles. den bij een detaillist, die gewoon is eieren 
. 6. C. de Lange met 2 gewonnen partijen op rantsoenbonnen te verkopen. 
en een gemiddelde van 5,34. DISTRIBUTIE KRING BOXTEL 

7 _ W. van Geffen, 2 gewonnen partijen, Uitreiking schoenenbonnen. 
·gemiddeld 5.07. De Directeur van de Distributiekring Box-

8. G. de Vries, met een gewonnen partij tel maakt bekend, dat personen, wier Twee-
en een gemiddelde van 5.03. de Distributiestamkaartnummer eindigt op 

Tournooi gemiddelde 5.91. het cijfer 3 (drie) verplicht zijn zich op 
TAFEL TENNIS. onderstaande dagen op èèn der-tot zijn kring 

De zeer belangrijke competitiewedstrijd behorende distributie kantoren te vervoegen 
. Breda I-Advance I is geiendigd in een gelijk voor het eventueel in ontvangst nemen van 

speL Hiervat) waren de eerste 7 partijen een schoenenbon. 
van zeer goed gehalte de laatste drie ken- 5 April te Liempde alle letters. 

. merkte zich door te zenuwachtig spel waar- 8 April te Schijndel de letters A t.m. E. 
door ze wel spannender doch minder fraai 9 Apr!! te Sch�Jndel de letters F t.m. N. 
_waren. J. Moérdijk èn -R. Steinman waren �-c-

10 Apr�! te Sch!Jndel de letters M�,t.m_S. _ 
·weer zeer goed op dreef, en hadden hun 11 Apr_tl te Sch11ndel de letters T. t.m. Z.
,oude vorm weer goed te pakken, F .. Leer 12 Apnl te E�ch _alle _ letters. . 
'makers was echt.er niet fortuinlijk genoeg . Tweede Distnbuttestamkaart en meuwe 
om tot. de overwinning bij te dragen. Breda mlegvellen mede brengei:i-. . . 

. heeft hier nog steeds de leiding. P_ers�i:i-en te Boxtel_ die i:iog_ met tt1: het 
. Advance vier wist in Best (BAT A) een be.zit ZtJn van een meu_w mlegvel kunnen . 

· 10-0 qverwinning te behalen. aldaar op 23 en 24 Apnl een schoenenbon 
Het programma voor a.s. Zondag 7 Apr. is: afhalen. _ . .. . 
Advance 1-Be Quik I (den Bosch); Advance V?or personen . m S�hiindel, die op 11
111-ETC I (Eindhoven); Advance IV-ETC Apnl, nog geen meuw mleg��l h�bben ont
III (Eindhoven) . Cor du Buy IV (den Bosch) vangen wordt nog de mogelt1khe 1d openge-

. '-Advance y ' • steld voor he_t afhalen van een schoenbon op• • 25 April a.s. te Schijndel. 

l!iempde. • LIEMPDE. - 27 Maart l.i. slaagden aan
_de R. K. Meisjesschool voor V.G.L.O. te
Liempde, voor het diploma lingerie der St.·
. Anna-vereniging de volgende jonge dames: 
'Dini v. d. Hurk, Rica Smulders, Miet van 
, Dijk, Lini van._ Overbèek, Miet van Aarle, 

• Tini van d. Btggelaar, Martha van d. Berk en
,Rici vàn d. Hu_rk. ' .

• : - , DVG I - OOI II 5 - 1. : Zondag 31 Maart speelde DVé' thuis haar
:acht�te competitiewedstrijd tegen ODI II uit 
Rosmalen, die eindigde met een 5-1 over-

: winning voor DVG. · ' Direct na de aftrap. is DVG in de aanval,
die enige mooie kansen opleverde, maar jam
mer genoeg tot niets uitliepen. Na ongeveer 
vijf minuten maakt de rechtsbinnen, door 
een goed samenspel met de middenvoor 1-0. 
Tien minuten later .maakt OOI gelijk door 
·een strafschop 1-.1. Een kwartier voor de 
rust maakt de linksbuiten van DVG door 
.het naast grijpen van de OOI-keeper 2-1. 
Met deze stand ging de rust in. Na de rust 
ïs DVG weer in de aanval en is het weer de 
, linksbuiten, die weet te doelpunten 3-1. 
Twintig minuten voor het einde brengt de 
•middenvoor van DVG door een goed schot
de stand op 4-1. Daarna weet dè links
' binnen nog eenmaal te doelpunten. 5-1.

Zo wist DVG Zondag deze spannende, 
"maar niet mooie wedstrijd te winnen met 
5-1.
• Het tweede elftal wàn met 5-3. van ODI
111, hetgeen zeer verdiend was.

A.s. Zondag 7 April speelt DVG thuis
tegen Maliskamp I, aanvang 2 uur, en het 

. tweede �Iftal speelt ook thuis tegen Malis- . 
kamp II aanvang 12 uur. 

DVG-ers houdt aan, het is nog niet te 
laat!!f! - - . . . 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
., . van 26 Maart tot en niet 1 April 1946. 
: . , GEBOREN: Henriëtte J. M. d.v.' H. Ha-. 

• ,zenberg e.v, A. van Weert; Wilhelmin,a M.
. J. d.v. H. J. de Korte. v. A. van Zandbeek; 
(Maria J. T. G. d.v. H. M. de Weijer e. v. 
��----- • • 1 • ' 

-Op deze dagen kunnen eveneens aanvra
gen worden ingediend ter verkrijging van 
een schoenenbon voor a.s. moeders. 

Hierbij behoeft het TO-nummer niet op • . 
het èijfer 3 te beëindigen. 

Verder kunnen op dezelfde dagen ook 
schoenenbonnen worden afgehaald voor kin
deren geboren op of na 1 Januari 1945 en 
die de leeftijd van 10 maanden hebben be-
reikt. • 

Werkschoenen kunnen nog niet worden 
aangevraagd. 

1�=Àqau[a. 
. Parochie H. Petrus, Boxtel. 

ZONDAG: 7 April. Passie-Zondag. De 
H.H. Missen 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. Onder de H. Mis van 
kwart voor 8 doen de kinderen de plechtige 
H. Communie, Na de middag om 3 uur
plechtig Lof met vernieuwing der Doopbe
loften en toewijding aan de H. Maagd. Na 
het Lof zullen de prijzen worden uitgereikt. 
De stoelen in het priesterkoor en vlak ach
ter het priesterkoor zijn onder de H. Mis 
van kwart voor 8 en onder het Lof gereser
veerd voor de communiecanten. 

Vandaag de 2é schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaàt welke bijz. in de mild
dadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. 

Maandagavond is het geen Congregatie. 
Donderdagavond om half 8 Lijdensmedi- , • 

tatie door den Zeer Eerw. Pater C. Adam. 
Vrijdagavond om 7 uur Kruiswegoefening 

en verering van de relikwie van het H. 
Kruis. 

A.s. Woensdag en Donderdag zullen de
schoolgaande kinde�èn, die dit jaar hun 
plec�tige H. Communie niet gedaan hebb:!1 
·te biechten komen, oltl Donderdag en VnJ
dagmorgen onder de H. - Mis van half 8
hun Paas-communie te houden. De meisjes
komen te biechten a.s. Woensdag en de 
jongens a.s. Donderdag. . ' • 

Vandáag, Passie-Zondag, begint de Paas
tijd voor' de volwassenen en ·duurt tot en 

met Beloken Pasen. Voor de zieken en ge
brekkigen begint de Paastijd ook Passie
Zondag maar duurt voort tot en met Drie
vuldigheids-Zondag. 

A.s. Zondag 14 April zal voor de Hoog
mis de palm gewijd worden. 

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 gez. 

rondst. voor Johannes Hellemons; z.a. gel. 
jrgt. voor Johanna Timmermans Schellekens; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Cornelia
Bosch v.w. de Bond van het I-1. Hart; om
half 8 gel. H. Mis voor Franciscus Mandos
v.w. het Koor; z.a. gel. H. Mis voor Theo
dorus Wilhelmus van Dongen; I-1. Hart al
taar gel. jrgt. voor Andries v. d. Pasch; om 
half 9 gez. rondst. voor Anna Maria Hees
akkers Geerts. 

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Marinus van Laarhoven; z.a. gel. H. 
Mis voor Lambertus v. d. Sande v.w. de 
Broederschap v. d. past. van Ars; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Cornelia Cox Zoe
tekouw; om half 8 gel. jrgté voor Willem 
van Gemert; z.a. gel. rondst. voor Josephina 
Selhorst van Laarhoven; H. Hart altaar gel. 
jrgt. voor Fràncisca v. d. Pasch; om half 9 
gef. gez. jrgt. voor Theodorus Peters. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Gerdina Doesburg Pelgrim; z.a. 
gel. H. Mis voor Franciscus Mandos; H. 
Hart altaar gel. jrgt. voor Geerdina Tim
mermans Leermakers; om half 8 gel. jrgt. 
voor Maria van Gemerts Schoenmakers; z.a. 
gel. H. Mis voor Martinus Hubertus Gies
bers; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Mar
tinus van Hamond v.w. het personeel van 
het vliegveld te Schijndel; om half 9 gef. 
gez. jrgt. voor Johannes Stael \'!Il Cornelia 
de Haan de hsvr. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Wilhelmina v. d. Meijden; 
z.a. gel. jrgt. voor Helena Timmermans; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Adrianus van
d. Sande; om half 8 gel. jrgt. voor Henri
cus van Gemert; z.a. gel. H. Mis voor Go-

Zij, die in aanmerking, komen de Paas
communie thuis te ontvangen, gelieven daar
van bericht te geven aan de geestelijkheid. 

ZONDAG: 6 uur 1.d. ter ere van den H. 
Antonius; 7 uur Ld. Anna Maria Doeven
dans-v. Grinsven als overleden lid Broed. 
Rozenkrans; 8 uur Hoogmis voor het geest. 
en tijdelijk welzijn der parochie; half 10 l.d. 
Mej. Verhoeven als overleden lid Broeder
schap Rozenkrans; half 11 Ld. tot bijz. in
tentie. 

MAANDAG: 7 uur z.d. Wilhelm Dicks te 
Duisburg overleden; Ld. Antoon Hofmans; 
l.d. Wilhelmina v. d. Boomen; kwart voor 8
1. j. Kees van Schaayk; Ld. Wilhelmus v. d.
Aa; half 9 z.m. Joseph van Susante. 

DINSDAG: 7 uur z.j. Franciscus Boley;
1.d. Paulina Hofmans-v. Hal; l.j. Antonius
v. d. Meyden; kwart voor 8 l.j. Maria Kruis
sen; l.j. Henrica Steenbakkers; half 9 z.m.
Theodorus Hendriks.

WOENSDAG: 7 uur z.j. Theodorus
van der Weyst-van Dongen; l.j. Joës •
Dankers; Ld. Francisca de Bie-Pynenburg;
kwart voor 8 Ld. Maria Kuipers-Habraken;
I.d. Petrus van Druenen, Catharina v. d.
Braak, z.e. en Theodorus de zn.; half 9 z.d.
Jan v. d. Linden-Leenders.

DONDERDAG: 7 uur z.d. Heer Gerar
dus Hülsker en mej. Adriana van Schaayk
z.e.; l.j. Antonia Dankers-Kouwenberg; l.j.
Wilhelmina Claassen-Jacobs; kwart voor 8
1.d. Mej. Dina Goossens; -1.d. Anna Verha
gen-Kusters; half 9 l.j. Clasina van Grinsven-
van Nielen. 

VRIJDAG: 7 uur pl. z.j. Cornelis Strijbos 
en Theodora Theunissen z.e.; l.d. Piet Berg
man; Ld. Willy Derks; kwart voor 8 I.m. 
Adri Notten; Ld. Antonius Boons en Anna 
Maria den Otter z.e.; half 9 Ld. Heer en 
Mevrouw Hub. van Dijk-van Oerle". 

ZATERDAG: 7 uur gef. z.j. Joes van 
Breugel, Petronella Daanen z. e. en Eer
waarde Broeder Theodorus de Zn. gef. Lj. 
voor dezelfden; gef. l.j. voor dezelfden; 
kwart voor 7 I.m. Ger�rdus van Erp-Smul
ders; I.m. Hendrica van Eyndhoven-Bekkers; 
half 9 Ld. tot bijz. intentie. 

• verdina van Heesch van Aarle; H. Hart al
taar gel. mndst. voor Wilhelmus v. d. Pas; Parochie H. Lambertus, Gemonde. 
om half 9 gef. gez. jrgt. voor Johanna van Passie•Zondag. 
Haeren. ZONDAG 7 uur H. Mis Welzijn der 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. parochie; 10 uur bijzondere intentie. 
voor Lambertus v. d. Sande; z.a. gel. mndst. MAANDAG: half 8 jrgt. Theodorus Oly-
voor Hendrica van Erp Koolzaad; H. Hart slagers. 
altaar gel. jrgt. voor Anna Maria Baks Die- DINSDAG: half 8 jrgt. Joannes Vervoort. 
pen; om half 8 gel. jrgt. voor over!. fam. WOENSDAG: halt 8 jrgt. Joannes Steen-
van Petrus Troeijen van Rund; z.a. gel. bakkers. 
rondst. voor Adrianus Voets; H. Hart altaar DONDERDAG: half 8 jrgt. Johanna Ma-
gel. rondst. voor Johanna Maria v. d. Steen ria hsvr. van Joannes Steenbakkers. 
Slijters; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Anna VRIJDAG: . half 8 jrgt. Henricus Tim-
Maria van Lieshout. mermans . 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. ZATERDAG: half 8 jrgt. Antonetta hsvr. 
voor Justinus Johannes v. d. Eerden; z.a. van Henricus Timmermans. 
gel. jrgt. ·voor· Josina Troeijen v. d. Ven; • - De.ze week zullen geschieden; Maandag: 
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Christina van 2 H. Missen Maria Henrica Schellekens;
Gils Peijnenburg; om half 8 gel. jrgt. voor Dinsdag H. Mis Maria Henrica Schellekens; 
Johannes van Roosmalen; z.a. gel. H. Mis H. Mis Maria v. Kasteren lid. proc. Haken
voor Goverdina van Heesch van Aarle v.w. dover; Woensdag: H. Mis Adriana Kemps 
de "processie naar Ulicoten; H. Hart altaar te Schijndel overleden; H. Mis Adrianus v . 
gel. jrgt. voor Josephus van Son en Adriana Zandbeek te St. Michielsgestel overleden; 
van Leur de hsvr.; om half 9 gef. gez. jrgt. Donderdag H. Mis Mej. Wilhelmina v. d. 
voor Jacobus Adrianus Dolmans. . Boom te Boxtel overleden; H. Mis Antoon 

In het liefdehuis zullen geschieden:. van Oirschot vanwege de landbouw cursus; 
Maandag gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Vrijdag 2 H. Missen Antoon van Oirschot 
Sande; Dinsdag gel. H. Mis voor Cornelia � vanwege · de landbouwcursus; Zaterdag H . 
Bosch; Woensdag gel. H. Mis voor Johannes Mis Marla van Kasteren lid broederschap 
Dankers; Donderdag gel. H. Mis voor Ma- H. Theresia; H. Mis Maria van Kas teren
rinus y.an Laarhoven; Vrijdag gel. H. Mis vanwege kennissen. 
voor de 3 gesneuvelden v. d. Nieuwstraat; 
Zaterdag gel. H. Mis voor Hermanus Duse
mos. 
• Het H. Sacrament des Huwelijks wensen

te ontvangen: Martinus Wilhelmus v. d. 
Pasch en Goverdina Maria Schellekens bei
den uit deze parochie; Lambertus Niçolaas 
'Klompers geb. en won. te Best en .Fran
cisca Wilhelmina Vullings uit deze parochie, 
waarvan heden de 1e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn' verplicht de hun bekende 

• huwelijksbeletselen waarin niet is gedispen
seerd ten spoedigtste aan den pastoor be
kend te maken. 

Parochie H. Hart, Boxtel. 

Passie-Zondag 7 April 1946. 
De tijden der Misoffers zijn vandaag in 

verband met de plechtige H. Communie te 
6 uur, 7 uur, 8 uur, half 10, en half 11. 

De H. Mis van 8 uur wordt als Hoogmis 
opgedragen, waaronder de kinderen hun 
plechtige 1ste H. Communie ontvangen. De 

, tste schaal is voor de kerk; de tweede open
schaal voor B.N. van het Bisdom. Om 3 uur 
plechtige Hernieuwing der Doopbeloften 
door 87 jongens en meisjes; stoelengeld be
draagt 5 en 3 cent. 

De H. Familie voor Moeders vervalt van-
daat 

Om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Woensdagavon4 om ·half 8 Lijdensmedi

tatie. 
Vrijdag,, feestdag der zeven Smarten van 

Maria; 's avonds om half 8 Kruisweg. 
Deze week komen de schoolkinderen 

biechten tel'. �oorbereiding op hun Paas-com
munie. Op de scholen zal worden bekend 

' gemaákt, wanneer iedere klas zijn beurt 
�dt. . 

De plechtigheden van Palm�Zondag zul
len dit jaar wederom volledig en luisterrijk 
worden gevierd; alle gelovige worden uit
genodigd daarbij tegenwoordig te zijn en 
deel te nemen aan ·de Palm-processie; aan 
eenieder wordt een palm uitgereikt. De 
-Palmwijding en processie· met Hoogmis
vangt aan om 10; uur i.p.v. om_ half 11.

Parochie H. Theresia, Boxtel. 
Passie-Zondag. 

ZONDAG: 7 uur zal gezongen worden 
"Veni Creator" door de kinderen van de 
plechtige H. Communie bij het begin der 
H. Mis, welke wordt opgedragen voor He
lena Mestróm-Brouns; half 9 H. Mis; 10 uur.
Hoogmis voor het. welzijn van de _parochie.
De eerste schaal is voor het orgelfonds; de
tweede voor B.N.; kwart voor 3 rozenhoedje
uit dankbaarheid voor , de weldaden ver-

. kregen voor de kinderen van de plechtige
H. Communie; 3 uur plechtige vernieuwing
van de doopbeloften.
. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon

dere intentie; half 9 gez. rondst. voor den
heer Johannes Smits, in Duitsland overl.

DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis voor 
Gerard Vekemans te Nijmegen overleden; 
half 9 gez. mndst. voor Adrianus v. d. Loo. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie voor mej. Wilhelmina v. d. 
Boom; half 9 • H. Mis van wege spoorweg
personeel voor Petrus van Beers; 7 uur Lij-
densmeditatie. 

DONDERDAG: half 8 jrgt., waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd, voor Ma
rinus Veroude; half 9 H. Mi� voor de leden 
van de Godsvruchtige Vereniging ter ere • 
v. d. H. Theresia v. d. Kind Jezus. .

VRIJDAG: half 8 H. Mis waarbij de Kerk 
met een kaars wordt vereerd voor de familie • 
v., d. Breekel-v. d. Heuvel; half 9 gez. mndst. 
voor Helena Mestrom-Brouns. 

ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Jose
phus Wilhelmus Vugs te Oisterwijk over!.;. 
half 9 wekelijkse H.,Mis vor Johannes Vis
ser� 

Biechturen: half 2 tot :4 uur en van hàlf 6 
tot 7 uur. Daarna Lof ter ere van het On
bevlekte Hart v. Maria tot·afwering van het 
communisme en opbloei van de Katholieke 
Actie. 

30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de heer Willem Mulders te Simpel
veld; Maria v. Kasteren . Timmermans te
Gemonde, Josephus Wilhelmus, yugs te Ois
terwijk en mej. Wilhelmina v. d. Boom 



alhier overleden .. De zelatricen van het Genootschap tot voortplanting des geloofs worden verzocht de gelden bij de leden op te halen en af te dragen aan de hoofdzelatrice. • De leden word�n verzocht, dagelijks te bidden één onze Vader en één Wees Gegroet met het schietgebed H. Franciscus Xaverius bid voor ons. 

-·-----·-·-·--· .......

1 Op Zaterdàg 13 April
Î a.s. hopen onze geliefde
i. ouders 
, • Joh. Rovers
• en 

1 W. Rovers•v. Bragtçlen dag te herdenken 
waarop zij voor 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hun Dankbare kinderen.Boxtel, Zandvliet 45. 

ZONDAG, 14 April: 7 uur H. Mis als weldoener van de St. Vencentius-vereniging voor Johannes Vissers. De militieplichtigen 
van Boxtel, lichting 1945, die de retraite in Vught meemaken van 23 tot 25 April en met de trein naar Vught gaan, moeten vertrek
ken uit Boxtel 13 ,42. De jongelieden, die ,per fiets gaan, zullen om veertien uur in het retraitehuis zijn. Deze militieplichtigen moeten meebrengen naar Vught, twee lakens en é_én sloop en vertrekken uit Vught 25 April Te koop: wit zijden bruids, 10, 19. jurkje met toebehooren, Tien gulden voor de Missie is bijeenge- leeftijd ± 7 jaar; zwarte bracht bij de uitvaart van mej. Wilhelmina lakschoentjes maat 29 'en v. d. Boom. . donker bl. meisjeshoedje (vilt). Mgr. Wilmerstr. 12. 

Parochie St. Jan's Onthoofding, 
Liempde. Te koop een keukenfornuis flinke maat. P. Hazenberg, Passie-Zondag, 7 April 1946- Lennisheuvel 55, Boxtel.ZONDAG: half 7 l.j. Woutrina Jan v. d. Heyden; 8 uur I.m. tot welzijn der parochie; Te koop aangebodoo on. onder deze H. Mis de plechtige 1ste H. gebruikte massief eiken Communie der kinderen; 10 uur z.m. Wil- huiskamer, groene beklee• helmina v. d. Boom overleden te Boxtel; ding, en Salon Bankstel, na de Hoogmis uitdeling der prijzen; 3 uur beige. Alles vooroorlogsch.p,lechtig Lof, waaronder hernieuwing der Ook apart te koop. Brievendoopbeloften en opdracht aan O.L. Vrouw no. 54, Molenstraat 19.en Te Deum. MAANDAG: 7 uur z.j. Antonius v. Esch; Te ruil: kinderschoenen half 8 z.j. Catharina Marinus Habraken; 8 28 tegen maat 33. Nieuw, uur l.j. Adrianus van de Sande-Kuppens. straat 53. DINSDAG: 7 uur z.j. Maria Antonius v. Esch; half 8 z.j. Wilhelmus van. Abeelen; Triller te koop voor wissel, 8 uur l.j. Jan van Gestel. • stroom,radio, bij Nico v. WOENSDAG: 7 uur z.j. Johannes van Dinther, Dorpstraat 44 B Esch; half 8 z.j. Elisabeth Wilhelmus van Gemonde. Abeelen; 8 uur l.j. Catharina Jan van Gestel. ---------DONDERDAG: 7 uur I.m. Bijzondere Jongeman vraagt goed noden der parochianen; half 8 z.j. Maria _v. burgerlijk kosthuis. Aan•Abeelen; 8 uur I.m. tot bijz. intentie. bit;ding Molenstraat 19. VRIJDAG: . 7 uur z.j. Wilhelmus van d Esch; half 8 z.j. Johanna van Abeelen; 8 Te ruil gevraag goeduur l.j. Eerw. Zr. Bartholomeè van Gestel. spelende Radio tegen alsZATERDAG: 7 uur z.j. Johannes van nieuwe vooroorlogscheAbeelen; half 8 l.j. Johannes van Gestel; Cocosloopers, eventueel8 uur J.j. Theodorus v. d. Velden. met bijbetaling. Bevragen ZONDAG: half 7 l.j. Heilegert van Ge- Molenstraat 19.stel;; 8 uur l.j. Johanna Maria Theodorus Te koop aangeboden: tweev. d. Velden; voor de Hoogmis wijding der colbertjasjes leeftijd 13 àpalm. 14 jaar; een aardenwcrk Donderdag onder de H. Mis van 8 uur W. C.,pot met houtenalgemene H. Communie der kinderen; voor zitting; een tweedeeligsommige ook hun te H. Communie. Zij zul- konijnenhok. Te bevragenJen Maandag en Dinsdagmorgen om half 9 Molenstraat 19.in de kerk samenkomen ter voorbereiding en Woensdag komen biechten, de jongens Te koop alle soorten poot's morgens om 8 uur, de meisjes 's nam. om aardappelen afkomstig van1 uur. . de beste kleigrond, N.A.K. 30e Helena Leonardus van Rooy overle. gekeurd bij C. J. van Rute Liempde; Henrica van d. Brand en Wil- mund, Boxtel.helmina v. d. Boom overleden te Boxtel. _________ _ In de kapel der Eerw. Zusters: Maandag Te koop een toom zware en Dinsdag om 7 uur I.m. Helena Leonardus' Biggen G .. IJ. w.o. gemerkte van Rooy. geiten bij J. Renders, Kin-Gedoopt: Jacoba Maria Anton ia Josina derbosch, Boxtel. d. van Theodorus Prinsen-van Alphen; Hen-.rica Maria Josephina Arnolda d. van Karel Te koop: Mahoniehouten Kreyveld-Roestenburg; Maria Adriana Jo- kast met zes laden. Bevrasina d. van Johannes van Rosmalen-Ver- gen van Coothstraat 31. meulen. Te koop een kindertrekwa-

Parochie H. Willibrordus, Esch. 
Passie-Zondag. Vandaag döen de kinderen hun plechtige Hernieuwing van Doopbeloften. Om 7 uur Pl. Gez. CommUniemis. Deze H. Mis zal opgedragen worden voor de parochie. Vóór en na deze H. Mis zal de H. Communie uitgereikt worden voor de gelovigen; onde'r de H. Mis alleen voor de kinderen. De tweede H. Mis begint om kwart voor 9; de derde om 10 uur. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur PI. Hernieuwing van de doopbeloften en opdracht aan de H. Maagd. Vàndaag begint ook voor de volwassenen de Paastijd. Dinsdagmiddag om 4 uur moeten de kinderen van de 4de, 5de en 7de leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van 7 uur zullen ze gezamelijk hun Paascommunie houden. Vrijdagavond om 7 uur oefening van den Kruisweg. Zondag aanstaande tweede schaalcollecte voor het H. Land. ZONDAG: 7 uur gez. H. Mis voor de Parochie; kwart voor 9 H. Mis voor de Eerw. Zuster Pascal; 10 uur gel. H. Mis. MAANDAG: 7 uur H. Mis Gerardus Verhoeven te Udenhout overleden; 8 uur H. Mis Wed. Spooren-van Dorenmalen teVught overleden.DINSDAG: 7 uur H. Mis Willibrordus van den Braak; 8 uur jrgt. Cornelis Batens; WOENSDAG: 7 uur H. Mis Adrianus Verhoeven; 8 uur jrgt. Johannes Batens. DONDERDAG: 7 uur jrgt. Maria Batensvan d. Aker; 8 uur H. Mis Mevr. Hetty Henket-Windstosser. VRIJDAG: 7 uur jrgt. Piet van Hoorn; 8 uur jrgt. Adrianus van d. Bruggen. ZATERDAG: 7 uur jrgt. Johanna van Hoorn-Timmermans; 7 uur H. Mis Bijz. int. Missienaaikring Esch: Opgehaald bij de uitvaart van de Wed. Spooren-van Dorenmalen f 5,72. Uit de spaarpot van Bart Schoones Mz. 

f 3,49. 

gentje met spatborden als nieuw f. 25 .- Eindh. weg 15 
Notaris P. Mertens 

te Boxtel, zal aldaar op Woensdag 10 April 1946, voorm. 10 uur, aan de Breukelsche straat 53, ten verzoeke van de erf gen amen van den Heer G. v. Erp, om contant geld 
publiek verkoopen: Kasten, tafels, stoelen, Brabantsche kachel, Spie• gels, pendule, ledikant met toebehooren, matrassen, beelden met stolp, schilde, rijen, kruiwagen, glas, en aardewerk en hetgeen verder te koop wordt aan• geboden. Bezichtiging een uur voor het begin der ver• kooping. 

Vanaf heden tot Paschen 
iedere week 

een extra-aanbieding 
met extra SPAR•Bonte• 
Avondzegels bij 

Fa. Wed. P. Spierings 
'n Welkom 

Communie-Cadeautje!! 
Luxe Flacons 

Fransche Parfums 

Corns. Bevers 
Molenstraat 8 

Gevraagd voor Boxtel en omstreken 

COLPORTEUR Hooge provisie. Bij geschiktheid volgt vaste aanstelling. Brieven onder no. 333, Moienstraat 19. 
Flinke Verkoopster 

of Leerling== Verkoopster gevraagd. Voor actieve krachten hebben wij een prettige werkkring en een goede salarieering. Persoodijk aanmelden Filiaal ALBERT HEIN, Boxtel Getuigschriften en ichoolrapporten medebrengen .. 
Zeg, Vader 

ik moet mijn Tuinzaden nog koopen. 
Over boenwas gesproken 

die vindt U bij ., 

Spiedn(,JS 
met Spar•Bonte•Avond• 
zegels op den koop toe. 

Nu jongen. ga dan naarVAN OERS, daar heb ik het al meer dan 25 jaar gehaald. Daarom • 
Volgt U ook mijn Raad 3t.3t,. :faHd6oawus. • , Uit voorraad leverbaar:
En gebruikt van Oers Zaad Roode BrabantscheBreukelschestraat 112. 
Houdt dit in de gaten 
er kom t bij de 

Klaver, Seradella, 
Bieten, Barres en 
Groenkraag. Alle Tuin:en Bloemzaden � 

een schoonmaakpakl<et 
Het oude bekende adres:

1 t 
P. P. v. Zogchel as ex ra M I d 2 o enpa . 

Bonte• Avondattractie -------'•;:;....._ ___ _ 
H.H. Landbouwers. Wandverf 

Uit voorraad leverbaar:· met 'b e h a11g effect 
Haver, Gerst, :J{a

...,
1Ja

Erwten, 
Gras::: en Klaver• 

Zaden. 

Kabouter•Damast 1 Watervast 1 Gifhrij 1 Geeft niet afl Alleenverkoop voor Alles aan vastgestelde prijzen Boxtel en omstreken 
Fa. Gebr. van Oers, Corns. BeversZaadhandel - Boxtel Molenstraat 8 Boxtel 

Behangselpapier. 
Voor allen die door oorlogshandelingen min of meer getroffen zijn is BEHANGSEL, PAPIER VERKRIJGBAAR. Zij kunnen zich opgeven bij : 

W. VAN DER HEIJDEN

Drogisterij "De Vijzel", Markt 8, Boxtel

Wij leveren : � 

H.H. Handelaren in Bindertwine 
De aankoopvergunningen voor Sisal" 
bindertwine voor het het maaien 
worden thans weer door de Provinciale 
Voedselcommissarissen verstrekt. Wanneer U dus DIRECT de7.e aan, koopvergunningen verzamelt, dan weet i U het kwantum dat U noodig hebt. Geeft U de hoeveelheid dan aan ons op, opdat wij ervoor kunnen zorgen dat U tijdig bevoorraad bent. 

N.V. Lankhorst Touwfabrieken - SneekOpgericht 1803 Telefoon 3041 en 3042

= Rookt
kwaliteit vol· geur en smaak 

en Koopt ·

. I
blJ Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

"VLOEBA" vloeibaar behang voor Uw
kamers. • 

BLANC-FIXE voor Uw plafonds. 
WENZO-WATERVERF voor Uw gan

gen en keukens. 
BEHANGSELPAPIER, alleen voor oor

logsgetroffenen, een vertrek per 
woning. 

AMONIAK, REINIGINGSZUUR (in 
plaats van zoutzuur). 

Drogisterij ,,De Molen'' 
M. Oliemeulen - Rechterstraat 37

Herlevend .Boxtel 
•

Tweede serie 

Kunstcommissie 

Voordrachten Dinsdag 9 April Dr. JOHN B. KNIPPING O.F.M. 
Engelsche Kunst met projectie. Vrijdag 12 April Dr. W. P. THEUNISSEN. 
Rusland ..... • het groote Raadsel 
met gedachtenwisseling. Woensdag 24 April (W�ensdag na Paschen} 
Een aantrekkelijke voorstelling door het 
Haagsche Cabaretgezelschap "De Vuurpijl" De oude abonné(e)s zijn per circulaire verwittigd. Nieuwe abonnementen à f 2.- kunnen worden opgegeven bij het Sigarenmagat.ijn MANDOS in de Kerkstraat. De voordrachten worden gehouden i-n "De Ark" Aanvang om 8 uur. 

Koopt deze week Let op on ze 
• Gekleurd glas==in::lood Prima ge:eekte Speciale aanbieding

e Bl;�k 
m

g
at

i�s in lood .. Stokv1sch tijdens de _ .. , b1J � in elke hoeveelheid. 
DIRK V Q S JpaC: 

H. VAN VUCHT & ZOON . B A d I SCHILDERSBEDRIJF ESCH Stabonstraat 44 ontess VOD ree ame 
Wij vragen nog
bekwame en halfwas schilders. 

In zak-en IISci\ zitten 

zij, wanneer Uw kost• 

baar zeed 11 behandeld 

met het vogelafweer

middel 

ROETEX 
Bestel nog heden. Een 

bus ROETEX is YOl

doende voor 300 Kg. 

zaad. 

Reeds nu bieden wij Veen keuze 

.,,Armbanden 

'Ringen 

{Byoulerie artikelen 
die het vooroorlogse peil overtreft.

Zilveren artikelen zonder inlevering. 

Fa. fi. van Vlerken - ;Boxtel 
Horlogerie - Optiek - Goud - Zilver 

Drukkerij Firma J. P. Tielen Boxtel. 

Tuinzaden 

Bloemzaden 

Graszaden 

Bieten zaden 

Stoppelwortelen 

Mais org. onbesmet zaad 

Hub. P.A. Poulissen 
Zaadhandel Rechterstraat 31, BoJltel 

Vit ,wou/,t, �de .toe�omst ! Leert Uw auto kennen zoodat U eventueele storingen zelf kunt opsporen en verhelpen. 
Theoretische cursus met practische 

rijles kost U slechts f 100.
Bij inschrijving f 25 - verder per lesavond: Duur der cursus ± 3 maanden. Inschrijving DONDERDAG 11 APRIL des avonds van 7-9 uur in 

Café van Rooij, Nieuwe Kerkstraat 

Zonder bon! 

Wi.tte meisjeschoen 
28/31 4.75 met leder zool 
31/35 4.94 
Bovendeert's Schoen- en Lederhandel, Boxtel 

' 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT· 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Ve�deWeeA 
Met Palmzondag begint de H. Kerk de on
middellijke voorbereiding op het grootste 
van al haar feesten: Het Paë1sfeest. 
De hoofdgedachte, die wij deze gehele week 
weer kunnen terugvinden, is die van het 
Lifden van Christus, dat, op Witte Donder
dagavond begonnen, op Goede Vrijdag vol
trokken werd. 
Oe betekenis van dit lijden en dit Sterven 
is van zo grote importantie, dat de H. Kerk 
het niet overdreven vindt, om een gehele 
week aan de beschouwing en de viering 
ervan te besteden. 
Daarom begirtt zij reeds op Palmzondag het 
Lijden van Christus in haar liturgie te ge
denken, en die gedachtenis wordt steeds 
inniger. en dieper, totdat zij op Goede Vri.i
dag in een plechtige dienst, enig in het 
Kerkelijk Jaar, met onuitsprekelijke droef-. 
heid den Dood van haar Beminden Bruide
gom zal bewenen. 
Bij alle Christenvolken ontving deze week 
een geheel eigen naam, om haar bijzonder 
karakter uit te drukken. 
Bij ons wordt ze meestal genoemd de "Goe
de Week", welke naam duidt op de grote 
ja oneindige goedheid, welke Christus ons 
dóor Zijn Lijden en sterven heeft bewezen, 
már óók om ons te wijzen op de goedheid, 
welke wij katholieken gedurende deze da
gen aan elkander moeten bewijzen, in na
volging van Christus liefde, die openbloeide 
in Zijn dood. 
Zoals we lezen bij St. Chupostomus (4e 
eeuw) en Leo de Grote (5e eeuw) schonken 
de Christenkeizers op de dagen die Pqsen 
voorafgingen, aan talrijke gevangenen" de 
vrijheid of verkorting van straf. 
Ook verkregen vele slaven in deze dagen 
de tot dan toe ongekende en onverhoopte 
�'.riib��d. Z .elis_licten de.kejzers alle .vereiste 
'ger:'èéht'elijke handelingen ten gunste van de 
slaven toe, terwijl iedere andere rechtsple
ging verboden was. Men beschouwde im
mers alle dagen der Goede Week en die 
der Paasweek als Zondagen, waarop geen 
slafelijk werk mocht verricht worden. 
Onze voorouders konden dus zeer terrecht 
deze week de Goede Week noemen. 
Bovendien betekende het woord "Goed,;. 

• dikwijls ongeveer hetzelfde als "heilig" en
waarschijnlijk heeft meri bij de benaming 
,,Goede Week" ook gedacht aan het offi
cieel Kerkelijk "Hebdomada Sancta" 
De Goede Week werd <Jok ooit genoemd

Sdtep • een 1oeAo.mst. 

"Stille Week", omd.it vroeger aile publieke 
vermakelijkheden in die week werden stil
gelegd. 
St. Chrysostomus noemt ze de Grote Week, 
om de grootheid der geheimen, die in deze 
week worden gevierd, zoals ze ook in de 
H. Kerk genoemd wordt Hebdomada Ma
jor, de grootste van ale weken. 
Een andere naam, die we voor deze week
nog kunnen vinden is: de Lijdensweek, en 
hieraan dankt de Duitse naam "Karwoche" 
zeer waarschijnlijk haar oorsprong. Het be
tekent "Droeve Week" of "Klaagweek" 
De benaming "Gouden Week" stemt over
een met -onze "Goede Week" want zij 
berust hierop dat juist in die dagen zo ruim
schoots barmhartigheid werd bewezen aan 
armen, schuldenaren, gevangenen en slaven. 
Eindelijk noemde men ze nog de Week der 
Nachtwaken omdat de gelovigen eertijdag-le 
drie laatste nachten vóór Pasen . en tl 
de eigenlijke Paasnacht biddend doorbfach-
ten. . 
Al dez_e namen bewijzen ten overvloede het
grote gewicht, dat de H. Kerk en het Chris
tenvolk ten allen tijden aan het vieren van 
deze week hebben gehecht. 
En wij doen een beroep op het christelijk
eergevoel van iedere gelovige, dat onze 
voorouders ons hierin niet zullen beschaamd 
maken. 
De Kerk past zich aan alle 'tijden en ze
eist op den dag van vandaag, nu de toe-· 
standen op allerlei gebied enorm veranderd 
zijn, niet meer, dat wij ons de gehele goede 
week van slafelijke arbeid zullen onthouden, 
maar wel blijft het de warme wens van de 
Moederkerk, dat al haar kinderen zullen 
deel nemen aan de rijkdom van haar litur
gisch leven dat zich zo ontroerend ont
plooit in deze dagen. 
De tijd, die we hieraan besteden, is niet
weggegooid, integendeel ten hoogste vru.cht
baar voor het genadeleven in ons. 

. Immers, de v.ediev.en gebeurtenis6en die de.
H. Kerk in deze dagen met haar rijkdom
van liturgie, voor onze ogen ontrolt, zijn 

. geen louter vervlogen feiten, het zijn ge
beurtenissen, die ieder van ons ten zeerste 
aangaan, omdat zij geschied zijn • om on
zentwille en voor ieder van on·s in het bij
zonder: 
Hij, die meeleeft met· de liturgie van deze 
week, die zichzelf inleeft in de grote gehei
men van Christus Lijden en Sterven, zal 
zich deelachtig maken aan de vruchten der 
Verlossing, wat toch eigenlijk het voornaam
ste doel moet zijn van den Christen op 
aarde. 

op een hogere uitkeering dan f. 27.50, krij
gen van de gemeente van inwoning, het ver
schil bijgepast. Reiskosten worden vergoed. 
Verder wordt door de Philips-keuken warm 
eten verstrekt tegen 'een zeer matige ver
goeding. 
De plaatsingsmogelijkheid voor timmerlieden 

In dit blad van 29 Maart j.l. kwam een stuk 
voor, onder titel "Vakopleiding", waarin ge
wezen werd op het groote gebrek dat be-. 
staat aan geschoolde bouwvakarbeiders en 
de gelegenheid die geboden wordt van re
geringswege, om in b�trekkelijk korte tijd 
een beroep aan te leeren. 
In diverse plaatsen in den lande zijn Rijks

, werkplaatsen gesticht en in nog anderen, in

• , is, vanwege het onderbrengen in overdekte
. ruimte, beperkt doch voor metselaars en 

straatmakers Ongelimiteerd. 

voorbereiding. , ' 
. De werkplaats te. 's-Hertogenbosch, die in 
' voorbereiding is, kan nog wel enkele maan

den· duren, voor dat daar' volgens nieuw 
• systeem g,ewerkt kan worden, vandaar dan
ook, dat zij, die voor vakopleiding in aan

. merking willen komen, door· tussenkomst 
van het Arbeidsbureau te Boxtel, thans nog 
naàr .de werkplaats te Eindhoven verwezen 
worden. 
Er is reeds op gewezen hoe met de aller
nieuwste vinding op arbeids-techniek als
mede door goede theoretische en technische 
leiding, deze werkplaats in ongeveer 5 _maati
den een metsel,aar ,kweekt, die beho9rlijk 

. zelfstandig kan werken en zo goed ais alle 
voor�omende teekeningen kan lezen, 
Vo.or andere beroepen, als timmerman, straat-·
maker, betontimmerman, ijzervlechter en 
straks ook voor schilders duurt dit iets langer 
De Regering heeft ingezien dat, wil deze •
opzet slagen, ook financieel geholpen moet 
worden.· 
De deelnemers moeten 18 jaar oud zijn tot
�mgeveer 30 jaar. De ,navolgende v;rgoeding 
1s geldend voor de werkplaats Emdhoven: • 
Deelnemers van 18 jaar f. 9.- p.w. 
Deelnemers van 19 jaar -10.- p.w.
Deelnemers van 20 jaar - 1-2.50 p.w.· 
Deelnemers van 21 jaar , • - 15 .. - p.w. , 
Deelnemers ·van 21 jaar en ouder 
tevens kostwinner - 22.50 p.w.
Deelnemers van 21 jaar en ouder 
,tevens gehuwd ,, - 27.50 p.w. 
Gehuwden, die b;ï werkeloosheid vaq de 
overbruggingssteun aanspraak zouden maken 

;Bovendien wordt verwacht, dat het gebrek 
aan metselaars en straatmakers zich langer 
zal doen gevoelen dan dat aan timmerlieden 
en het niet in de bedoeling ligt, meer vak
lieden extra aan te kweeken dan nodig is. 
Ouders, die de toekomst van hun zoon ter 
harte gaat, worden hier gelegenheid gebo
den gratis voor hen een toekomst te schep
pen, terwijl ook voor gehuwden de weg 
openstaat, zich voor een vak te. bekwamen. 
Inwoners uit de gemeenteh Boxtel, Esch en 
Liempde kunnen zich dagelijks wenden tot 
het arheidsbureau te Boxtel, Rechterstraat 
80. Inwoners uft de gemeente Schijndel kun
nen zich melden op het gemeentehuis op 
Donderdag en Zaterdag van 9-12½ uur v.m. •
waar een ambtenaar van het arbeidsbureau
zitting houdt. 
Haast U. A.S. 

Vu&oedecinq,. 
Wij lezen in de Maas bode van 4 April: 
In Goor (0) • krijgt het Groene Kr�is een 
subsidie van 2.000 gulden. Het Wit-Gele 
Kruis diende een subsidieaanvrage in van 
250 gulden, vooral met het oog op de kraam 

• verpleging, waarvan ook vele niet-Katholie
ken gebruik maken. De gemeenteraad (9 le
den van de Partij v.d. Arbeid tegen 2) die 

,de ruime subsidie voor het Groene Kruis 
vlot toestond

,.. 
weigerde de 250 gulden aan 

het Wit-Gele kruis. Dit was naast het Groe
ne overbodig! In dezelfde vergadering werd 
aan de R.K. Bewaarschool een subsidie van 
5 • gulden per. jaar per kind geweigerd, of-· 
schoon • deze een groot voordeel bezorgt 

aan de gemeente, aan welke de openbare 
bewaarschool op z'n minst 70 gulden per 
kind per jaar kost. Motivering: • de Katho
lieke kinderen moeten naar de openbare 
school gaan. Tot zover de Maasbode. 
Er waren tijdens de bezetting optimisten, 
die meenden, dat, gezien het contract van 
Katholieken en andersdenkenden, o.a, in de 
illegale wereld, na de oorlog een verbroede
ring het gevolg zou zijn. 
Er zijn er ook nu nog die de z.g. hokjes
zetterij veroordeelen als onaanvaardbaar. 
Is dit niet een staaltje waaruit blijkt dat 't 
nu. meer nog dan vroeger nodig is, dat de 
Katholieken zich eensgezind verklaren, wil
len zij aan dergelijke mistoestanden eindelijk 
een einde maken. 

Ve J.euqd en de je«qcUemeq,iHq,. 
U kent het verhaal van die koningsbloem? 
Een koning had een bloem, wonderschoon 

van kleurenpracht. Ze was uniek in de 
flora en werd daarom met tere zorgen door 
extra daarv:oor aangestelde bedienden on
derhouden. Dé zomertijd kwam en de koning 
beval dat de bloem in het zonlicht zou wor
den geplaatst, maar ze kon niet tegen de 
verzengende stralen, verwelkte en stierf. 

Ziet men niet dikwijls dit simpele gege
ven in het gewone leven plaats vinden, voor-

. al in de kringen der opgroeiende jeugd? Men 
mag wel aannemen dat in het algemeen het 
B�abantse �i_nd een deg�lijke opvoeding ge
niet. Van z11n ouders krijgt het, het erfdeel 
der vaderen, ons oud maar heerlijk geloof, 
de _ trouw en de openhartigheid. Geestelijk
,he1_1 en onderwijzers ):lebben het zijn gees
telIJke en materiële kennis doen verrijken. 
Voor velen houdt dan echter de leiding bij 
de opvoeding op en moeten ze op hun eigen 
benen staan. Behoudens, dat een preek in de 
kerk, of de peadagogische kracht van een 
passende krant of tijdschrift ze kan blijven 
voortstuwen in de begonnen richting, zijn ze -
aan hun lot· overgelaten. 

Ze gaan zoeken naar ee1i. betrekking en 
vinden die op fabriekt kantoor of werkplaats. 
Daar kunnen ze dingen horen en zien die • goed, minder goed en zelfs fataal ku�nen 
zijn. Jonge .1:1ensen smijten zich in hu� pu
berte1tsleeft1Jd nu eenmaal enthousiast en 
met de volheid van hun jonge kracht in het 
leven waarvan zij de draagwijdte nog niet 
kennen. Het leven dat wemelt van commu
nisme, verkeerd socialisme en tientallen an
dere "ismen" die uit den aard der zaak ver
keerd zijn; zeker voor deze jonge mensen 
die in niets ervaring hebben. 

. Het is nu 1e mooie taak der jeugdverenio
gmg om de Jongeren te organiseren en te
zamen de stoot op te vangen en wel zo dat 
ze in die gevaarvolle leeftijd sterk staa� te
gen .alle verkeerde invloeden van buiten 
terwijl hen tevens wordt gewezen op d� 

- goede, veredelende dingen, die er rondom
hen ·plaats vinden. Maar al te dikwijls is 
het echter het ge_val, dat juist diegenen, die 
de steun van de Jeugdbeweging zo hard no
dig hebben, er niets mee te maken willen 
hebben, zich èr te groot voor kennen wij 
kunnen best voor ons zelf zorgen, w; !�eb
ben andermans hulp niet nodig". Ouders hier 
kunt gij op een schitterende manier mee
werken om de opvoeding van Uw kinderen 
te voltooien. Jongens en meisjes die de la
gere school hebben afgemaakt horen in de 
jeqgdbeweging thuis, onverschillig of ze ver
der studeren, dan wel een werkgelegenheid 
zoeken. Het is hun beweging, daar leven ze 
in hun eigen sfeer. En zijn ze een maal op
genomen, dan zullen ze er U dankbaar voor 
zijn.. A. V. 

5ev.ceden ol o.ntev.cedm? 

"Het speelde zich af in vooroorlogse dagen 
t11d van goed eten en veel politiek gepraat 
in het huis van Gerribald. Zijn zeven ver� 
standigste vrienden had hij uitgenodigd. In 
de kamer heerste een gezellige sfeer, waar
aan het toen voedzame bier en goede siga
ren volop medewerking verleenden. 

En Gerribald voelde zich voldaan, zoals 
C:hurchill, toen hij den Rus onder begelei
ding van wodka een vriendschappelijke klap 
gaf. Een van Gerribald's vrienden bemerkte 
deze alleszins gerechtvaardigde tevreden
heid en er ontviel hem het voor de rest van 
de avond fatale gezegde: ,,Gerribald, ge 
kunt werkelijk tevreden zijn". 

En Gerribald sprak: ,,Geen mens is er 
ooit tevreden", en zette vinnig zijn glas neer. 

"Wanneer ik zeg, geen mens is, er ooit 
tevreden, dan bedoel ik, geen mens is er 
ooit helemaal tevreden. Jullie moeten me 
goed begrijpen". Iedereen was verbaasd 

, 

over Gerribalds merkwaardige gedachtena, 
wèrking. 

"Natuurlijk, zul je wel eens iemand gezien 
hebben, die tevreden was. Eerlijk gezegd 
ik ook. Maar dat was dan toch maar een 
betrekkelijke tevredenheid. Dit betekent, 
tevredenheid voorzover als zij gaat. Nu was 
er niets meer te horen. Er werd niet ge
dronken, zelfs niet gehoest. Iedereen volgde 
hem in volle overgave. Gerribald wachtte 
even om meer indruk te maken en ging dan 
verder: 

,,Toch is dat niet zo gek, als het wel lijkt. 
Want je bent tevreden tot je iets minder 
aardigs overkomt en daardoor weer onte
vreden wordt. Daarom is ook ·de ontevre
denheid betrekkelijk. Trouwens alles is be
trekkelijk volgens Einstein, meen ik maar 
het kan ook een ander geweest zijn. In ieder 
geval, iemand heeft het �ezegd en deze man 
was misschien ook niet tevreden. Nog ster
ker. Ik, Gerribald, wilde, dat het nog moge
lijk was, aan alle staatslieden, geleerden, 
kunstenaars en al dergelijke mensen, te vra
gen of ze eenmaal in hun leven helemaal 
tevreden zijn geweest. Velen zouden "neen" 
moeten antwoorden. Een geleerde zag zijn 
theorie, door een ander vernietigd. Een 
staatsman beging een domheid Gerribatd 
oqderbrak enige ogenblikken nu echter voor 
een ferme dronk. Allen kijken strak en ern
stig. Maar zie, Gerribald zet zijn glas pein
ze?d neer en vervolgt heftig: ,,Zou Chur
chill tevreden zijn zonder sigaar? Is Stalin 
misschien pas tevreden, wanneer hij de we" 
reld een rood tintje heeft gegeven? En ' 
jullie, zijn jullie tevreden? 

Striemend klinkt deze vraag en Gerribald 
verscheurt wederom de atoom-benemende 
stilte -�Is volgt: ,,En _',Vanneer die grote man
nen met tevreden z11n geweest, die een ze
kere, een betrekkelijke volmaaktheid en der
halve een betrekkelijke tevredenheid beza- . 
ten,· dan moeten wij toch zeker ontevreden 
zijn, ç;fie �elfs geen betrekkelijke . te:vcedeo- __
heid bezitten". · 

Plotseling werd Gerribald woest en uit
dagend: ,,Ja1 jullie bent nog niet tevreden 
na negen ot tien glazen bier!". Volkomen 
stilte. Toe_n gebeurde het dat Gerribald zelf 
zijn vijftiende glas inschonk. 
• Ver�aasd over een dergelijke logische
handelmg stonden de zeven verstandioe 
vrienden op en ieder zocht zijn huis erv�n 
overtuigt dat Gerribald een groot r�denaar 
was, maar ook dat hij gelijk had. 

.'?o :indigde een bachannaal en tegelijk 
w11sgenge vriendenpartij. Gerribald, 

Mariacongregatie St. Petrusparochie. 
Het bestuur van onze Maria-congregatie 

heeft een Passie-avond georganiseerd op 
Maandag in de Goede Week ·,s avonds om 
half acht. 
Deze avond is bestemd· voor alle leden van 
de grote Mariacongregatie. 
De verschillende voordrachten • zullen wor
den geacteerd door de actrice . Mej. Ans 
Barnasconi, terwijl de muzikale omlijsting 
zal worden verzorgd door de koren van 
Grote en Kleine Congregatie. 
��-ze . passie-avond kan, dank zij de gast
vn1he1d der Paters 'Assumptionisten, door- • 
gaan en zal gege,ven worden in de grote 
zaal van het St. Theresia-missiehuis. 
Programma's zullen tijdig bezorgd worden. 
Wij rekenen op algemene opkomst. 
Verder.ligt het nog in de bedoelino om eind 
Mei ee·n Maria spe} op te ioeren;�aarvoot 
reeds de eerste voorbereidingen zijn ge- · 
troffen. 

Brabant's Tooneel'' 

Nog een paar weken en ·Brabant's Tooneel 
brengt "De vier Jaargetijden" voor het voet
licht. Oorspronkelijk waren de datums op 
het laatst van Mei besproken doch deze 
zijn met die van Boxtels Toon�el omgezet: 
Iedere tooneelliefhebber weet dat een· to
neelspel van Antoon Coolen �eker de moei
te waard is om gezien te worden. Er wordt 
vier avonden gespeéld,, zoodat eenieder de 
g�legenheid heeft om dit toqneelstuk te gaan
.z,en. 

Redacteur: H. v. d. Meijden. Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



Bonte Missieavond.
Naar we vernemen zal er op de 2e en 3e 
Paasdag des avonds om half acht op ini
tiatief van de Boxtelsche Missienaaikring 
een Missieavond gegeven worden in de 
7.aal van Kasteel Stapelen. 
De Missie-naaikring nodigde de Witte Pater 
Harry Vencken uit als spreker voor deze 
avond. 
Het ligt in zijn bedoeling in het gedeelte voor 
de pauze te verhalen over de schone ge
schiedenis van de Negermartelaren van Oe
ganda en het niet te onderschatten belang 
hiervan voor de hedendaagse opbloei in de 
missie-gebieden van Centraal-Afrika. 
Pater Vencken schreef over dit onderwerp 
zijn boek "De martelende brand", dat naar 
we vernemen binnen enige maanden zal kun
nen verschijnen ... 

Na de pauze zal Pater Vencken negerliede
ren zingen met begeleiding van primitieve 
inlandse instrumenten en verschillende ne
gersprookjes voordragen. Op vele plaatsen in 
ons land behaalde hij met zijn programma's 
aangepast aan de nieuwe tijd, groot succes: 
Het Madrigaalkoor van Boxtel onder leiding 
van de Heer Timmermans zal de avond mede 
opluisteren. Het zal de kunstlievende Box
telaren ongetwijfeld genoegen doen hun Ma
drigaalkoor op deze Paasavonden weer eens 
te mogen aanhoren. 
Mejuffrouw Maria van Uden uit Amstel
veen van het Amsterdamse Conservatorium 
zal als sóliste optreden, terwijl Mejuffrouw 
Elma van Meer haar zal begeleiden. 
Een dolle klucht "De Bolsjewiekengravin" 
zal de lachspieren in beweging kunnen bren-
gen. 
De Missienaaikring streefde er kennelijk 
naar het Boxtelse publiek inderdaad een 
missie-avond vol afwisseling aan te bieden. 
Wij wensen de initiatief-neemster dan ook 
gaarne veel succes en we twijfelen niet of 
de zaal van Stapelen zal op deze avonden 
te klein blijken om de belangstcllende,1 te 
kunnen bevatten. 
Het is dus zaak zich tijdig van plaatskaarten 
té voorzien waarvan de voorverkoop nog 
nader zal worden bekend gemaakt. 

Kindervoeding
a.s. Zaterdag 13 April van 3-4 uur bestaat
er gelegenheid om voeding af te halen 
voor kinderen van 3 tot 4 jaar op het 
bureau van het Rode Kruis Pr. Bernhard
straat 5, ook nog nauitreiking voor de kin
deren van 2 tot 3 jaar. Stamkaarten der kin
deren mede brengen. 
BALDADIGE JEUGD.
Opnieuw heeft be brug nabij het "Schipke" 
slachtoffers geeist. 
Regelmatig werd voor de, verlichting van 
deze brug gezorgd door de Militaire Politie 
die 's-avonds bij zonsondergang de carbid
lantaarns aanbracht. Even regelmatig echter 
werden deze lampen op brutale wijze in 
letterlijke zin verduisterd. 
We lazen van een protest van de gemeente 
tegen het niet verlicht zijn van deze brug. 
Was het niet beter dat door de politie eens 
een grondig onderzoek werd ingesteld naar 
de laffe daders van deze diefstallen. 
Het verantwoordelijkheidsgevoel van onze ,· 
jeugd - om niet te spreken van dat der 
ouders - schijnt totaal verdwenen te zijn 
op ale gebied. Maar hier wordt de zaak 
toch wel te ernstig, want het gaat hier om 
mensenlevens. 

Spott: 1üeaw.s. 
A THELETIEK.

Kath. Sportver. O.D.C.
Op Zondag 14 April a.s. 
heeft te Vught den jaar
lijksen veldloop plaats ge
had rond het zwembad de 
IJzeren Man. Zooals steeds 

bestaat hiervoor groote belangstelling, en 
overtreft het aantal inschrijvingen in de ver
schillende klassen de verwachtingen. 
De athletiek afdeeling van O.D.C. neemt 
met twee leden n.l. Huyberts en v. Schaayk, 
deel aan dezen veldloop, resp. in de M. en 
D. klasse.
De athleten wien dit aangaat worden er
opmerkzaam opgemaakt dat de Athletiek
training weer op het terrein in het sport
park plaats heeft, en wel op Woensdagavond 
te 7 uur, en Zaterdagmiddags te half vijf. 
Rhode - O.D.C. 3-6. 
O.D.C. 2 - Den Dungen 2-3.
O.D.C. - Den Dungen 0-8.
O.D.C. omzeilde een lastige kli_p door Rha
de met 6-3 te kloppen. Haar fraaie positie
werd hierdoor niet weinig verbeterd. Nog 
vier wedstrijden zijn te spelen. Het program 
lijkt niet zoo zwaar, doch nu komt het ge
vaar van onderschatitng. De O.D.C.-ers mo
gen hiervoor wel oppassen. Het 2e elftal 
verloor den belangrijke wedstrijd tegen Den 
Dungen. Haar positie staat nu wankel, d;,;:11 

den Dungen vier punten voorsprong heeft. 
Veel hoop om deze achterstand alsnog in 
te lopen hebben wij echter niet. Het 3e elf
tal verloor nu met 8-0. Dit elftal blijkt te
zwak te zijn v�r die afdeling. 
Het eerste elftal nam in Rhode al gauw
een 2-0 voorsprong. Uit twee door Wijde
ven prachtig genomen corners, maakte Rl,J
de even zowel doelpunten, en de stand was 
weer gelijk. De groote oorzaak hiervan was 

verkeerde opstelling van de verdediger. Het 
niet juist afdekken van de tegenpartij. Na 

1 de hervatting nam Rhode zelfs de leiding 
met 3-2. Toen was het met Rhode gedaan, 
en vertoonde O.D.C. een spel een kampi
oensploeg waardig. De doelpunten volgden 
nu met de regelmaat van een klok, en het 
einde bracht een verdiende overwinning voor 
O.D.C.
In de wedstrijd O.D.C.2-Den Dungen liepen 
de gasten heel hard van stapel, en hadden 
vrij spoedig een 2-0 voorsprong. De O.D.C. 
ers kwamen er stee.ds beter in, en gauw was 
de stand 2-1. Met deze stand werd er de 
tweede helft begonnen, die reeds in het 
eerste minuut het 3e doelpunt bracht voor 
den Dungen. 't duurde te lang voor O.D.C. 
eer het 2e doelpunt kwam, om nog een 
overwinning of gelijk spel uit het vuur te 
slepen, ofschoon zij toen sterker speelden 
als de gasten. De overwinning kwam echter 
bij het elftal dat er het meeste recht op had. 
De spelers moge een woord van dank niet 
worden onthouden, voor hun sportiviteit te 
meer daar de leiding bijzonder zwak was. 
Voor a.s. Zondag is het programa: 
O.D.C. - B.V.V. 4 aanvang 3 uur.
A.K.O:S.C. - O.D.C.2 aanvang 2 uur.
Boxtel. 2-O.D.C. 3 aanvang 12 uur. 
a.s. Zondag om een uur wordt gespeeld op
het O.D.C. terrein de beslissingswedstrijd 
om het kampioenschap te klasse "Handbal" 

��
R.K.S.V. BOXTEL.

rr;:� '.U�1. �!>À �- Boxtel I was Zondag j.l. 
(,J.,,. vrij nadat de wedstrijd te-

.JI gen Best-Vooruit was af
gelast. Deze wedstrijd was 
vastgesteld inplaats van de.- wedstrijd welke door Best-

Vooruit was gestaakt bij een stand van 3-1 
.voor Boxtel. Het lag in de bedoeling om de
ze strijd opnieuw geheel te laten overspelen, 
doch de bond zal eerst de kwestie nader 
onderzoeken. 
We wachten dus rustig <le beslissing van 
den K.N.V.B. af, en lopen hier niet op voor
uit. Intussen zal Boxtel goed doen om de 
laatste wedstrijden tegen de Eindh. Boys 
alles op alles te zetten. 
A.s. Zondag 14 April speelt Boxtel uit tegen
genoemde club, dus in Eindhoven. 
We laten hier de stand volgen van 7 April.

Gesp. gew. gel. verl. pnt. dgm. 
Bladella 12 5 5 2 15 36 - 30 
T ongelre 1 1 6 2 3 14 28 -15 
S. C. B. 11 3 5 3 11 14 - 14 
V. S. V. 10 4 1 5 9 19 - 22 
Eindh. Boys 10 3 3 4 9 21 - 22 
Best V. 12 4 3 5 9 21 - 29 
Boxtel 10 2 3 5 7 15 - 22 
Best V. twee winstpunten in mindering. 
Laat allen beseffen dat bij deze stand van 
zaken het algemeen clubbelang voorrang 
heeft, en hiervoor het individueel belang ab
soluut moet wijken. We wachten a.s. Zondag 
met sfanning op den uitslag.
Boxte II veroorloofde zich een slechte wed
strijd te spelen en won maar met 5-1 van 
Berliçum. Jongens dat zelf doelpunten ma
ken moeten jullie nu ook niet gaan leren, 
want dat lukt niet op de eerste plaats, en 
tweedens het hoort niet bij een sportman 
thuis. Alle elf moeten jullie de wedstrijd 
winnen, en niet een speler alleen, met een 
grote kans om te kunnen verliezen. De an
dere wedstrijden waren van een ander gehal-
te. 1 
Zondag tegen O.D.C. III in het St. Paulus 
Sportpark. Strijdt flink, eerlijk en sportief, 
zoals een goede sportman betaamt. We ver
wachten een spannende kamp. Aanvang 
12 uur. 
De A-junioren sloegen vriend en vijand met 
verbazing door de B.V.V.-ers afd. A met 1-0 
te slaan. Het was anders een ongelijke strijd 
met een goede Boxtel verdediging en een 
schotloze B.V.V.-voorhoede. Op het laatst 
ontglipte Klein-Duimpje en verrastte den 
Goliath in het B.V.V.-doel. De kolos kon 
er niet bij. Goed zo Wim doch vergeet 
vooral niet te groeien. 
De A-jongens spelen waarschijnlijk uit a.s. 
Zondag. Van B nog niets bekend. 

DAMMEN
Op 8 April speelde E.B.D. te Boxtel tegen de 
Vrolijke Schuivers uit Schijndel een vriend
schappelijke wedstrijd in het clublokaal "Ho
tel Theuwkens", waarvoor behoorlijke be
langstelling bestond. 
Hierbij bleek Boxtel over enkele goede 
krachten te beschikken, die aan de eerste 
borden behoorlijk partij gaven, terwijl E. 
van Roosmalen de gehele winst voor zijn 
rekening nam. 
De gedetaillerde uitslag werd: 
,,E. B. D." • ,,De Vrolijke Schuivers" 
l. A. Kool G. Deelen, 1 1
2. W. Tijbosch S. Peters, 1 1
3. J. v.d. Wouw M. v. 'ilzen, 0 2
4 H. Schuurmans - J v. Alebeek, l l 
5 F. Leerm.,kers - M. v. Herpen, 0 2 
6 C. Oliemeulen - J. de Laat, 0 2
7 C Steinmann - Jo Peters, 1 l
8 E v. Roosmalen - J. v. d Aa, 2 0
9 Chr. v. Rooij - W. Peters, 0 2
10. I-1. Poulissen L. Peters, 0 2 

Totaal uitslag 6 - 14
De returnwedstrijd zal vermoedelijk op 6 • 
Mei a.s. te Schijndel plaats vinden. 
Inmiddels wordt op 15 April de onderlinge 
competitie voortgezet waarvan de partijen 
op de clubavond zullen worden bekend ge
maakt. 

ERWTEN.
Men kan de tuinbouwerwten indeelen: 
A. Naar het gebruik in:

1. Peulen, waarvan èn de groene zadeu
èn de schil gegeten kunnen worden. 

2. Doperwten, waarvan door de aan
wezigheid van een taai vlies, zichtbaar 
bij het doorbreken, alleen de groene zaden 
worden gebruikt. 
B. Naar de lengteontwikkeling in:

1. Kruip- of stamerwten, welke men
teelt zonder rijshout. 

2. Hooge erwten, welke om rechtop te
kunnen groeien, den steun van rijshout no
dig hebben. 
C. Naar den pluktijd in:

1. vroege, middelvroege en late.
De belangrijkste soorten van de peulen zijn: 
Stam- of Kruip de Grace, zeer vroeg. 
Venlosche vroege, stamerwt. 
Vroege Hendriks peul met rijshout. 
Groote slier- of krombek met rijshout voor 
den zomer. 
Van de doperwten noemen we: 
Stamkrombek, zeer vroeg; Venlosche vroege 
stamdoperwt; Wonder van Ame1-ika, stam
doperwt, zeer vroeg; Meikoningin, met -rijs
hout, zeer vroeg; Boordevol met rijshout, 
vroeg, Vlijmensche krombek met rijshout, 
middelvroeg; Conservenkoningin, met rijs
hout, middelvroeg, uitstekend voor den in
maak. 
Engelse groene met rijshout, laat, voor den 
inmaak. 
De erwten vragen een wat voedzamere grond 
dan de tuinbonen. Evenals deze zijn zij in 
staat zich met de luchtstikstof te voeden. 
Toch kan het soms aanbeveling verdienen, 
wanneer het jonge gewas . door ongunstig 
weer slecht doorgroeit, wat chili, kalkam-

Advance Tafeltennis.
Het was Zondag een drukke dag voor Ad
vance. Een dag van overwinningen. 
De uitslagen zijn: 
Advance 1 - Be Quick 1 Den Bosch 6-4 
Advance 3 - E. T. C. 1, Eindhoven 6 - 4 
Advance 4 - E. T. C. 2, Eindhoven 8 - 2. 
Zoo heeft het eerste team dan weer eens 
laten zien wartoe het in stat is. Het waren 
de spelers J. Moerdijk en R. Steinmann die 
de meeste partijen wisten te winnen. F. Leer
makers mocht het geluk niet hebben om het 
winst-punten aantal te vergroten. Toch wa
ren zijn partijen zeer goed en zijn tegen
standers konden slechts met de grootste in
spanning op het nippertje winnen. De vol
gende keer meer succes Frans! 
Advance 3 staat nog steeds ongeslagen bo
venaan. Een bijzondere prestatie is, dat C. 
Steinmann van alle vier gespeelde thuis
wedstrijden ook alle partijen won. Daarbij 
komen nog allen dubbelspelen. Het derde 
team maakt nu een goede kans op het kam
pioenschap in de tweede klasse. 
Ook Advance 4 doet voor de andere teams 
niet onder. Dat bleek wel uit de 8-2 over
winning op E.T.C. 2! 
Voor a.s. Zondag 14 April zijn vastgesteld: 
T. T. C. 1 Tiel - Advance 2. 
O.V.T. I Tiel-Advance II.

KAMPIOENSCHAPPEN BILJARTEN
De voorwedstrijden voor de Boxtelse Kam
pioenschappen derde klasse klein biljart li-

monsalpeter of ammonsalpeter te geven ,liefst
opgelost in water. 
Daar de erwten tegen niet al te strenge 
vorst goed bestand zijn, kan men al vroeg
zaien. Men maakt dartoe geultjes in de 
grond ter diepte van 4-5 cm., op iets natten
grond ondieper welke voor de stamerwt 
40-50 cm. van efkaar komen, voor de hogere
soorten 80-100 cm. Vaak zaait men de erw
ten uit de hand in de geultjes, waardoor de
stand onregelmatig wordt, wat afbreuk doet 
aan de opbrengst. Beter is het ze te leggen 
op een afstand van 3-4 cm. In elk geval 
zorge men, dat de erwten regelmatig in de 
geultjes komen te liggen, dus niet op hoop
jes met lege plekken ertusschen. Na het leg
gen worden de geultjes natuurlijk dichtge
schoffelt of geharkt. Bij voorkeur !egge men 
de rijen Zuid-Noord, zoodat zij volop kun
nen profiteren van het zonlicht. Om te voor
komen, dat de mussen de kiemende zaden 
,wegpikken of de jonge plantjes uittrekken, 
is het raadzaam enige zwarte draden over 
de geultjes te spannen. Van rijserwten heeft 
men ongeveer ¾ ons per vierk. m. nodig, 
van stamerwten 1 ons. 
Om het optreden van voetziekten bij het ge
was te voorkomen, waarbij de onderste 
stengelleden bruinzwart worden en de plan
ten afsterven, mag men niet te vaak met 
erwten op dezelfde plek terugkomen, liefst
maar eens in de vier jaar. De voetziekteo 
worden veroorzaakt door schimmels, welke
in den boden achterblijven en zich bij een 
herhaadle teelt daarin zodanig ophopen, dat
zij het gewas geheel of grotendeels kunnen
doen mislukken. Op stijve, zware gronde■ 
is de kans op voetziekten groter dan op
wat lichtere en daarom zijn deze laatste be
ter voor de erwten geschikt. Met schoffelea
moet men bij de erwten wat voorzichtige,
zijn dan bij de tuinbonen. Vooral vennijde
men diep schoffelen, daar het wortelstel
sel der erwt, ten minste gedeeltelijk, tame

lijk dicht bij de oppervlakte van de grond
zit. 
Het rijshout wordt pas aangebracht, als de
plantjes een hoogte hebben bereikt van on
geveer 10 cm. v.d. Br.
bre, hadden een prachtig verloop. 32 deel
nemers speelde hieraan mede, de uitslag
was: 
1. M. v. d. Anker
2. W. Boleif
3. H. Hobbelen
4. M. Peijnenburg
5. ·fö. Schellekens
6. IP. van Weert
7. M. de Kort

match-pnt. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

8. A. van Hamond 9
10 
9 

RESERVE'S: 

gemidd. 
310 

3.04 
2.83 
2.80 
2,69 
2.67 
2.n
2.98 

Th. Roijackers 10 2.41 
P. v. d. Loo -g 2.26
W. Dimmers 10 2.08 
De definitieve Kampioenswedstrijden wor�
den gespeeld in het clublokaal van "Eureka" 
op Zaterdag 20; Maandag 22; Zaterdag 21 
en Zondag 28 April. 

D.V. G. I - Maliskamp I 3-4.
Jl. Zondag had op het D.V.G. terrein de
ontmoeting plaats tussen D.V.G. I en Ma
liskamp I, die eindigde in een 3-4 overwin
nig voor Maliskamp I. 
Van het begin af is Maliskamp in den aan
val en reeds na tien minuten weten zij een 
voorsprong te behalen van 0-2. Even daarna
brengt D.V.G. de stand op 1-2. Een kwartier 
voor de rust makt de linksbuiten van D.V.G. 

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

1. Heel ver hier vandaan
leefden eens twee broertjes
Blikkertje en Nikkertje.
"Dat zijn helemaal geen
jongensnamen", hoor ik
jullie al zeggen. En toch
pasten deze namen precies
bij deze ventjes.
Luister maar eens:
Ze waren alle twee even
oud, want de ooievaar had
hen gelijk gebracht. Maar
o, daar had hij zich ver
gist! lnplaats van twee wit-

• te kindertjes te brengen,
zoals het toch hoort in een
land van witte mensen, had
hij een zwart en een wit
kindje neergelegd.

/t.1.1 ,;: 

2. Wat schrok moeder
Knobbels toen ze dat zag.
Maar natuurlijk hield ze
toch erg veel van alle twee.
Ze hadden zo'n leuk blin
kend huidje en zo'n guitige
oogjes.
"Ons witje blinkt, alsof hij
met groene zeep gewassen
is," zei Moeder wel eens.
,,Ja", antwoordde Vader,
"we zullen hem Blikkertje
noemen. En het Zwartje
dan maar Nikkertje, want
daar lijkt hij toch wel het
meeste op."
Zo kwam ons tweeral dus
aan hun naam en je ziet wel
dat het nog niet zo gek is.

-�
1 

l 

3. De tijd kwam dat de
broekemannen naar school
moesten. Zoals alle jongens 
waren ze graag ondeugend. 
Ze trokken belletje, voet
balden waar het niet mocht
leerden propje schieten in 
de klas en. nog meer van 
dergelijke dingen, die stou
te kindertjes graag doen. 
Maar 's Maandagsmiddags 
deden ze altijd goed hun
best, want dan vertelde 
meester zo mooi van rovers 
in de bossen en rovers op 
zee. 
Stel je voor dat zoiets kon. 
Onschuldige mensen alles 
afnemen wat ze bij zich 
hadden en dan aan han
den en voeten binden en 
zo maar laten liggen. 



,met een hard schot gelijk 2-2. D�arna krijgt enz." DINSDAG: 7 '-:1· z.j. Henrica v.d. Boo-Op Goeden Vrijdag is het geboden vasten- gaard v.d. Laak. l.j. Marinus v. Breugel. l.j. en onthoudingsdag. Men mag dus op die_ dag Maria v. Kollenburg v. Liempde. 8 u. l.j. slechts eenmaal een volle maaltijd gebruiken Adrianus v. Er.e,; l.j. Joh. v. Oirschot-Wou-en is het gebruik van vlees en jus uit vlees ters. 8½ z.m. l neodorus Hendriks. verboden. · . WOENSDAG: 7 u. l.j. Joes v. Zeeland Op Paasch-Zaterdag wordt het Paasvuur ge- en Maria Thomasse z.e.; Ld. Anna v.d. Meij-wijd om 7 uur, waarna wijding van Paas- den v.d. Ven, in de St. Petrus Par. ovc·I. • kaars en doopvont. l.j. Wilhelmus v. Kollenburg. 7¾ u. l.d. • Daarna volgt de Paasmis. Op Paas-Zaterdag Catharina Baayens-van Strijthoven; Ld. Joes

Parochie St. Jan's Onthoofding, 
·Liempde.

ZONDAG 14 April, Palm-Zondag. ZONDAG 6½ l.j. Heiligert v. Gestel;. 8 u. l.j. Joh. Maria Theods. v.d. Velden; 10 u. de Hoogmis tot welzijn der par.; voor de H. Mis van 10 u. om kwart voor 10 ,,Asperges me" en daarna wijding der palm. In alle H.H. Missen de 1 e schaal voor de 

' Maliskanip nog twee· strafschoppen te nemen, de eene gaat n�ast en de andere wo{dt door de D.V.G. keeper schitterend weggewerkt. Met een gelijk spel gaat de rust in. Na de rust pakt D.V.G. niet flink geno�g • aan en is het spoedig wèer 2-4 voor Maltskamp. Twintig minuten voor het eide maakt de middenvoor van D.V.G. 3-4. Daarna zet D.V.G. álles op alles, maar het mocht nietbaten. • 
Zo kwam het einde van deze zeer onfortuinlijke wedstrijd voor D.V._G. Met een gelijk spel zou de verhouding beter zijn weergegeven. 

is het verboden vlees en jus uit vlees te ge- v.d. Bosch, Maria van Kasteren z.e. en Adri-bruiken tot 's middags 12 uur. ' anus de Zn.; 8½ z.m. Henrica Marijnen v.d. Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. Vliert; Donderdag 8 uur z.m. Heer en 
. missie in het H. Land; 3 u. Lof, daarna jongens-congregatie. en vergadering van de zelatricen der H. Kindsheid op de Pastorie. MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. Mevr. -Hub. van Dijk van Oerle. voor Petronella van Zeeland-Habraken; z.a. ZATERDAG: 8 u. pl. z.d. voor den Wel-gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Sande v.w. . ed. Heer Jac. van Buul. 

�•r� •IJ.. t• 
/)1!_·····-- O.L. Vr. v. Lourdes; H. Hart altaar gel. H. 

p h H L b G d .fJtsa.l.oale!: I �. Mis voor Goverdina van Heesch-van Aade aroc ie • am ertus, emon e. 
OFFICIEële BONNENLl}ST . v.w. het H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis • ZONDAG 14 April, Palm-Zondag.

voor de ·eerste helft van de 5de periode voor Adrianus Corsten te Vught overleden; Zonda{! 7.30 H. Mis Welziin der 1946 (14 tot en met 27 April) z.a. gel. jrgt. voor Maria van Zoghel; H. oarochie. om 10 uur iaar{!. WouterElk der volgende bonnen geeft recht op Hart altaar gel. H. Mis voor Petrus Berg- Timmermans.het koopen van: , man; om half 9 gez. mndst. voor Franciscus MAANDAG: 7.30 iaarn. Ida hsvr. Bonkaarten KA, KB, KC 604. Mandos. van Wouter Timmermans. · t73 t/m 178 algemeen. 800 gram brood DINSDAG: om kwart voor 7 gez. H. Mis DINSDAG: 7.30 laare-. Theodora H ·179 Algemeen 200 gram bloem. voor Antonius v. d. Steen v.w. het personeel Timmermans.·1so Algemeen 100 gram gedr. zuidvruchten vaq Susante; z.a. gel. mndst. voor Albertus WOENSDAG: 7.30 iaarn. Mari-181 Algemeen 400 gram suiker. Beekmans; H. Hart altaar gel. mndst. voor nus v. Oorschot.182 Algemeen .250 gram Margarine ,,. Angela Honorina de Meij; om half 8 gel. H. DONDERDAG: Witten Donder-183 Algemeen 125_ gram Margarine Mis voor Johanna van Elten van Duren v.w. da{!. 7.30.iaarn. Lambertus v.d. Steen184 Algemeen 100· gram vet. het H. Bloed; z.a. gel. H. Mis voor Corne- Antoon v.d. Steen en Petronella det85 Algemeen 150 gram kaas. lia Cox Zoetekouw; H. Hart altaar gel. H. huisvrouw.B 38 Reserve 1600 gram brood. Mis voor Franciscus Mandos; om half 9 gez. VRIJDAG: Goeden Vriidae- be{!in-C 38. Reserve 800 gram brood. dienst voor Franciscus Servatius van Elten. nen de olechti!!heden om half 8B 39 Reserve 2 kg. aardappelen. en Mià de dochter. ZATERDAG: 7.30 mndst. Cath. v. • Bonkaarten LA, LB, LC 604. - WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. H. Giersbern:en. 107, 108, 109 vleesch 100 gram vleesch. Mis voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. mdst� Deze week zullen !!eschieden: 110 vleesch 200 gram vleesch. • voor Adrianus van Griensven; H. Hart al- Zonda!! mndst. Hendricus Timmers.103 A_ardappelen ./2 kg. aardappelen. taai- gel. mndst. voor Maria Strijbosch; om Maandae- mndst. Marinus den Otter.A 25 Melk 2 liter melk. hël,lf 8 gel. H. Mis voor Petrus Strifu k-Ji mndst. Marinµs v. Alebeek. Dinsdae-B 25, C 25, melk 3½ liter melk. par. H. Hart overleden; z.a. gelezen "· d.st mndst. Cornelis Klomo. mdst. Eerw. Bonkaarten KD, KE 604. voor Johanna Bevers Louwers H. Hart altaar Zuster Xaverio. W oensda!! mndst. 679, 680 Algemeen 800 gram brood. gel. mndst. voor Antonia van Hal-van As- Adriana Verhoeven. mndst Petrus v. 
678 Algemeen 200 gram bloem. veldt; om half 9 gez. mndst. voor Anna Ca- Eindhoven. 617 Algemeen 500 gram suiker. • tharina Senden Tendijck. . Parochie H. Theresia, Boxtel. 676 Algemeen 100 gram gedr. zuidvruchten In.het liefdehuis zulleri geschied�n: Maan-67_5 Algemeen 250 gram boter dag: gel. H. Mis voor Lambertus v1 d. San- ZONDAG 14 April, Palm-Zondag. 

. • ,674 Algemeen 125 gram margarine de; Dinsdag gel. H. Mis voor Cornelia ZONDAG 7 u. H. Mis als weldoener v. 
673 Algemeen 100 gram kaas. . Bosch; Woensdag gel. H. Mis voor Johannes St. Vincentius Vereniging voor Johannes 
D 37, D 38 Res�rve 400 gram brood. Dankers. . Vissers. 8.30 u. H. Mis; 10 u. palmwijding 
E 37 Reserve 500 gram rijst of kindermeel Het H. Sacrament des Huwelijks wen- en palm-processie. De eerste schaal is voor 
Bonkaarten LD, LE 604. . sen te ontvangen: Johannes Antonius Kre- het H. Land, de tweede voor· de B.N. Drie 
607, 608, 609 vleesch 100 gram vleesch. mers geb. en won. te Ammerzoden en Anna uur Lof met rozenhoedje, om den Goeden 
603 Aardappelen 1 k§, aardappelen. Maria Corolina Antonia v. d. Boogaard uit God te bedanken voor de verkregen wel-

. D 25
1 

• E 25 melk 6 Itter melk. deze parochie; Wilhelmus Martinus van daden. Na het Lof vergadering op de pas-
TabaKskaarten- enz. • • Moorsel en Catharina Maria Agnes Wit- torie van de zelatricen van het Genoot-
T 23 2 rantsoenen tabaksartikelen .(geen lockx beiden uit deze parochie; waarvan he- schap van de H. Kindsheid. 

• . import sigaretten) den de eerste afkondiging geschiedt: Marti- MAANDAG: 7.30 H. Mis tot bijzondere 
V 23 100 gram chocolade of suikerwerken. nus Wilhelmus v. d. Pasch en Gove"rdina, intentie. 8.30 wekelijksche H. Mis voor Jo-
X 23 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen im- Maria Schellekens beiden uit deze parochie;· hannes Vissers. • • 
port sigaretten) ·- , Lambertus Nicolaas Klompers geb. en won. [?!NSDAG: 7.3� H. Mis v�or Anna v.d. De bonnen voor melk en aardappelen zijn te Best en Francisca Wilhelmina Vullings uit MetJden v.d. Ven m de parochie van_ den H. 

- geldig tot. en met , Zaterdag 20 April a.s. . deze par. Johannes Adrianus van Nieuwen- Petrus overleden. 8.30 u. gez. mndst. voor • Voor de wee{< van 21 t/m 27 April zullen huizen uit deze parochie en Hendrica Wil- Petrus van Beers. . oogJ,onnen worden aangewezen voor melk, -- - �elmina van Boxtel uit de par. van den H. -� · WOE��DAG:-7.-30 H.--Mts:-voor- overle-äardappelen jam, cacao, tabak,_ versnape- . Petrus te Uden, waarvan heden de tweede den - familie Johannes Schelle en J?hanna ringen, lucifers en zachte zeep. • - afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn van J?un de hsvr. 8,30 uur. �- Mts voor Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen een zieke. • . . ,Yrijdag 12 April a.s. ·worden gebruikt, met waari1_1 niet is gedispenseerd ten spoedigste pONDERD�G: 7.30 -�ez. H. �1.s voor uitzondering vàn de bonnen voor vlees_ch aan den pastoor beleend te maken. de l.eden v.d. Godvf1;1chtige veremgn�g �er melk, en aardappelen, waarop eerst met m- . • · eere v.d .. 1-! . Theres1a; daarna ,_aanb1ddmg gang van Maandag 15 April mag worden , . Parochie H. �art, Boxtel. van Jezus m het H. G_�af tot_ s_-av�>nds' 7 afgeleverd. . • ZONDAG 14 Apnl, Palm-Zondag. uur. 7 u. Slot van de L11densmed1tat1e over De palmwijding met processie en Hoogmis Lijden en Dood van Onzen Heer Jezus. 

. • Parochie H. Petrus, Boxtel. 
. ZONDAG 14 April, Palm-Zondag. · . De H.H. Missen om half 7, kwart voor achti 9 uur en om half 11 de Hoogmis" Om halt 

7 gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn ·der parochie. Voor de Hoogmis zal de palm gewijd worden. Ook aan de gelo· vigen zal dit jaar weer palm worden uit-gereikt vanaf de Communiebank. Na den middàg om 3 uur Lof met Rozenhoedje om half vier H. -Familie. Maandagavond om half 8 Passieavond voor 'de Maria-Congregatie in het Missiehuis ' · "St. Theresia". · Vandaag collecte voor het H. Land. De 2e schaal voor de bijz. noden van het Episcopaat. Beiden collecten worden in de mildaaigheid der, gelovigen aanbevolen. Maandag, Dinsdag en Woensdag zal er biecht gehoord 'worden des morgens onder de H. Missen en Woensdagavond van 6 uur tot half �cht .. • Op de drie laatste dagen vàn de Goede Week zal er biecht gehoord w9rden des . morgens voor en na de diensten, niet echter onder de diensten. Op Paasch-. Zaterdag •is_ het na· den. miçldag biechthor�n . van half 3 tot 4 uur en van. 6 tot 8 uur ·10 de vier biechtstoelen. Op Witten Donderdag begint de H. Mis o� • 8. ·uur. Des morgens om 7 uur wordt de 1-:1. Communie uitgereikt, en vervolgens elk half uur. Onder de H. Mis van 8 uur 
zat ook de· H. Communie worden uitgereikt ntaar_ niet. na de H. Mis. Donderdag zal gedurende den geheelen dag· het Allerheilig- • 
ste. • tçr aan�idding worden uitgesteld. Des, avonds om half 8 Lijdensmeditatie. Op Goeden Vrijdag beginnen de plechtigheden om half 8. Des avonds om 7 uur plecJitige . Kruisweg, waarna zegen en vere«:ring van· de relikwie van het H. Kruis, t�rwijl gezongen wordt lied no. 20: " 0 �ènsch ziet gij het Kruisbeeld" Na der middag om 3 uur Kruisweg voor de kinder.en. ·Gelijk andere jaren kunnen wij het scho_rie gebruik aanbevelen o� op Goeden Vrij]�g ·om 3 uur- in de huisgezinnen fabrieken :�n<werkplaa.t$en eenige oogenblikken stil-· 'te:'.tè bewaren en te bidden 5 Onze Vaders'· :W ��sgègróeten met :het schietgebed: ·.1t ,fü'.�àà.nbiaden _ u; Chr:isttJS, en loven U,

begint om 10 uuri.p.v. half 11. Alle parochi- • VRIJDAG: 7.30 u. Goede Vrijdag viering anen worde_n bij deze plechtigheden uitge- wegens afsterven van Onzen Heer Jezus. noodigd.Iedereen kan een palm halen en aan '�Avonds 7 uur plechtige kruisweg voor .de processie deelnemen. Gezorgd wordt, dat overledenen. . 
aan iedereen een tekst-boekje wordt uitge- •ZATERDAG: 6.30 Wijding van het paas-reikt, waarin men de geheele plechtigheid vuur. 7 u. Wijding van het doopwater, 7.30 kan volgen. Men gelieve dit boekje na af- ' plechtige H. Mis voor Mejuffr. Wilhelmina loop in de kerk achter te laten. De 1ste v.d. Boom als weldoenster van de kerk der schaal is voor de kerk; de 2e open schaal parochie. voor de B. N. van het Bisdom. Om 7 uur · Vasten- en Onthouding tot· aan den middagLof met Rozenhoedje. Vandaag geen bijeen- om· twaalf uur. komst der godsdienstige vereenigingen. Biechturen 2.30 uur tot 8 u. in beide biecht-Woens�ag n.m. biechthoren van 3-4 en van stoelen. 
6-8 uur. , In de Paastijd, waarin wij de Pasen inoeten Op Witten Donderdag wordt de H. Com- houden en dus de H. Communie moeten manie uitgereikt. om half 7, 7 uur en half ontvangen, duurt voor de gezonden tot en acht en onder de Plechtige H. Mis, welke met Beloken Pasen. Voor de zièken, die om 8 uur aanvangt. •s-Middags om 3 uur de Pasen thuis gebracht willen hebben, of, H. Uur Oefening v. de leden der H. .Familie uitstel daarvan willen heben, duurt de Paas� voor Moeders en ongehuwde vrouwen en tijd door tot Drievuldigheids-Zondag. voor de H. Familie voor Meisjes. 's-Avonds Degene die gebruik hebben gemaakt van om 7 uur Lijdensmeditatie. De gelovigen de �ispensatie in de Vasten- en Onthou-worden- verzocht op deze dag voor het H. dingswet en op Zaterdag vleesspijzen heb-Sacrament hun aanbiddings-oefening te ko- ben gebruikt, worden verzocht vijftien een-men houden; de leden der altaarwacht ver- ten te betalen .· in een bus van St. There-vullen hun bid-uren zooals hun zal worden sia-kapel, waarop te lezen staat "dispensa-bekend gemakt. • tiegeld". Op Goeden Vrijdag begint de H. Dienst Het bestuur van �e St. Vincentius-Ver-om 8 uur; na deze Plechtigheid en na de eeniging van de St. Theresia-parochie deelt . Kruisweg die om half acht wordt gebeden, mede: •is er gelegenheid de relikwie van het H. 1. dat in de komenden veertien dagen in de-Kruis te ·vereeren. 's-Middags om 3 uur ze parochie huis aaan huis voor de St. Vin-wordt een Kruisweg-oefening gehouden voor centius Vereeiging zal worden gecollecteerd de schoolkinderen. door de Viricentianen. • 

Op Paas-Zaterdag wordt • om kwart over 2. dat voor de(n)gene, die bij zijn (haar) zeven het Doopwater gewijd en omtrent overlijden f. 25.- schenkt aan de St. Vin-8 uur begint de plechtige H. Mis. Om half centius Vereeniging een H. Mis zal worden 10 wordt het gewijde water uitgedeeld. gelezen· als weldoener(ster) der St. Vince1_1-Gedurende deze geheele week is er •s-mor- tiusvereniging, terwijl de Vincentianen allen gens gelegenheid tot biechten. • • voor zover mogelijk aan de uitvaartdienst 
.�ZONDAG 6 u. l.d. ter ere van den H. zullen deelnemen. . • Antonius. 7 u. I.d: Laurentius Nouwens v.w. 3. Bij iedere uitvaartdienst zal een 2e schaal-Broedersch. v.d. Rozenkrans. 8 u. Ld. Jan collecte gehouden worden voor de St. Vin-Potters-Kemps v.w. ·Broedersch. H. Bloed. centius Vereeniging. . . 9¼ u. I.d. Antoon Hofmans v.w. de Retrai- 30 Dagen worden de gebeden verzocht voor te-penning. 10 u. Hoogmis voor het geest. Maria van Kasteren-TÎIJ1mermans te Gemon- , en tijd. belang der parochie. de, Josephus Wilhelmus Vugs te Oistèrwijk , MAANDAG: 7 u. gef. z.j. voor Joes v. Mejuffr. Wilhelmina v. d. Boom alhier, en . Breugel, Petronella Daamen z.e. en Eerw. de _Jongenheer Franciscus Schalkx te Karls-•. Broeder Theodorus de Zoon. l.d. tot gene- rune overleden, voor wien het zevende • zipg 'Van een zieke. I.m. Antonius Wagenaars ook wordt g�houden. 7¾ Ld. Maria v.d. Plas-v. Summeren• Ld. 10 April opgebracht voor Boxtels Missie-Franciscus en 'Adrianus Wagen?,ars; 8½ u. Comité bij uitvaart van Jongenheer Fran-1.d. Jos van Susante. ciscus Schalkx. negen gulden;_ 

1 

MAANDAG: 7 u. z.j. Ants. v. Esch, 7½7 uur 7e Marts. v. Dijk; 8 uur. l.j. Joha. v.d. Velden . DINSDAG: 7 u. z. 7e Marts. v. Dijk; 7½u. I.m. Louisa Ant. van Grinsven overl. te Tilburg; 8 uur I. Mis Francs. Markgraaf te St. Oedenrode overleden. WOENSDAG: 7 u. z.j. Adrs .• van Esch; 
7½ I.m. Gerardus Verhoeven, overleden te Udenhout. 8 I. mndst. Helena Adrs. v.d. Velden. Woensdag n.m. biechthoren van 2-4 mr en van 5-7½ uur, insgelijks a.s. Zaterdag. DONDERDAG: 7 u. z.j. Thomas v. Esch; uitdeeling der H. Communie om 6, 6½ eavóór en onder de H. Mis van 7 u. •s-avondi om 7 u. Lijdensmeditatie, waarna het liecl-Komt, laat ons gaan aanbidden. . . VRIJDAG: Geboden Vasten- en Onthoadingsdag, de dienst om 7 uur; 's avonds 7½ plechtige kruisweg-oefening. Na deze oefe: nig het lied: "Kruisbeeld, Kruisbeeld" waar• na vereering van de relikwie v. h. H. Kruis. Donderdag en Vrijdag onder de H. dienste11 processie; de leden cler erewacht van het H. Sacrament worden hierop attent gemaakt. Zaterdag-morgen aanvang der Doopvontwijding om zes uur, de H. Mis om. circa 7 uur; deze H. Mis� z.m. Marts. v. Dijk als oud-broedermeester der processie vaa Bokhoven. Zatermiddag om 12 uur eindigt de Vastentijd. Vóór den middag verboden vleesch t.e gebruiken. ZONDAG. 1 e Paasdag: Aanbiddingsdac voor onze parochie vanwege de diocesane altijd-durende aanbidding: 6½ u. I. mndst. Lamb. Verhagen; 8 u. I. rondst. Hendrica v. Rijsingen; de plechtige Hoogmis tot wel• zijn der Parochie. Uitstelling 's-morgens om 6 uur. 
30e Marts. v. Dijk overl. te Liempde; Louisa Ants. v. Grunsven overl. te Tilburg; Franca. Markgraaf overleden .te St. Oedenrode; Gers. Verhoeven overleden te Udenhout. Missiebus: Bij uitvaart van Marts. v. Dijk vijftien gulden. 

Parochie· H. Willibrordus, Esch. 
Z-ONDAG · 14 April;- Palm-Zóndàg.---;.;-_, - •H.H. Missen om 7 uur 8.30 uur en 1.0 � Hoogmis voor de Parochie. Vandaag 2e schaalcollecte voor het H. Land. Derde vóot Bijz. Noden Episcopaat. De palmwijding begint om 10 uur. Na de wijding heeft de pL palm-uitr"eiking plaats. Voor de goede or<ie worden de gelovigen verzocht àe aanwij• zingen van de ordecommissarissen_ strikt iaacht te nemen. Alle aanwezigen iullen een palmtakje komen afhalen. De Parochianen, die meer palm willen laten wij'den, kunnea tussen de H.H. Missen een palmtak, waar• aan naamkaartje bevestigd, in een mand leggen voor de Communiebank en deze �-de Hoogmis komen afhalen. Na den p:1iddag om 3 uur Lof, waaronder Lijdensmeditatie Woensdag vanaf 3 uur gelegenheid om te · biechten. Donderdag zal vanaf half zeven de Communie worden uitgereikt. Om half acht Pl. H. Mis waarna processie naar het Rustaltaar en pl. Altaarontblooting. Na de middag om drie uur H. Uur. •s-Avonds om ' half acht • laatste lijdensmeditatie, waarna Ons Heer in Stilte wordt weggebracht. • • 

Vrijdag half zeven wordt het Allerheili�te overgebracht naar het Rustaltaar. Om half acht beginnen de plechtigheden, waaronder alle gelovigen,aansluiten bij de Kruisverering Gedurende den. dag zal het H. Kruis opgebaard zijn en de relikwie van het H. Kruis uitgesteld zijn. •s-Avonds om half acht PL Kruisweg, waarna verering várt de Relikwie van het H. Kruis. Zaterdag beginnen ·de plechtigheden om half zeven met de wijding van het vuur. Paaskaars en Doopvont. • Omstreeks half acht Pl. H. Mis, waarondergelegenheid om te communiceren. Een half uur na aflo_op van de plechtigheden kan ge- ·wijd water worden afgehaald.' Na den mid• dag om 3 uur zal een Z. Eerw. Pater van St. Charles biecht horen. Zij die op de Za· terdagen in de vasten gebruik hebben ge• maakt van de dispensatie zonder de voorgeschreven gebeden te hebben verricht, worden verzocht voor' Pasen minstens 15 et. te storten in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk. • 
• ZONDAG: 7 uur Zevende Francisct.11 Leermakêrs. 8.30 uur H. Mis. 10 uur Hoog-mis voor de parochie; . . - MAANDAG: 7 uur H .. Mis Anna v.d..Meijden°v.d. Ven te Boxtel overleden. 7.30 uur Zevende Franciscus Leennakera. 8 uur. Mdst. Eerw. Zuster· Pascal. . DINSDAG: 7 uur H.· Mis Hendrik Verhoeven te St. Mich.-Gestel overleden. .. '1.30 uur Zevende Franciscus Leennakers . 8 uur Mdst. Johanna van Zeeland. WOENSDAG: 7 uur Mdst. Johanna van den Bruggen-Dominicus. 7.39 uur Zevende Fra_nciscus Leermake�; 8 uur Mdst.- Henricus 'Johannes Fick. DONDERDAG: 7.30 uur Gez. gef. Jgt. 



Hen'dricus • .van i den, Braak. 
VRIJDAG: 7.30 uur' Plechtighëden. 
ZATERDAG: 7.30 uur - gez. gef. 

Adrianus van den Braak. 

ARBEIDSBUREAU BÖXTEL. 

Jgt. 

Welke bakkerspatroon uit Boxtel, Esch of 
Liempde is bereid een leerling bakker intern 
op te nemen. Nadere informaties worden 
door het Arbeidsbureau Boxtel gaarne .ver-
strekt.· 
Verder kunnen geplaatst worden : 
Kantoorbedienden. (Minimum eisch: diplo
ma M.U.L.O. en diploma machine schrijven. 
Een jeudige machine-bankwerker met diplo
ma Ambacht�schoo{ om opgeleid te worden 
tot machine - teekenaar. 
Een leerling stikster en een leerling leder
bewerker VQOr lederwarenbedrijf. 
Een verfspuiter voor een metaalindustrie. 
Jonge jongens (14-18 jaar) voor diverse be
drijven. Aanmelden met. spoed aan het Ar
beidsbureau. 

BEKENDMAKINGEN. 
Aangiften van woonruimten. 

Door den tijdelijken raad is in zijn verga
dering van 14 Februari j.l. vastgesteld een 
verordening op de aangifte van woonruim
ten. De tekst dezer verordening luidt als 
volgt: 
Artikel 1. 
Hij die als eigenaar of in andere hoedanig
heid bevoegd is tot het verhuren van een 
bestaande woning of een gedeelte daarvan 
is verplicht binnen drie dagen nadat hem 
bekend is geworden of rederlijke wijze ge
acht kan worden dat hem bekend is, dat: 
a. de huur der woning of een gedeelte daar
van is opgezegd, of 
b. de bij schriftelijke overeenkomst bepaal
de huurtijd der woning of van een gedeelte 
daarvan binnen een maand eindigt, of 
c. de woning of een gedeelte daarvan' niet
of niet doorloopend bewoond wordt, daar
van aangifte te doen bij Burgemeester en 
Wethouders. 
Artikel 2. 

Onder:troud: .. 
WnnHormann 
'· en 
Truus Janssen 

huwelijksvoltrekkingDins,
dag 7 Mei a.s. om 10 uur
in de P.irochiekerk van
St. Jacob te 's,Bosch.
Boxte], Nieuwe Kerkstr. 75.

's"Bosch, Windmolenbergstr. 6. 

Gelegenheid tot f elici• 
teeren Windmolenbergstr. 
6�an 11/2-21/2 uur. 
Toekomstig adres: 
Breukelschestraat 9, Boxtel 

Heden bereikte ons.het 
droeve bericht, na lang• 
langdurige onzekerheid, 
dat onze geliefde Zoon 
en Broer, 
Franciscus Schalkx, 

te Karlsruhe (Duitsch. 
land) tengevolge van 
een bombardement om 
het leven is gekomen. 
' Uit aller naam: 

W. J. SCHALKX, 
v. o. OETELAAR
en Kinderen. 

Boxtel, 7 April 1946.
Van Salmstraat 60. 

Jongeman vraagt goed bur
gerlijk kosthuis. Aanbie
bieding Molenstraat 19. 
Net dagmeisje gevraagd. 
Van Liempt, Breukelsche
straat 2. 
Te koop: groote en kleine 
manden. Molenstraat 37. 

Boxtel. 
Te koop of te ruil: Wit 
Communie jurkje met tasje 
leeftijd 7 jaar. Molenstraat 
37; Boxtel. 
Te koop kinder-schoentjes 
z.g.a.n. maat 25-26-29 Mo
lenstraat 37 Boxtel. 

Hij, die als eigenaar of in eenige andere 
hoedanigheid bevoegd is een in aanbouw 
zijnde woning te verhuren, is verplicht ui
terlijk dertig dagen vóór het tijdstip waar
op naar redelijke verwachting de woning 
zal kunnen worden betrokken, daarvan aan- Pension aangeboden met 
gifte te doen bij Burgemeester en Wethou- vrije kamer en huiselijk ver-
ders. • keer. Brieven onder no. 4 
Artikel 3. Molenstraat 19. • 
Het is hem, die als eigenaar of in èenig Te koop: kinderledikant en andere hoedanigheid bevoegd is tot het ver- eenige dameshoeden. huren van een woning of een gedeelte daar- Adres te bevragen: Molenvan, verboden de woning of een gedeelte straat 19. daarvan te verhuren voor aleer 14 dagen __________ _
zijn vertreken, na de aangiften ingevolge Te koop: gesloten hand-art. 1, eerste lid, sub a, b of c of art. 2. wagen ook te veranderen Art. 4. . voor Ponny-wagen, een1. De aangifte, bedoeld in de artikelen 1 partijtje pakkisten, 2 maen 2, moet geschieden op door Burgemees- chientjes voor het schoonter en Wethouders vastgestelde formulieren maken van bierleidingen, 2. De ingevulde formulieren moeten per- en een zuig- en perspomp. soonlijk of bij· gemachtigde worden inge- Te bevragen Duinendaal 5 Jeverd ter gemeente-secretarie. 
3. Van de inlevering van een volledig inge- Radio te koop gevragd. De
vuld formulier wordt een gedagteekend en fect of zonder lampen geen
onderteekend ontvangstbewijs afgegeven. bezwaar. Bevragen Molen-
Art. 5. _st_r _aa_ t_1_9_. ______ _ 
Indien de in artikel 1 of 2 bedoelde be- R.K. Weduwe uit arbeiders, voegdheid aan het bestuur van een rechts- stand zou gaarne in  kennis persoonlijkheid bezittend lichaam toekomt komen met jonge man of rust de verplichting tot aangifte op ieder weduwnaar, 40 à 50 jaar, om lid van het bestuur. na wederzijdsch goedvin• Art. 6. den een huwelijk aan te Overtreding van de voorschriften der art gaan. Brieven aan Br. C., 1, 2, 3, 4 eerste en tweede lid en 5 dezer Molenstraat 19. verordening wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden of Te koop 3 goede konijnen, 
hechtenis van ten hoogste twee maanden hokken en een goede luid, 

. Art. 7. spreker, luidspreker zeer
Onverminderd het bepaalde bij art. 141 v.h geschikt voor tadio,distri,
Wetboek v. Strafvordering zijn met de op- butie. Te bevragen Prins
sporing van overtredingen dezer belast de Hendrikstraat 92. 
door Burgemeester en \Vethouders daartoe Gevraag net R. K. meisjeaan te wijzen ambtenaren van het gemeen- voor de huishouding, leef, telijk bouw- en woningtoezicht. tijd 16 à 20 jaar. Adres: Art. 8. Hosscheweg 46. Burgemeester en Wethouders kunnen bepa-
len dat deze verordening ten aaanzien van Te koop Jacquet,jas met 
door hen aan te wijzen woningen of wo- vest, prima stof, zoo goed 
niggroepen geen toepassing vindt. als n ieuw. Te bevragen 
Artikel 9. Molenstraat 19. 
Deze verordening treedt in werking onmid
delijk na haar afkondiging. Te koop 4 nieuwe Hra, 

bantsche leunstoelen met 
biezen zitting. Te bevra, 
gen Molenstraat 19. 

De hierboven afgedrukte verordening is on
middellijk na hare vaststelling afgekondigd 
Op de naleving der verordening zal nauw
lettend worden toegezien. Heb blauwe plusfour zoo 

goed als nieµw, wil ruilen 
Burgemeester en Wethouders der gemeente tegen zomerbroek; tevens 
Boxtel: gelet op artikel 10 van de kieswet: te koop of te ruil dames, 
brengen ter openbare kennis: • schoenen 39. Aanbieding

. dat op 5 dezer door hen is vastgesteld de Molenstraat 19. 
kiezerslijst voor het jaar 1946-1947: Twei.-dehandsch witte for, dat deze lijst vanaf 6 April tot en met nuiskachel te koop.29 April a.s. op de secretarie der gemeente Onrooischestraat 49. voor eenieder ter inzagen is nedergelegd: 

dat tot en met 20 April a.s. een ieder be- Gevraagd nette Dienstbó•voegd is bij het gemeentebestuur verbetering de voor dag, of dag en van de door het bestuur vastgestelde kie, nacht Mevr. F. Maas, Bos• zerslijst te vragen, op grond dat hij zelf scheweg 69. Hoxtel 

,�!���.•�·······---·--·---·······1 ·Pluimvêehoud-ers' i Bij • gelegenheid van ons 121/2ojarig Huwelijks�· ! . . •.. . .• · ... · . "··, .1 

i• 

feest ondervonden· wij de hartelijke vriend• ! Teelt zelf' Uw voeder door mais te verbouwen, wij hebben prim'a' schap van· vele moeders, aan· wie wij in de soorteu in voorraad, welke een hooge opbrengst 'leveren n.J; praktijk on:z:e :zorgen hebben kunnen wijden. 1 UNICUM.Wij danken haar voor hunne felicitaties. Ook 
I 

origineel ontsmet zaad. 
anderen, vrienden en kennissen, on:z:en dank DENTMAIS · 
voor hun belangstelling. 1 .CNAL-COREN , voor duiven of jonge hennen. H. LINSEN. 

••• SUIKER MAIS M. J. LINSEN"v. d. KERKHOF. 
LIESJE, JO, BETSIE. • 1 

Breukelschestraat 3. ! 
Bonnen voor kuikenvoer kunt U bij ons inleveren, wij 
zorgen voor 1 e kwaliteit voeder, tegen de laagste prijzen' --·-·-·--·-·-·--·-·-·-·-·-------! HUB. P .• A. POULISSENTe koop een beste kalfkoe, 

vijfde kalf, aan telling 20 
April. T.B.C.,vrij. Jan de 
Bie, Roond 8, Boxtel. 
Te koop beste handwagen, 
waschmachine in goeden 
staat, wandelwagentje, 
jonge herdershonden. 

Molenstraat 11. 
Gevraagd: net dagmeisje 
of werkster voor eenige 
dagen per week. Wasch 
buiten de deur. Hoog loon. 

P. J. van der Hagen, 
Stationstraat 29. 

Stoom wasscherij 

,,DE SLUISWEIDE" 

Parfums 
Blillantine 

diverse soorten 

Poeder 
Rouge 
Lippenst�ft 
Tandpasta 
Scheerkwasten 

Corns. Bevers 
Molenstraat 8. 

Schoonmaak, aanbie�ing 

Boenwas 

Zaadhandel " Rechterstraat 31, Boxtel .

Bestuur • van ,,Boxtel 
noodigt de besturen van de 

Buurtcomité's 
en van 

Vooruit" 

Muziek11 en Zangvereenigingen 
vriendelijk uit op een bespreking over het 
vieren van de 

NATIONALE GEDENKDAG 
• 1 

op Maandagavond 15 April a.s. 
om 8.30 uur in Hotel Riche. 

Boxtel zoo1ang de voorraad strekt.
vraagt voor direct of later Natuurlijk weer bij NEEMT GOEDEN RAAD 

Een Kantoorbediende 2Je Spac,' a 
Een Inpakster Hierbij 10 B.A.•zegels <( 

_Aanm. Molenpad 1 Boxtel gratis. <( 

TE HUUR GEVRAAGD N 
door jong gehuwd paar Û) 
Kamer met gebruik van keuken 0:: 

Brieven onder nr. 9 aan Brabants' Centrum, Molenstr. 19 l1J

0 
Fa. A. P. v.d. BOOMENs=RESINK 

Stationstraat 43 - Boxtel Z 
vra�gt voor direct . <( 

een flinke Loopjongen� 
kan eventueel i n  het stoffeerdersvak worden opgeleid. v 
Aanmelden aan bovenstaand adres. • 

H.H. Landbouwers ! ! 

Komt U nog Zaaigoed tekort 

Uit voorraad leverbaar 

Zomer-Rogge 
Zomer-Tarwe 
Zomer-Gerst 
Unica-Erwten 
Bietenzaad 

G) 
m 
·m
;u
C
-

:,;
-1

<
)>
z

Gevraagd voor Schoenfabriek :J • 
. . . 0:: 

Gras- en Klaverzaad 
Pootaardappelen· 
Stoppelwortelen 
Spurriezaad 
Tuinzaden 

0m
::0
en

Jongens en me1s1es m 
Fa .. Gebr. v. OERS 

N
)> 
)> van 16 tot 20 jaar. lJJ 

N.V. Schoenfabriek Roosen de Bakker, Oisterwijk C!J Breukelschestraat1121 Boxtel1 Telef. 466 C 

!Bata 
Opheffing depot. 
Wij deelen onze geachte 
cliëntèle mede dat ons 
depót bij de Firma 

P. v.d. Velden
Stationstraat 11 alhier 

vanaf Vrijdag 19 April 
opgeheven is. 

BAT A, Dorpstraat D 79 
Rest. 

met gara� 
Zeer spoedige levering 
volgorde der bestellinge ... 

Prijs ± f 1 2.50 
Bestel bij: 
1, V4lpenverzendhuis , 

JADOLEX ' 
A'dam - Hobbemastr.'Sa 

H.H. Landbouwers 
OPGEPAST! 

Wij komen iederen Vrijdag 
op de Boxtdsche Markt 
met alle soorten 

Gras• en Klaverzaad, 
Lupinen en Seradella, 
alle Iuinhouwzaden, 
ook St. Jans,uitjes. 

G. J. v. d. Oetelaar 
St. Oedenrode. 

Voor MANDWERK 

Meubel huis 

PéCé 
-

- Rookt

Nu Maizena schaars is 
biedt SPIERINGS U 

Een half pond , 

Butaroma 
het bindmiddel bij1 uitnemend� 
heid, met 

Gratis zes SP AR, 
Bonte• A vondzegcls 

Ook wij leveren U 
Meulemans' 

Opfokvoer 
en Kuikenzaad 

C'1'1è:f N30309 .LV\133N 

SCHOONMAAKPAKKET 
2 groote bussen prima Schuurpoeder 
1 pak Lessivitte W aschmiddel . 

zonder bon 

1 pakje Nolon-Poets voor alle metalien

1 pakje Ideaal voor zelfwerkend wasmiddel

1 pakje Sneeuwwitgloor 
1 flesch Amol}iak of vloeibare Soda 

Met extra 
Tegen vastgestelde prijzen. 

10 Spat:Bonte-Avond-zegels 

aan scherp concuro 
l 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
reerende prijzen. 

Steeds hoort ge dan v.Zogchel noemen' 

::::�:=��on =--,-11-1-,-..
.. 

--_.--. �-f .... ) .. -,-,-11-1hebben wij a,an te bieden 
. Boter, Kaas, 
Versche Visch, 
Stokvisch. 

DIRK VOS 
Stationstraat 44. 

Weer een extra,aanbieding van 
S.piecinqs 

Deze week 

Een pak Vlapoeder 
,,Farmer" 

voor �en fijne 28 centpuddmg . . 

Gratis 2 Spar,lSontc,Avond, 
zegels. 

kwaliteit vol geur en smaakof een ander, in strijd met de wet, daarop 
voorkomt, niet voorkomt, niet behoorlijk Ik heb goed heerenpols• en Koopt 

. 'voorkomt, of al dan niet voor eenige ver- horloge, wil ruilen tegen bij Bert van den Braak ■ kiezing aangewezen is als bevoegd bij vol- goed zakhorloge (plat mo, 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 macht te stemmen. del). Bevragen Tongeren 3:,

4����������������-------=
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD -VOOR BOXTEL EN OMGEVING

Vienst&áennood. 
Jammerlijk ligt de tijd achter ons dat de 
11hulpe" in de huishouding vergrijsde in haar 
,,dienst". 1 _ 
De ouderen kennen ze nog: de oude ge
trouwe met het wit, mooi geplooid dienst
mutsje, de katoenen japon en de witte schort, 
zich naarstig beijverend om "mevrouw" te 
voorkomen in al haar wenschen, den tred 
van het huishouden kennend als mevrouw 
zelf, werkend met de regelmaat van eei1 
klok de kinderen vermanend en mede op
voedend, mijnheer hoogachtend en tegen
over hem de· gepaste afstand bewarend, 
steeds bezig voor en levend in het gezin, 
zich daarmee één voelend. 

Tussen de dienstbode en mevrouw be
stond wederzijdse achting en vertrouwen. 
De gedienstige voelde met mevrouw mee 
en beiden vulden elkaar aan. Beiden streden 
de goede strijd voor een mooi gezin waarin 
zonneschijn was, waarin huiselijke sfeer ge
zinsgeluk bracht. 

Beiden troonden als ongekroonde konin
ginnen in het gezin. Beiden v·oelden zich met 
het gezin verbonden door ondefinieerbare 
banden. 

be belangen van het gezin behartigde zij 
als om strijd en nooit was daarvoor iets 
te veel. 

Kleinere misstanden of moeilijkheden be
dekten zij met de mantel der liefde. Kwaad
spreken deden zij liever niet. Het goede 
van het gezin naar buiten brengen des te 
lieV'er. 

De taak der dienstbode was eene mede
opvoedende. Zij kende de kinderen met al 

-de grillen en grollen. Zij troostte en leed 
mee bij echt leed, zij vermaande bij uit
barstingen of uitspattingen. Zij vorderde 
eerbied op voor mevrouw en mijnheer en 
ging. daarin voor. Zij leerde volgzaamheid. 
Zij trad te juister tijd op en terug. Zij volg
de de kinderen ook als zij het ouderlijk 
huis verlieten om zelf een gezin te gaan 
stichten. 

Zij was gevierd in het gezin waarmede 
zij opgroeide. Zij genoot achting en dwong 
eerbied af bij groot en klein, oud en jong. 

Jammerlijk ligt de tijd achter ons dat de 
"hulpe" in de huishouding vergrijsde in haar 
dienst. 
De ouderen kennen ze nog. De jongeren 
kunnen deze nobele figuur vinden in de 
mooie familieromans uit het verleden. 

Maar zij is verdwenen en wellicht voor
goed verdwenen. 

De tijdgeest knaagde aan haar bestaan 
•en gaandeweg ïs zij uit het• gezinsleven
h_eengegaan. 

In onze "verlichte" twintigste eeuw· tobt 
mevrouw. 
Tot vóór enkele jaren diende zich nog wel 
een .enkel meisje aan. Er waren nog wel ver
standige ouders die begrepen dat de vor
ming van een dochter een zaak is van de 
allergrootste betekenis en dat deze vorming 
van nature ligt in een .goed gezin. Zij ko
zen daarom voor haar dochter met zorg 
e_en mevrouw die meer· prat ging op den 
titel van "zorgzame moeder". Zij letten 
op een mijnheer die meer hechtte aan den 
titel van "zorgzame vader,, :. . . 
En het ging nog behoorlijk. 

Maar de oorlog kwam en de geestesge
steldheid ventnderde zienderoogen. Echter 
ten kwade. 

De nood o.a. dreef de goede dienstbode 
uit het goede gezin. Moeder moest haar 
zoon verbergen voor den bezetter. Erger 
nog: moeder zag haar jongen door den be
zetter gegrepen en weggevoerd. De inkom
sten van het gezin slonken, de levensmid
delen werden schaars en alle krachten 
moesten gebundeld om de inkomsten te ver
hogen en voedsel te krijgen. De dochter 
verliet het goede gezin en moest naar de 
fabriek . . . om "geld" te verdienen dan 
wel den boer op om voedsel te halen , De 
zorgen drukten zwaar. De distributie· eischt
te een persoon uit het gezin geheel op. 
De oorlog woedde voort. Allerwege werkte 
men onder druk en - spanning. Het uiterste 
werd van de zenuwen gevraagd. De dienst
bode verdween meer en4neer. 

En het ging minder goed. 
De bevrijding kwam en met de bevrijding 
de reactie. En wat voor een reactie? 
Men was vrij. De spanning brak. Men dan-

- ste om de vrijheidsboom. Men danste aller
wege. Men danste tot diep in de nacht met
den bevrij(d)er ! De dochter danste ... de
moeder danste. Men was vrij . . . . 
• De vrouwelijke ingetogenheid smolt als

• sneeuw voor de zon en in de plaats daar-

Van 6-16 Mei worden in 

geheel Boxtel 

de oefeningen 

van de H. Missie 

gegeven door de E.E. 

Paters Redemptoristen. 

Werkt allen mee om deze 

zo gewichtige oefeningen 

te doen slagen. 

van werd het meisje uitdagend en de moeuer 
uitbundig! Men was zichzelf niet meer mees
ter. Men leefde zich uit ...... men vergooi-· 
de zich. 
De danswoede vierde hoogtij .. en de vrouw 
faalde ... .. faalde . . . 
De gedienstige verdween geheel en al van 
het tooneel. En het ging slecht. 
Men was de juiste kijk op de verhoudingen 
kwijt en men miste het goede inzicht in den 
feitelijken zin van het leven. 
En thans is het dienstbodenvraagstuk een 
sociaal vraagstuk geworden. Commissies hou
den zich er mee bezig. Men overweegt zelfs 
arbeidsdienstplicht voor meisjes ( 0, leelijk 
woord en o, onsympathieke herinnering) 
voor de meisjes in te voeren. Men studeert 
allerwege op het vraagstuk. 
De oplossing kan alleen liggen in "den Weg 
zurück" Terug naar den juisten kijk op 
verhoudingen. Begrip voor de feitelijke zin 
van het leven. Het meisje gebracht dáár 
waar het van nature thuis hoort ... in het 
gezin, maar alleen in h.et goede gezin. 
Ouders begrijpt de belangen Uwer doch
ters. Niet de fabrieli, biedt Uw dochter iets 
voor de toekomst. Ook niet al geeft de 
fabriek meer "geld" en den Zaterdag vrijaf. 
Het goede gezin alleen heeft Uw dochter iets 
te bieden, ja zelfs alles te bieden. Daar 
wordt zij gevormd voor de toekomst. Het 
goede gezin is de hogeschool voor Uw doch
ter. Als de ouders de belangen hunner doch
ters weder gaan begrijpen en er weder naar 
gaan handelen, dan, maar ook dan alleen, 
gaat het weer goed. 
Geen dienstplicht maar dienplicht in het 
belang van het kind en van het goede gezin. 
Dienplicht geboren uit het welbegrepen ei
genbelang van het kind. Dienplicht, niet 
dwingend opgelegd, maar liefderijk aange
boden. 

Vrouw HUUt en tµllin 
De vrouw is geschapen om samen met den 
man het Rijk Gods op aarde uit te breiden. 
De . vrouw is geschapen niet onafhankelijk 
van den man, de man niet onafhankelijk van 
de vrouw, doch samen hebben zij de plicht 
te zorgen voor hun gezin. 
De vrouw is uiteraard van een andere na
tuur dan de man. De vrouw is "gevoelsmens" 

' de man, als men wil, ,,de nuchterling". 
Zodoende vullen zij elkaar aan en vormen 
een geheel tot heil van zichzelf en van hun 
volk. Dat zij hiervoor het nodige verant
woordelijkheidsbesef dienen te bezitten, 
staat boven twijfel. De vrouw, krachtens 
haar natuur, anders dan de man, dient haar 
vrouwelijk wezen zuiver te bewaren, daar 
zij anders in wezen faalt. 
Wanneer wij echter om ons hèen zien wor
den wij verontrust. Wij zien hoe de meisjes 
en jonge vrouwen in vermeende vlotheid 
zich een eenigszins mannelijke houding aan 
matigen, zich niet ervan bewust, dat ztj 
hierdoor haar vrouwelijke natuur langzaam
aan verstikken, en in wezen als vrouw hun 
waarde verliezen. Wij zien vooral in de 
steden café-bezoek van meisjes, die zonder 
enige mannelijke begeleiding zijn. Door de 
oorlog is de kiem gelegd voor verwaterde 
begrippen omtrent gezin en gezinsleven. 
Wij hadden 'n voorbeeld moeten zijn, maar 
we hebben gefaald, doordat wij er ons niet 
van bewust waren, welke waarde wij be
zitten, en niet in staat waren gezonde be-
grippen over te brengen. 
Ons gezin en gezinsleven staat wel hoog 
aangeschreven. 
Ouders "let dus op uw saeck", doodt in 
uw kinderen de giftige kiem van valse be
grippen over hoge levenswaarden. 

Sterkt in Uw dochter het besef, dat zij als 
vrouw, haar vrouwelijke natuur, zuiver moet 
bewaren. Dan is zij eep. waarachtige vrouw, 
en zal zij een goede moeder zijn. 
Voedt Uw zoon op tot een wilskrachtige 
en energieke persoonlijkheid. Immers naar 
lichaam gezonde mannen en vrouwen, vor
men gezonde gezinnen. Een gezond gezin 
is de enig juiste voorwaarde om een krach
tig volk te blijven. 

:}{,et inodecne Aind. 
Een kind wordt in een goede samrnleving 
nog steeds beschouwd als een geschenk 
van God, dat met de meeste zorg moet 
bewaard worden. Het heeft in ons Brabant, 
dat kinderrijke land, steeds als een zware 
plicht gegolden het kind zo rein mogelijk 
op te voeden. 
Men had daarvoor geen systemen, geen 
handleidingen of cursussen nodig. De sa
menleving in ons Brabant was nog zó een
voudig, dat men aan de ervaring van eigen 
jeugd en aan het .degelijke voorbeeld van 
eigen ouders genoeg had. 
Ondertussen zijn de omstandigbeden wel 
een beetje veranderd, maar het lijkt me 
dat de richting der opvoeding en ook de 
te behandelen stof, het opvoedingsmateriaal 
niet veel verandering behoeven te onder
gaan. Al zijn de omstandigheden, waarin 
het moderne kind komt te verkeren, nog zo 
pervers, het is daarom nog lang geen on
bestreden kwestie of zogenaamde jeugd
voorlichting en masse wel gewenst is. Niets 
lijkt me zo gevaarlijk als dergelijke pogingen 
die meestal op een stupide wijze op het 
kind worden toegepast. 

Bovendien gaan we met dergelijke mo
derne inzichten iets aan 't kind verwringen, 
zodat 't alle charme der onschuld verliest. 
Wanneer we een vergelijking trekken tus
sen het Engelse kind en het Brabantse, dan 
valt ons direct het natuurlijke op van onze 
eigen kinderen, terwijl we bij 't Engelse 
kind alle naieviteit missen. Het Engelse kind 
van 12 en 13 jaar is volledig rijp en thuis 
in alle mogelijke flirtations. Drie meisjes 
van die leeftijd spelen het klaar met zingen, 
tap-dans en allerlei show-middeltjes een" he
le avond het publiek te vermaken. Zij passen 
daarbij alle truckjes die aan show-flirt ver
bonden moeten zijn, met veel raffinement 
toe, zodat het tenslotte alle kinderlijkheid 
mist, behalve hun figuurtje. 
Onbegrijpelijk is het dat de ouders van deze 
moderne ·kinderen met trots naar zulk een 
verwording kunnen kijken. Juist datgene wat 
in 't kind het meest aantrekkelijk is, wordt 
hier totaal vertrapt. De naieviteit en de oor
spronkelijkheid van 't kind, beide geboren 
uit de kinderlijke onschuld, zijn een kost
baar bezit, dat we hen zo lang mogelijk 
moeten laten. 
En het lijkt mij erg verkeerd hier iets te 
forceren. Ieder weet uit eigen herinnering 
dat het leven in ieder groeit als in 'n bloem. 
Hier behoeft men over het algemeen niet 
in te grijpen, al is een speciale zorg wel 
vereist. Kinderen hebben net als bloemen 
een goede tuinman nodig. Zo'n tuinman 
kan misschien wel veel uit boeken leren 
maar hij dient er voor op te passen dat 
z!in bloellJen niet vergaan zijn, voordat hij 
z1Jn boek gelezen heeft of terwijl hij op 
zoek is naar de nodige voorschriften. 

In ons Brabant is over het algemeen niet 
veel gevaar voor de opvoeding tot filmster- . 
ren, zoals dat in Engeland te zien is; maar 
toch is men al druk bezig onze kinderen 
de verschillende danspassen aan te leren 
die bij de moderne tijd passen. Er worden 
reeds kinder-danslessen gegeven en het is 
geen zeldzaamheid meer als we ergens bin
nenlopen waar een kinderdansavond is. 
In plaats van meer aandacht te besteden aan 
gézonde volksdansen, waar toch ook wel 
kinderdansen bij zijn die nog de oude be
koorlijkheid bezitten, gaan we onze kin
deren uitleveren aan een smaak, die niet eens 
op eigen bodem ontstond. Dit is toch wel 
wat teleurstellend. 
Misschien zal het nodig zijn ons Brabantse 
volk weer de overtuiging bij te brengen dat 
het nieuwe en moderne niet altijd het beste 
i�. vo�r het kind, en dat het oude zijn dege
lt1khe1d bewezen heeft en nog steeds bewijst. 
Geen kind komt pervers ter wereld. Het is 
juist zo mooi dat ieder kind de oorspronke
lijkheid, de naieviteit en de onschuld bezit. 
Het is juist de kunst die onschuld zo lang 
mogelijk te bewaren en over te brengen 
naar een welbewuste en doorleefde reinheid. 
Dit is een moeilijke kunst, maar wat is er 
schoner dan hierin te slagen? H. v.d. M. 

�1w�·ece 
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PAASFEEST. 
Resurrexit ! Hij is verrezen! 
Een engel des Heren had de steen van het 
graf weggerold en Hij is verrezen als de 
overwinnaar van dood en hel. 
De wachters waren er in volle vaart van 
door gegaan, want Zijn aanschijn was als 
de bliksem en Zijn kleed wit als sneeuw. 
De vrouwen kwamen aan bij het graf en 
de engel wachtte hen op: Hij is niet hier, 
Hij is verrezen! 
En de Kerk juicht en J'ubelt op de groote
triomfdag van haar go <lelijke Stichter. 
Treurend heeft zij hem gevolgd op Zijn 
smartelijke lijdensweg, van Gethsemani .tot 
Golgotha, maar nu is voorbij haar rouw en 
droefheid, want hij is opgestaan in volle 
heerlijkheid. 
Nu ruisen weer door de kerken en kapellen 
de blijde jubeltonen van het orgel en heel 
de liturgie van het Paasfeest bezingt Zijn 
triomf en overwinning. Ik ben verrezen en 
nog ben Ik met U. Christus is verrezen en 
nóg blijft hij bij ons. 
Ons Paaslam, Christus, is geslacht, laat ons 
dan feestvieren, zo spoort de H. Kerk ons 
aan in het Epistel, en zelf het vo,orbeeld 
gevend, laat zij bijna onmiddel_lijk daarop 
volgen haar heerlijke Paaslied: Victimae 
Paschali laudes. 0 Christenen, zingt uwen 
lof voor het Paaslam: Hij immers heeft de 
schapen vrijgekocht, de Onschuldige heeft 
de schuldigen verzoend met Zijn Vader. 
• Gij, Koning, overwinnaar, ontferm U onzer!.,
Amen. Alleluia.

Maar het is voor ons Christenen, niet ge
noeg te jubelen en te juichen op da blijde
,Paasmorgen, neen, wij moeten met Pasen
beginnen met de vernieuwing van ons gees
telijk leven.
Zoals de lente overal begint te ontluiken
in de ganse natuur, zo moeten de vruchten
van de Vastentijd ontluiken op 't Paasfeest.
Zoals Christus is opgestaan uit de doden,
zo moeten ook wij een nieuw en schoner
leven gaan beginnen op de Paasmorgen.
En de enige garantie voor de echte Paas
vreugde wordt ons geboden in het Kruis
van Christus, in de versterving en de ver
lochening, dat ons zo menigmaal in het le
ven te dragen wordt aangeboden.
De geest van Christus' Kruis is de enige
waarborg voor een gelukkige samenleving.

1Je lo.uten ·van onu tijd. 
Men. behoeft slechts kranten te lezen en 
naar de radio te luisteren om de hele reeks 
van gebreken, die ons volk nu bezit te 
kunnen kennen. In regelmatige volgorde--. 
worden artikelen over banditisme, zedeloos
heid, verwildering enz. op ons afgevuurd, 
en vooral de jeugd moet het daarbij dikwijls 
zeer zwaar ontgelden. En toch wil het er 
bij ons niet in, dat al die fouten kwalen 
zijn van onze tijd. Kwamen die• gebreken 
vroeger niet voor? Zeker, wij weten heel 
goed, dat de fouten weliger tieren dan en
kele jaren terug, maar hoe is dat anders 
mogelijk na vijf jaren harde strijd? Verge
lijk ons volk met een akker, die vijf jaren 
braak gelegen heeft, waar het onkruid min
stens gelijke kansen heeft als het goede zaad 
en ge zult zien, dat ook ons volk zich van 
die jarenlange verwaarlozing zal herstellen, 
als het de juiste behandeling krijgt. Wij zul
len het niet bestrijden, dat de uiterlijke 
schijnselen zeer decadent zijn, maar even
min kunnen wij accoord gaan met de bewe
ring, als zou ons volk en sreciaal onze jeugd
geen deugden, maar enke ondeugden meer 
Eezitten. Dwaasheid! Roei het onkruid dat 
boven het goede gewas uitgegroeid is uit, 
en velen zullen moeten toegeven, dat de 
goede hoedanighe<l,en in ons volk even sterk 
en even mooi zijn gebleven. De fouten zijn 
er, maar ze zijn er alleen maar om ze te 
verbeteren en de fouten van onze tijd 
kunnen we in de geschiedenis terugvinden 
in elke na-oorlogse periode, wanneer de 
mensheid van een abnormale toestand naar 
een normale terug· moest keren. 
Wij hebben dus toegegeven dat er in het 
Nederlandse volk elementen zijn, die in de 
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Miser er e, paarse kleuren, 
witte bloemen zie ik geen, 
'k mis de w ierook en het orgel 
'k mis het alleluja zeer : 
't is of alle dingen treur en 
om de dood van God de Heer . 

.. 

Goede Vr ijdag zal het heten 
- dat ons Heer gestorven is ;

wat is schoner dan het weten
w elk gèluk ver wor ven is
door Zijn harde, zoete dood
die ons de verlossing bood.

Miser er e  s tille ker ken
Zove el stilte vond ik niet ;
Heer Iaat mij Uw stilte sterken
voor het àl- v erlossend lied,
dat ons v reugde geeft · en leven
en een onver woestbaar s tr even
naar een witte eeuwigheid,
waarmee Pasen ons verblijdt.

Catena. 

oorlogsjaren kans hebben gezien z ich der 
mate te ontwikkelen, dat zij de goede ele
menten, die nochtans aanwezig b lijven, h eb
ben overgroeid.  Maar wat w ij nooit toe zul-

' .Jen geven is, dat ons volk niets dan slechte 
eigenschappen zou bezitten. Al is er een 
b epaald perèentage aan mens en onder ons

volk die h un uite rste b est doen om de at
mos feer zo g rondig moge lijk te ve r p esten, 
toch wil ons volk als' geheel goed, en mogen
wij het niet beoordelen ·naar een kleine min-
derheid. 
Elke dwarsbomer trekt uiterlijk ve el me er 
de aandacht dan h onderd go edwillenden, 
omdat het kwaad in werking altijd eerder . 
in h et oog valt dan het goede. 

lfUWS

TER KENN ISNEMIN G 
Ter kennis van de in woners van Boxtel 
wordt gebracht, dat het nog veelvuldig voor
komt, dat bestuurders van rijwielen deze

.- berijden, ter wijl de voorges-chreven verlich
ting on tbreekt. 
Dit hee_ft' reeds tot gevolg gehad, dat ver
schillende verkeersonge vallen hebben plaats 

gehad met min of meer erns tige verwon
dingen. In de meeste gevallen bleek, da t
het onge val te wijten was aan het on tbre
ken van een achterlicht. 
Daar de rijwielhandelare n thans voldoende 
zijn bevoorraad met verlichtingsmiddelen 
voor rijwielen, worden de wiel rijders in de 
gelegenheid gesteld, om vóór 1 Mei a. s.
hun rijwiele n van de voo rgeschre ven ver
lichting te doen voorz ien, in het bijzonder 
van achterlichten. , 
Hetzelfde geldt voor de witte achters patbor
den. Helpt allen mee en zorgt dus, dat vóór 
1 Mei alle rijw ielen van ee n behoorlijke ver
lichting en  witte achterspatborden zijn voor
zien, i n  het belang van ee n ve il ig verkeer. 
Na genoemde datum zal door de politie 
een strenge controle op de naleving van 
het bo ve nstaande worden gehouden. 

De Inspecteur van Politie. 
'.25 -jarig Jubilé. 

De R.K. Bouwvaka rbeide rsbond -zal over 
ee nige n ti jd , zijn 25 - ja rig bestaan vie ren.
Het feestcom ité dat de feestv iering moet 
voorbe reiden is d ruk in actie om de loterij 
die aan het feest voo rafgaat te o rganise ren. 
Wij vestige n de aandacht der Bouwvaka rbei
de rs op de in dit nummer voo rkomende 
adve rtentie bet reffende deze lote ri j. 

DE VUURPIJL. 
Te n besluite van de beide reeksen voo r
d rachte n welke in het seizoen 1945 -1946 
we rden gehouden, heeft de kunstcommiss ie 
va n Herlevend Boxtel het Haagsch Caba
retgezelschap ,, De Vuu rpi j l" geengagee rd
tot het geve n van ee n voo rstell ing op 
Woensdag na Pasen. 
De Vuu rpijl heeft ee n zuiver Nederlands 
repe rtoi re, in hoofdzaak van vo lkslieäe ren 
uit alle histo rische pe rioden e n  uit alle de
le n van ons land, welke zijn ged ramatisee rd
en wo rden gezongen, gespeeld en gedanst
in het costuum en  décor van hun tijd. 
Niemand die de Vuu rpijl nooit ee rder heeft 
gezie n zou ve rmoeden dat onze vo lksliedjes 
zoveel cha rme bezitten, dat ze zich zóó
goed leene n om te wo rden opgevoe rd als 
miniatuu r-ope rettes. 
De Pe rs heeft zich tal van ma len uite rmate
waa rde rend over het opt reden van de Vuu r
pijl uitgesp roken e n  het bij he rhaling " enig 
in Nederland" genoemd. 

Vie ring van den Nationalen Feestdag 
op 4 Mei a .s.

Het Bestuur van Box tel Voo ruit ve rgade rde 
Maandag j. l. met de bestu re n van de Buur t
comité's, muziek- en zang -ve reenigingen

, enz., ter besp reking van de vie ring van ho-
. ven genoemde dag. Besloten we rd dat de 
vie ring op Zate rdagmiddag voo rnamelijk zal 

bestaan in een plechtige herdenking van 
alle oorlogsslachtoffers van Boxtel. 
Daartoe zal nabij het raadhuis een of ander 
gedenk- monument worden opger icht, waar
bi{. de namen zullen vermeld wor den van
al e oor logsslachtoffer s . Om er · zeker van , 
te zijn dat geen enkele vergeten wordt druk-

. ke_ n wij hieronder de namen af_ van alle
" slachtoffers die ons bekend zijn. 

Vriendelijk vragen wij aan alle ingezetenen 
om - indien er onverhoopt een of meer 
namen vergeten mochten zijn -_ deze als
nog even op te geven aan Secretariaat van 
Boxtel Voor uit, Stationstraat 28, opdat deze 
namen alsnog kunnen word�n ingelascht. 
Cornelis Bullens - Joannes Franciscus Mal
lens - Antonius van · den Akker - Johan 
Theodoor Antoon Flint - Johannes Adri
aan v. Dommelen ; Martinus Josephus Hen
ricus' Goossen � . Petrus Johannes Cornelis 
van der Ven - Wimke Dekker - Wilhel
mus Hosewol • - Gerardus Schuiler ; Cor
nelis van der Plas - Marinus Eijkemans -
Adr ianus Eijkemans - Cornelis Wilhelmus 
van de Sande ...- Johan André Pierr e . Marie 
de Visser - Johannes Cornelis Ketelaars -
Johannes Petrus Toelen - Leonardus Bek
kers - Lambertus van Alebeek - Wilh el
mus Johannes Jonkers - Johanna A. Giezen 
Wilhelmina Bressers - Johannes C. Troeij
en - Matheus J. van der Weide - Drika 
van den Aker - Johannes van den Akker -
Cornelis van Weert - Lamber tus van den 
Brand - Maria Helena Bergman - Fr an- ' 
cijna Kluijtmans - Marinus- Martinus v. d. 
Schoot - Johanna van der Linden - Jo
h anna Maria van der Schoot - Maria 
Hendr ika van der Schoot - Martina Jo
hanna M. va'n der Schoot - Jan Joh annes 
M. van der Schoot - Lamberdina Maria 
Goossens - Cornelis Adr ianus van Haaren
Wilhelmus Fr;d er ikus Derks - Ad-rianus 
Petr us Arn ol dus P. Notten - Franciscus
Antonius Schalkx - Antoon vari der Meij
den - An fonie Lamber tus Maas - Petrus
Odulphus Pennings - An tonius Henricus
Hoffmans - Johannes Sm its .

- RECTIFICATIE.
Het bericht omtrent het auto -ongeluk b ij 
het Sch ipke b ehoe ft eenige recti ficatie voor 
wat betr eft een verkeerden ind ruk die door 
de berichtgeving is ontstaan . 
Vanwege h et gem eentebestuur is de Rijks
waters taat geattendeerd op het we glaten van 
de b rugverlich ting, zelfs tot drie ma al toe. 
De Rij kswaterstaat is in gebreke gebleven 
en is dus do or h et gemeentebestuur verant
woordelijk gesteld voor het plaats gehad 
hebbend ongeluk. 

BONTE MISSIEA VOND . 
Men deelt m ed_e, dat de zaal van 't Kas

teel Stapel en waar 2e en 3 e  Paasdag de in 
vorig nummer reeds uitvoerig aangekondigde 
Missie -avond zal plaats vinden, · voor beide

avonden reeds bijna is uitverkocht. Voor 
zover voorradig kan men zi ch nog van 
plaa tskaarten voorzie n bij Mej . Heijmans , 
Breukelse s t raat 63 . -

. KAMPIOENSCHAPPEN BOXTEL. 
Uitslag voo r weds tr ijden Ile klasse kam

pioenschap Biljart van Boxtel : 
1 .  A. v. d. Anker ; 2. L. van Raamsdonk ; 

3 L. v. d. Schoot ; 4 M. Bax ; 5 H. van Erp ; 
6 J .  van T richt. 

ARBEIDSBUREAU BOXTEL. 
Teneinde een ove rz icht te ve rk rijgen van 

. het aantal a rbeiders in de Bouwnijve rheid en 
aanve rwante bedrijven heeft de Min ister 
van Sociale Zaken een algeheele registrat ie 
van de Bouwvakarbeide rs voo rgeschreven. 

I n  ve rband hiermede worden de Bouw
vakarbeiders opge roepen zich te late n re
gist reren. Hiertoe kunnen zij zich melden 
bij : . 
a. De Bouwvaka rbeidersbond.
b. Het a rbeidsbu reau.

Zowel bij de bouwvakarbeidersbond als
b ij het a rbeidsbu reau kan me n zich in ver
band hie rmede van 1 5  tot en met 30 Ap ril
ook des avonds van 7 tot 9 uur melden. 

ARBEIDSBUREAU. 
Het a rbeidsbu reau ontvangt regelmatig op
gaven van de bestaande vacatures op de 
dive rse A rbeidsbu reau i n  den lande e n  waar
aa n deze bu reaux n iet zelf kunnen voldoen. 
Dit bet reffen als regel geschoolde beroepen. 
Zij die belang stellen in deze aanv ragen
ku nnen zich wenden tot het a rbeidsbu reau. 

S11oá= 1Ueaiu-s. 
R .K.S. V. ,,Boxtel" 

Boxtel pakte de wedstrijd
vanaf het begin flink aan 
en na de ee rste ve rken
ningen gaf zij ook meestal
de toon aan. Na een kwar
tier doelpuntte van Wee rt 

geheel onve rwacht met een goed schot juist
onder de lat. Door een misve rstand tussen 
backs en keeper kon de snelle midvoor van 
de Boys gelijk maken. Dit was een tegen
slag voor Boxte l, doch niet lang want de 
actieve Pastoors gaf na 10 minuten met 
·een zeer p rachtig doelpunt aan Boxtel op
n ieuw de leiding. Met 2- 1 werd gedraaid. 
Na de he rvatting speelde Boxtel allerminst 
ve rdedigend en t rachtte de voorsp rong te 
ve rg roten. Doch ook de Boys wee rden zich 
geducht maar de diverse achte rhoedes ble
ven meester van het ter rein. Toch dachten 

• we nog even aan een derde doelpunt bij een" 

;t �

TUIN EN 
KOOt 

Men verdeelt de koolsoorten in : 

1 .  Bloemkool ; 2. Sluitkool (witte; roode 
en savoye) ; 3. Spru_itkool ; 4. Boerekopl . 
Omdat deze groente door nagenoeg iedere 
tuinbezitter wordt geteeld en zij aangetast 
wordt door vele ziekten en beschadigingen, 
meen ik een wat uitvoeriger beschrijving 
dezer teelt niet achterwege te mogen laten. 
Grond : In 't algemeen vragen de koolsoor
ten voor een krachtige groei een vrucht
bare en goed vochthoudende grond. Bloem
kool stelt in dit opzicht speciaal ook wat de 
yochtigh eidstoestand betreft, de hoogste ei
schen . Daarop volgen de sluitkool en de 
spruitkool en ten slotte de boerekool, wel
ke ook wat minder goede gronden voor 
lief neemt . Bij verbouw· van bloemkool op 
tamelijk lichte grond is een herhaald gieten 
's morgens en 's avonds noodzakelijk. 
Bemesting : Wat deze betreft, kan men de
zelfde volgorde _in acht nemen als zooeven 
voor den grond is aangegeven. Bloemkool 
vraagt de zwaarste en boerekool de lichste 
bemesting. 
Stikstof en kali zijn voor alle koolsoorten 
wel de belangrijkste voedende stoffen. Wan
neer men over 50, 80 kg. matig verrotte 
stalmest, waarin de gier aanwezig is , be
schikt, mag men aannemen, dat aan de

stiks tof- en kalibehoefte 1van het gewas vol
daan is . De aanwending van • verschen stal
mest vlak voor het poten van de kool is 
af te keuren. Beschikt men niet of niet in 
voldoende mate over go eden ·s talmest, dan 
kan men zich op overigens in goede con 
ditie bevindende gronden best behelpen met 
kunstm est. Men geeft per are : v.an stikstof
aan bloemkool 6 - 8 kg. chili of '4½ - 6 kg. 
kalkammonsalpeter of .3 - 4 kg. ammonsal
peter, de grootere giften liefst in drie keer 
b .v. de 1 ste gift kort voor het poten, de 
2de ongeveer 4 en de 3 de ongeveer 8 - 1 0
weken na de 1 s te gi ft._ De kleinere gi ften 
verdeelt men ove'r twee keer n.l .  de h elft 

_ kort voor of bij het po ten en de rest 6 
weken later. Slui tkool kan met iets kleinere 
gi ften volstaan, evenals spruitkool en boere-

hevige ,, Boxtel" aanval en de Eindh . Boys 
ontkwamen hier als door een wonder. Na 
enkel e benauwde ogenblikken in het laatste 
kwartier kwam het einde met een 2 - 1  zege 
voor de hardwerkende Boxtel mannen, die_ 
juist nu de nood h et hoogst was gestegen 
een uitwedstrijd wisten) te winnen . 
Boxtel 2 speelde een mat(gen weds trijd te
gen een zeer sterk opgesteld O.D. C. elftal 
dat de laatste wedstrijden met groote cij fers 
verloor, doch zich nu on tpopte als een ge
duchte tegens tander. De overwinning was 
lang niet zeker gedurende een groot ge
deelte van den weds trijd. De k racht van 
het tweede elftal bleek ondanks het matige 
spel toch nog te groot voor de O. D. C.ers, 
de uitslag werd 2 -0 voor Boxtel . Boxtel B 
verloor Zaterdag met 1 -0 van de la Salle. 
De kleinen wischtten echter Zondag deze 
smaad uit en wonnen met 2 - 1  van de ju
nioren van Irene u it Gemonde. Maandag 
speelt Boxtel I tegen de Boys uit Eindhoven 
in Boxtel. 

I 

k,ool vraagt de . zwakste stikstofbemesting. · 
Van kali wende men per are voor bloemkool
aan : 8 kg. patentkali (wellicht niet Yer
krijgbaar) of 4 kg. zwavelzure kali of des
noods 5 kg. kalizout .400/0, voor sluit- en 

r spruitkool wat ' minder èn voor boerekool 
nog minder. Patentkali en zwavelzure kali 
worden kort voor het poten ondergewerkt 
en kalizout 40% nog wat eer. De twee eerst
genoemde kan men gedeeltelijk ook nog 
enkele weken na het poten geven, dus als 
overbemesting. 
Meermalen doet zich bij bloemkool het ver
schijnsel voor, , dat de planten volop blad 
maken .maar geen bloem vormen. Dit is een . 
verschijnsel van kaligebrek en met een flinke 
kali-gift is dit' te voorkomen of te verhelpen. 
Overigens wil ik in zake bovengenoemde 
stikstof- en kalihoeveelheden ·nog opmerken, 
dat de genoemde hoeveelheden niet als 
vaststaande moeten worden beschouwd. De
ze getallen dienen gewijzigd ie worden naar _ 
de omstandigheden. Zij zijn bedoeld om 
den groentenkweeker eenig idée te geven 
van de te gebruiken hoeveelheden. 
Met_ beer als overbemesting, dus als het 
gewas op het veld staat, moet men b ij 
bloemkool en sluitkool zeer voorzichtig zijn. 
Men lokt er de koolvlieg mee,- waarvan de 
witte maden in het onderste deel van den 
stengel heel wat planten doen mislukken, 
terwijl de bloemkool bovendien er een zeer 
onaangename reuk door krijgt. 
Zaaitijd : Wellicht hebben sommigen al 
, ,weeuwen" d.z. _ in den bak overwinterde, 
of "vrijsters" d.z. vroeg in het jaar in den 
bak gezaaide bloemkoolplanten uitgepoot. 
Wie dit niet gedaan heeft, mag met het _ 
zaaien der vroege en middelvroege bloem
en sluitkoolsoorten geen dag langer wach
ten. Men kan ook bij de eigenlijke groen
tekweekers over een poosje jonge plantjes
koopen. De late soorten bloem-, spruit- en 
boerekool zaaie men in de eerste h elft van 
Mei. Het zaaibed moet zijn : behoorlijk • 
vruchtbaar, vrij van onkruid en ni et besmet 
m et de knolvoetzwam, waardoor de w9rtels 
der kool later in rotting overgaan . Men kie
ze dus een hoekje, waar in lange jaren geen 
kool gestaan h eeft. Dun zaaien is noodza
kelijk en zelfs dan zal uitdunnen niet ach
te rwege kunnen blijven. Het doel moet zijn 
op het zaaib ed korte, stevige planten te 
kweeken en dit kan alleen bereikt worden 
door een ruime stand. Staan de • plantjes 
dicht opeen, dan worden zij veel te lang 
(z.g. langpooten) en daarvan krijgt men later 
ook bij di ep poten geen prima kool. v.d. Br. 

Het tweede elftal ontvangt de kopploeg 
Zwal uw V. F .C. uit Vught. Succes Jongens ! · 

O.D.C. KORFBAL 
D. O.T. - O.D. C. I 3-2

O.D. C. I .  is met een 3-2 
nederlaag van Oss terug-
gekeerd. 
Het kleine terrein was me
de oorzaak dat O.D .C. be-

neden haar vorm speelde. Voor de rus 
nam O.D.C. I de leiding met 2-0, na dt 
rust wist D.O.T. 3 de stand in te lopen 2- 2, 
terwijl kort voor het einde D.0.T. 3 .er in
slaagde het winnende punt te maken. De 
leid ing was hier beslist onvoldoende. 
Op 2de Paaschdag gaat O.D.C. _ met twee
twaalftallen, naar de Mercedes serie wed
strijden in Arnhem. Prachtige prijzen zijn 
beschikbaar gesteld voor de winnaars in de 
d iverse afdeelingen. Wij hopen dat O.D. C. 
in Arnhem het_ rood- wit-blauw op waar
dige wijze zal hoog houden. 

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje . . 

4. Bl ikke rtje en Nikkertje
ge loofden het maar hal

f
.

,,Het zal zo e rg niet zijn
als Meester zegt" ,  zei Nik
kert je. 11

Och welnee, min 
stens de helft is overdre
ven " , beweerde z 'n broer
t je. Toch hoorden ze het 
g raag vertellen en diep in 
hun hartj es hadden ze het 
verlangen om zo iets toch 
eens echt mee te maken. 
Ze speelden na schoolti jd 
wel rove rt je , maar het was 
toch n iet 1 1echt" vonden ze. 
Tot op zeke re dag Blikker
tje ze i, dat hij een mooi
plannetje had. Hij fluister
de Nikke rtje onder de taal
les in, dat hij om v ier uur
niet voo ruit moest lopen, 
maar op hem wachten. 
Want . . .  hij had iets heel

0 

�ewichtigs te zeggen. 

5. ,,En wat heb je nu ?"
drong Nikkert je na school
t i jd. ,, Vlug joh, want ik 
zou nog met Japie gaan 
knikkeren " . 
,,Ja, eh ik heb gedacht, dat 
eh ... zouden wij die rovers
niet kunnen gaan zoeken. 
Hè hè, het grote woord 
was er uit .  Met grote ogen 
keek Nikkert je zijn broer
t je aan. Wat kreeg die nu 
Ïneens ? Hoe' wilde hij dat 
doen? ,,Zie je " ,  lei Blikker
t je uit, ,, we zouden natuur
l i jk van thuis weg moeten 
gaan, zonder 'dat Vader ' en 
Moeder het weten, want ik 
denk n iet dat we mogen 
gaan als we het vragen " . 
Vergeten waren Japie en 

- . . 
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· de knikkers en de jeugdige .
vagebonden staken de kop
pen bij elkaar om het plan
te wikken en te wegen.

6. Het einde van het liedje
was, dat de domme jongen
t jes besloten van thuis weg 
te lopen. Ze zouden een 
bos gaan zoeken en dan 
afwachten of er ook ro
vers in waren. En o mis
schien mochten ze wel eens 

• met hen mee om in hun 
hol te gaan kijken! 
11En nu mondje dicht hoor 

en niets laten merken " ,
kommandeerde Blikkertje 
toen ze bijna thuis waren.
Dat was afgesproken en vol
verwachting keek het twee
tal uit naar de v_olgendc
dag.



Postdaivenvereeniging "De Luchtpost''. 
Duivensport 

Zondag 14 April j.l. hield de postduiven
vereeniging "de Luchtpost" haar eerste wed
vlucht voor het seizoen 1946, vanuit Baar
le Nassau. Gezien het mooie vliegweer ver
liep de wedvlucht zeer goed. De duiven 
werden te Baarle-Nassau gelost om 10 uur. 
De eerste duif werd geconstateerd 10.33.38. 
de laatste prijs winnende duif om 10.40.03. 
De uitslag is als volgt: te; 4e; 7e W. v. 

• Griensven; 2e; 3e; 1 0e E. Bertens; 5 e J.
Bekers; 6e H. Siemerink; 8e F. Maas; 9e 
12e J. Ha braken; 11 e; 13 e A. Bek�rs 
1 e overduif J. Bekers. 2e overduif E. ·Bertens.
Jonge duivenliefhebbers die idée hebben 
zich aan te sluiten bij de vereniging kun
nen zich schriftelijk opgeven bij den secr. 
Stationstraat 78. Het ligt in de bedoeling· 
der vereeniging een aparte junioren club 
op te richten. Leeftijd tot 18 jaar. 

Advance Tafeltennis 
De op Zondag j.1. voor de 
1 e klasse der Brabantsche 
Tafeltennis-competitie ge
speelde wedstrijd Advance 
1 - Cor du Buy 1 uit den 
Bosch, heeft een schitteren

de overwinning voor Advance opgeleverd. 
Een 10 - 0 zege had het eerste team zeker 
niet verwacht; een 8 - 2 uitslag zou de ver
houding dan ook beter hebben weergegeven. 
Als Advance 1 het spelpeil blijft handhaven, 
-dan kan het Maandag 2e Paasdag in den
Bosch een uiterst spannende wedstrijd wor
·den tegen het sterke ,,Vice Versa 1" dat
nog steeds de le.iding heeft in de compe
titie. Advance 2 kwam Zondag in Tiel op be
zoek bij T.T.C. 1 en O.V.T. 1 en moest in 
-deze .beide teams haar meerdere erkennen.
De volledige uitsl�gen zijn: 
Advance 1 - Cor du Buy Den Bosch 10- 0
O.V.T. 1 - Advance 2 8 --2 
T.T.C. 1 - Advance 2 8 - 2 
Voor Maandag 2e Paasdag zijn vastgesteld: 
Vice Versa 1 - Advance f 
Advance 2 - Well Shot 1 Nijmegen. 
Advance 2 - Well Shot 2 Nijmegen. 
Tevens zal er op Zaterdag 20 April de 
wedstrijd gespeeld worden: Never Down 1 
Zalt-Borµmel - Advance 2. 

DAMMEN 
Op 15 April j.l. werd de on
derlinge competitie der E.
B.D. in het clublokaal "Ho
tel Theuwkens" voortgezet. 
Interessant was het spelver
loop tussen A. v., Nistel

rooy en A. Kool, welke tenslotte na een 
sportieve beslissing van A. Kool, een ver
dienstelijke remise opleverde voor A; van 
Nistelrooy. 

"V.d. Wouw moest in een slecht gespeelde 
.afwikkeling de volle winst aan Tijboscli laten 
De overige partijen haddeq een normaal 
verloop, al had den stand van Poulissen in 
zijn partij tegen Schuurmans tot winst kun
nen leiden bij juiste afwikkeling. 
De gedetailleerde uitslag werd: . 
C. Oliemeulen - A. Kool 0-2.
H. Poulissen - A. v. Nistelrooy 0 - 2.
·J. v.d. Wouw_- W. Tijbosch 0 - 2.
C. Steinmann - H. Schuurmans O - 2.
A. van Nistelrooy - A. Kool 1 - 1
H. Schuurmans - H. Poulissen 2 - 0.
Op. 2e Paasdag worden geen wedstrijden
_gehouden, deze worden op 29 April a.s. 

- voortgezet.
Onderstaande berichten werden ons eerst
Vrijdagavond bezorgd, waardoor ze eerst 
în di� nummer konden worden geplaatst. 

&dt.
Kath. Volkspartij 

De afd. Esch K.V.P. hield 
Dinsdagavond 9 April een 
�rukbezochte ledenverga
dering. Na opening der ver
gadering deelde de Voor
zitter mede, dat de afdee-

Iing 341 leden telt. Verder gaf hij een ver
slag van .de gehouden stemmingen over de 

•• candidatenlijsten van Kamer en Prov. Sta
ten. Daarna werd een plaatselijk reglement 
vastgesteld. Na een uitvoerige gedachten
wisseling over. het al dan niet deelnemen 
der K.V.P. aan de gemeenteraadsverkiezing
werd tenslotté besloten dat de K.V.P. met 
een candidatenlijst zal uitkomen. 
Bij de hierna volgende bestuursverkiezing
werden de navolgende personen (alfabetisch) 
gekozen: F. van den Braak; A. Dieden; G. 
van Gorp; J. v.d. Hoogen; C. F. Jansen; 
<Z. den Ouden en Th. Spooren. 
Na een dankwoora a!1� den Heer' Jos Ko
nings, die zich niet mèer herkiesbaar stelde 
en ruim 20 jaar als secretaris der R.K.S.P. 
geijverd had, sloot de voorzitter, de heer 
Spooren, de • geanimeerde. vergadering. , . • ' Vriendschap onder ons. 
Op 22 en 28 April zal de tooneelclub V.O.O. 
het tooneelstuk "verwaaid volk" opvoeren.

Kippendiefstal 
Alhier werden wederom een 18-tal kippen 
gestolen. Dit is reeds de 5de kippendiefstal. 

&n,ule. ' . - .

D.V.G. I -. Conc. S.V.D. III 4-0. 
J.I. Zondag maakte D.V.G. een begin aan
de tweede helft van haar competitie, 
ofschoon zij ·met twee invallers moest 
spelen, haalde zij een verdiende óverwin
ning. • Direct na de aftrap is Conc. _ in den -
aapval. maar de achterlioede.__ van D.V.G.· 

Dienstplichtigen 
van Lichting 1945 

tlenkt aan Uwe retraite die vol
gende week Woensdag begint. 

was goed in vorm, waarvan de keeper voor
al, zodat zij de aanvallen wisten af te slaan. 
Na ongeveer een half uur maakte de mid
denvoor van D.V.G. door een goede voor
zet van de linksbuiten van D.V.G. het tste 
doelpuntje 1-0. Met deze kleine voorsprong 
ging de rust in. 
Na de rust pakt D.V.G. direct stevig aan, 
en al spoedig heeft de middenvoor weer 
succes, 2-0. Daarna krijgt Conc. een straf
schot te nemen, dat door de D.V.G. -keeper 
mooi wordt gestopt. Tien minuten later 
brengt de middenvoor van D.V.G., door een 
mooie voorzet van de rechtsbinnen, de stand 
op 3-0. Een kwartiec voor het einde is het • 
weer de middenvoor, die, doordat de rechts
buiten mooi voorschiet, nummer 4 inschiet 
4- 0.

Zo kwam het einde van deze zeer goed ge
speelde en spannende wedstrijd, die verdiend 
gewonnen werd. 
Het tweede elftal deed het slechter, door 
ván Conc. S.V.D. IV te verliezen met 4 - 6. 
De tweede Paasdag speelt D.V.G. I uit te
gen Helvoirt I, en D.V.G. II - Hintham II. 

Visái&dk= 'llieaw.s. 
AANVULLING BONNENLIJST. 

Voor de eerste helft van de 5de periode 1946 
14 tot en met 27 April. 

Bonkaarten KA, KB, KC 604: 
186 Algemeen: 100 gram cacao 
187 Algemeen: 250 gram 1·am, stroop enz.
188 Algemeen: 3 doosjes ucifers. 
189 Algemeen� plm. 250 gram zachte zeep. 
Bonkaarten LA, LB, LC 604: 
A 26 melk: 2 liter melk. 
B 26, C 26 melk. 3½ liter melk. 
104 aardappelen: 2 kg. aardappelen. 
Bonkaarten KO, KE 604. 
682 Algemeen: 100 gram cacao. 
683 Algemeen: 250 gram jam1 stroop, enz.
684 Algemeen: 3 doosjes luciters. 
685 Algemeen: plm. 250 gram zachte zeep. 
Bonkaarten LO, LE 604. 
D 26, E 26 melk: 6 liter melk. 
604 aardappelen: 1 kg aardappelen. 
Tabakskaarten enz. 
T 24: 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen 

- import-cigaretten).
V 24: 100 gram chotolade of suikerwerken. 
X 24: 100 gram chocolade of suikerwerken. 
Uitreiking Brandstoff enkaar�. 
De Directeur van den Distributiekring Box
tel rnaakt bekend, dat in het tijdvak van 
15 April tot en met 11 Mei 1946 nieuwe 
brandstoffenkaarten T 606 zullen worden 
uitgereikt, in alle tot zijn kring behoorende 
gemeenten en wel op de volgende dagen. 
Boxtel en Schijndel: 
19 April de letters K en L; 23 April . de 
lett�rs M, N, 0. 24 �fril P, Q, R, T; 25
Aprtl S, en U, 26 Aprt V. W. X. Yen Z. 
en Z. _, 
Gemonde: 

• 29 April de letters A tot en met M. 30 April
de letters N tot en met Z. 
Liempde:
1 Mei de letters A tot en met M; 2 Mei de
letters N tot en met Z. 
Esch. 
3 Mei alle letters.
Mede gehaald moet worden: Het volledig
ingevulde· en ondertekende formulier MD 
323-11. De 2de Distributiestamkaart van 
alle leden van een gezin of samenwoning, 
respectievelijk de TO van den alleenstaan
den hoofdbewoner .en tenslotte de oude 
brandstoffenkaart T 505 of T 509, waaraan 
zich de bon 49 moet bevinden. 
De uitreiking der nieuwe brandstoffenkaar
ten vindt in alle gemeenten (dus ook te 
Boxtel) plaats op het plaatselijk distributie
kantoor. 

. Uitreiking nieuwe bonkaarten
Gedurende het tijdvak van 17 Apr. t/m 11 
Mei zal tevens in alle tot den Distributie
kring Boxtel behorende gemeenten worden 
overgegaan tot het uitreiken van nieuwe 
Bonkaarten KIL 606 en KFIG 606. Deze 
uitreiking zal op de volgende dagen plaats 
hebben: 
A. Zelfverzorgers: Deze worden schriftelijk
opgeroepen en wel in het volgende tijdvak: 
Boxtel, Schijndel en Oirschot van 17 April 
t/m 6 Mei; Best van 17 April t/m 3 Mei;· 
Liempde van 23 Aprif t/m 29 April; Gemon
de van 17 April t/m 19 April v.m.; Esch van 
1 t/m 3 Mei v.m. 
B. Niet zelfverzorgers: Deze moeten op de
volgende dagen verschijnen: Boxtel - Schijn
del - Best en Oirschot. 7 Mei A t/m G;
8 Mei: H t/m N; 9 ,Mei O t/m S; 10 Mei
T tot en met Z. 11 Mei kloosters en ge-
stichten. 
Gemonde 30 April n.m.; Liempde 30 April; 
Esch 3 Mei n.m. 

1�=.Áqaula� 
. Parochie H. Petrus, Boxtel. 

ZONDAG, 21. April: Hoogfeest van Pa
sen. De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uqr en om half 11 plechtige Hoogmis 
met assistentie. De Hoogmis zal worden op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk wel-

• 
1 

zijn der parochie. Na de middag om 3 um: 
plechtig Lof met sermoon. Na het Lof 
tot 5 uur gelegenheid om te biechten. Van
daag en morgen 2e Paasdag is de 2e schaal 
voor de bijz. noden van het Episcopaat, 
welke bijzonder in de milddadigheid der ge
lovigen wordt aanbevolen. 

MAANDAG: 2e Paasdag. De H.H. Mis
sen om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om 
half 11 de Hoogmis. Om kwart vQor 8 gel. 
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie. Na de middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. Maandagavond is het 
geen Congregatie. 

Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro-
zenhoedje. 

Voor het welslagen van de Missie, die 
van 6-16 Mei zal gehouden worden, zal 
na alle H.H. Missen een Onze Vader en 
Weesgegroet worden gebeden. Wij verzoe
ken ook alle huisgezinnen van onze parochie 
voor dezelfde intentie iederen dag een Onze 
Vader en Weesgegroet te bidden. 

Zij, die hun Pasen thuis wensen te ont
vangen moeten zich daarvoor tijdig laten 
aanmelclen. Zij die gedurende de 40-daags( 
vasten gebruik gemaakt hebben van de toe
gestane verzachtingen in de vastenwet, wor
den verzocht het zuivelgeld van minstens 15 
cent als aalmoes te storten in de daartoe 
bestemde offerbus. De dienstplichtigen van 
de lichting 1945, die zich hebben ,.opgegeven 
voor de retraite, worden 23 April vóór 2 uur 
verwacht op het retraitehuis Loyola te 
Vught. De trein vertrekt uit Boxtel om 
13,42. 

Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. 

Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 

voor Johanna van Elten van Duren; z.a. gel. 
mndst. voor Hermanus Marinus Dusemos; 
om half 8 gel. jrgt. voor Wilhelmus van Er
ven; z.a. gel. jrgt. voor Maria van Zoghel; 
om half 9 gez. H. Mis tot bijz. intentie. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Goverdina van Heesch-van Aar
le; z.a. 9 uur gel. jrgt. voor overleden famiiie 
Marynissen-Borburght; om half 8 gelezen 
mndst voor Hendrica v. d. Brand; z.a. gel. 
mndst. voor Geertruda Verheijden van Sons
beek; om half 9 gez. jrgt. voor Adrianus 
v. d. Ven.

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Johannes van Oirschot en Ida 
Santegoets de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor 
overl. familie v. d. Pasch Schellekens; om 
half 8 gel. jrgt. voor Johannes Troeien; z.a. 
gel. H. Mis voor overl. familie Doesburg 
Pelgrim; om half 9 gez. jrgt. voor Francisca 
v. d. Ven v. d. Langenberg; om half 10
Huwelijksmis. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Embertus van Kuijk; z.a. gel. H. Mis 
voor Martinus Hubertus Giesbers; om half 
8 gel. jrgt. voor Maria Troeien; z.a. gel. 
H. Mis tot bijzondere intentie; om half 9
gez. jrgt. voor Wilhelmina Waggelmans. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. ✓• 

voor Lambertus v. d. Meerakker; z.a. gel. 
mndst. voor Martinus Jacobs om half 8 gel. 
H. Mis tot bijzondere intentie; z.a. gel.
mndst. voor Paulina Hoffmans van Hal; om 
half 9 gez. Dienst tot bijzondere intentie. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Dinsdag: gel. H. Mis voor Lambertus v. 

d. Sande; Woensdag gel. H. Mis voor Cor
nelia Bosch; Donderdag gel. H. Mis voor 
Johannes Dankers; Vrijdag gel. H. Mis voor 
Marinus van Laarhoven; Zaterdag gel. H. 
Mis voor de 3 gesneuvelden v. cl. Nieuwstr. 

Het H. Sacrament ·des Huwelijks wensen 
te ontvangep: 

bekende huwelijksbeletselen waarin niet is 
gedispenseerd ten spoedigste aan den pas
toor bekend te maken. 

Parochie H, Hart, Boxtel. 
Hoogfeest van Paschen, 21 April 1946. 
De tste schaal is voor de kerk, de 2de 

open schaal voor de Sint Martinus-Armen
naaikring, welke in uw bijzondere mild-
dadigheid wordt aanbevolen. . 

De plechtige Hoogmis om half 11 wordt 
met assistentie gecelebreerd. Om 3 uur pl. 
Lof met assistentie, waaronder predicatie 
(stoelen.geld als gewoon). Na het Lof is er 
gelegenheid om te bichten tot 5 uur. Op 
den 2den Paasdag zijn de diensten als op 
Zondag; de 1ste schaal is voor de kerk:; 
de 2de voor de B. N. van het Bisdom. 

In een . daarvoor aangewezen offerblok 
kan het zuivelg�ld gestort worden. 

De Sint Pieters-penning en de contributie 
der Broederschap van het H. Hart worden in 
de loop der Paasweek opgehaald. 

Op Zondag a.s., Beloken Pasen, begint de 
Noveen voor het welslagen der H. Missie in 
onze parochie; de Noveengebedjes worden 
nog thuis bezorgd en men bidde dit gebed 
in het gezin na het Rozenhoedje of na het 
tafelgebed. 

ZONDAG: 6 uur l.d. voor Piet Bergman; 
7 uur Ld. ter ere v. d. H. Maagd uit dank
baarheid; 8 uur l.d. tot bijzondere intentie; 
kwart over 9 l.d. voor Willy Derks ! half 11 
Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie. 

MAANDAG: 6 uur Ld. voor overleden 
Ouders; 7 uur l.d. voor het geeselijk en tij
delijk welzijn der parochie; 8 uur l.d. tot 
bijzondere intentie; kwart over 9 l.d. voor 
Joa Potters-Kemps; half 11 Hoogmis voor 
Mej. Allegonda Spierings, als overleden lid 
der Broederschap van O.L.Vr. van Lourdes. 

DINSDAG: 7 uur l.d. overleden familie • 
T eulings; Ld. voor Adrianus en Franciscus 
Wagenaars; kwart voor 8 Ld. Adrianus van 
Erp; l.j. Maria van . Ruremonde; half 9 l.d. 
Heer en Mevrouw Hub. van Dijk-van Oerle. 

WOENSDAG: 7 uur z.d. tot bijzondere 
intentie; l.d. Frans Verhoeven; kwart voór 8 
l.d. voor Nellie v. d. Steen; Ld. Petrus Tim
mermans en Lamberdina van Beek z.e. half 
9 z.d. Gerardus Roovers. 

DONDERDAG: 7 uur Ld. overleden 
bloedverwanten Petrus Timmermans-van 
Gils; 1.d. voor Petrus van Gils en Theodora 
Traa z.e. kwart voor 8 Ld. Wilhelmina van 
Uden-van d. Bruggen; l.j. Antoon van d. 
Wetering; half 9 z.d. tot bijzondere intentie; 
half 10 Huwelijksmis.· 

VRIJDAG: 7 uur z.j. Adrianus van d. 
Burgt; l.d. Heer Kees van Schaayk; kwart
voor 8 hj. Henricus van Kasteren en Joa 
Verbruggen z.e.; l.d. Joa van d. Meer-Bre
kelmans, te Udenhout overleden; half 9 z.m. 
Theodorus Hendriks .. 

ZATERDAG: 7 uur z.m. Antonius Hof
mans; l.d. Jos Rossou en echtgenote; kwart 
v. 8 l.j. Aloys. Langenhuyzen; l.d. Heer Pau
lus Leenen; half 9 l.j. Franciscus Baayens 
en Joa van Kempen z.e. 
Parochie H. Lambertus, Gemonde. 

Hoogfeèst Pasen. 
ZONDAG: half 8 H. Mis Welzijn der 

parochie; 10 uur jrgt. Wilhelmus Verhoeven 
en Helena Verhoeven. 
, MAANDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie;- 10 uur jrgt. Marinus Schell�kens. 
• DINSDAG: half 8 jrgt. Adrianus Sçhel
lekens en Cornelia de hsvr. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. Cornelis v. d. 
Velden. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. Adriana hsvr. 
van Cornelus v. d. Velden. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. Lambertus v. d. 
Sloot. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. Maria hsvr: van 
Lambertus v. d. Sloot; 9 uur gez. H. Mis
Bijzondere intenties. 
- Deze week zullen geschieden: Dinsdag:
mndst. Theodorus van Kuringen; Woensdag: 
mndst. Adrianus van Eindhoven; Donder
dag: mndst. Maria van Kasteren; Vrijdag: 
mndst. Antoon van Oorschot. • 

Gerardus v. d. Oetelaar uit deze parochie 
en Theodora Johanna Kruijsen uit de par. 
v. d. H. Theresia Adrianus Wilhelmus Lig
tenberg wedn. van Dina van Uden uit deze 
parochie en Jacquelina Jacoba v. d. Rest 
wed. van Cornelis Okx uit de parochie v. d. 
H. Bonifatius te Amsterdam; Adrianus Theo
dorus Petrus v. d. Ven uit deze parochie en 
Ardina l}orsten uit de parochie v. d. H. 
Landstichting te Nijmegen; Adriaan Bernard 
Maria van Haren geb. te Megen en won . 
te Boxtel en Maria Elisabeth Huijts geb. te 
Bemelen en won. te Boxtel; Hendrikus de • Parochie H. Theresia, Boxtel.
Jong uit de par. van het H. Hart en Cornelia 

-
Hoogfeest van Pasen,' 1946. 

• 
Wilhelmina v. d. Pasch uit deze parochie; ZONDAG: 7 uur H. Mis,�aarbij de kerk
Marinus Heesakkers • wedn. van Anna Maria met een kaars wordt vereerd voor Anna 
Geerts uit deze parochie en Anna Maria Maria van d. Struik-Sterke; half 9 H. Mis 
Kuipers wed. van Johannes Cornelis Kete- 10 uur Hoogmis voor het welzijn der paro-
laars geb. te Haaren en won. te Best; Mat- chianen. De eerste schaal is voor onze eigen 
thias Johannes Gerardus Bronnenberg geb. kerk; de tweede voor de B.N.; kwart voor 
en won. te Helmond en Geertruda v. d. 3 Rozenhoedje om den goeden God te be-
Brand geb. te Boxtel. en won. te Helmond; danken· voor de ontvangen weldaden; om 
Adrianus Maria Cuppen uit de par. van 3 uur plechtige Vespers; voor. en na de 
het H. Hart en Gerarda Helena Maria Jans- Vespers wordt biechtgehoord in de beide 
sen uit deze parochie; waarvan heden de te biechtstoelen tot 5 uur. 
afkondiging geschiedt; Johannes Antonius MAANDAG: Tweede PaasdiJ.g, waarop 
Kremers geb. en won. te Ammerzoden en de H. Diensten zijn als op Zondag. De 
Anna Maria Corolina Antonia v. d. Boo- eerste schaal is voor onze eigen kerk, de 
gaard uit deze faro'chie; Wilhelmus Marti- tweede voor het bewaarschoolonderwijs; om 
nus van Moorse en Catharina Maria Agnes 7 uur H. Mis voor bijzondere intentie; half 
Willockx beiden uit deze par.; Gerardus Cor- ---.. 9 H. Mis; 10 uur de Hoogmis voor het wel-
nelis van Dun uit deze parochie en Martina zijn van de parochianen; om 3 uur Lof met 
v. d. Brand uit de par. v. d. H. Petrus te Rozenhoedje, om den goeden God te bedan-
Oisterwijk; waarvan heden. de 2e afkondi- ken voor de ontvangep weld,aden. 
ging geschiedt; Mar:tinus Wilhelmus v. d. DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis voor 
Pasch en Goverdina Maria Schellekens bei- Johannes Vissers; half9 gez. jrgt. voor An-
den uit deze parochie; Lambertus Nicolaas tonius van Beers, Anna van Geffen hsvr. en 
Klompers geb. en won. te Best en Francisca Antonetta de dochter. •• • 
Wilhelmina Vullings uit deze parochie; Jo- WOENSDAG: half 8 H. Mis van wege 
hannes Adrianus van Nieuwenhuizen uit de- de buurt voor den jonge heer Franciscus 

, ze parochie en Hendrica Wilhelmina van Schalkx, in Duitsland overleden; half 9 gez. 
Boxtel uit de parochie v.d. H. Petrus te jrgt. voor Huberdina Leyten-Schellekens. 
Uden· waarvan heden de 3e afkondiging ge- DONDERDAG: half 8 H. Mis, waarbij , 
schiedt., De gelovigen zijn verplicht de hun de kerk met een kaars wordt vereerd, voor 



"de gelovig� zièie�; half 9 R Mis tot in 
tentie v. d. leden der Godsvruchtige vereni ging ter ere v. d. H. Theresia v. h. Kind

-

-

Jezus.'. . . . . • , . · VRIJDAG: half 8 H. • Mis voor overledenouders Jansen-Verstappen; half 9 H. Mi vanwege Broederschap O.L. Vrouw in he 
Zand voor Petrus van Beers. 

st
s ZATERDAG: half 8 jrgt. Jan Jöhanne van Kasteren en Anna van Buul hsvr.; half 9 • ge�. mndst. voor mej. Wilhelmina v. d 

Boom; half 9 wekelijkse H. Mis voor GerardVekemans te Nijmegen overleden. Aanbevolen 30 dagen: Josephus Wilhel 
mus Vugs te Oisterwijk, mej. Wilhelmina v d. Boom alhier en de jongenheer Franciscu 

-

s

Schalkx te Karslruhe overledeq. Biechthoren half 3 tot 4 uur en van half 6tot 7 uur, daarna Lof ter ere van het On bevlekte Hart van Maria tot hulp voor de
-

bewaarschool. ZONDAG, 28 April: 7 uur H. Mis van wege St. Vincentius-verèniging als weldoener voor Adrianus v. d. Loo. 
-

-
Het H. Sacrament des Huwelijks wensente ontvangen Theodorus Bekkers uit de pa rochie van het H. Hart en Martha CorneliaJansen uit deze parochie, beiden te Boxtel Gerardus v. d. Oetelaar uit de parochie St Petrus en Theodora Jahanna Kruysen ui deze parochie, beide te Boxtel, waarvan he

den de eerste afkondiging geschiedt.

-

t
-

Paróchie St. Jan's Onthoofding,. 
Liempde. Paschen, 21 April 1946. 

ZONDAG: Hoogfeest van Pasen en aan bîddingsdag voor onze parochie van wegede diocisane altijd durende Aanbidding; 6uur uitstelling van het Allerheiligste; half 71. mndst. _ Lambertus Verhagen; 8 uur l.m tot bijzondere intentie; de plechtige hoog 
mis te 10 uur tot welzijn der parochie; hal 7 plechtig Lof en sluiting der Aanbidding na de middag biechthoren van 2 tot 4 uur envan half 5 tot half 6; de leden der Erewach van het H. Sacrament zullen hun aanbid dingstijd vermeld vinden op een lijst achter 

-

-

f 
i 

t
-

in de kerk. 
MAANDAG: 2de Paasdag, geen verplich 

te feestdag; half 7 I.m. tot welzijn der par 
8 uur I.m. levende leden der proc. Haken 
dover; 10 uur de hoogmis z.m. voor Mar 
tinus Boeren van wege de Liempdsche on 

-

-
-
-

derduikers; 3 uur Lof. 
Kevelaar. 

DINSDAG: 7 uur I.m. Martinus van Dijk
als overleden lid der Processie van Kevelaar 
8 uur I.m. Hendrica Johannes v. d. Hurk 
overleden te Best; half 10 z. Huwelijksmis 

WOENSDAG: 7 uur l.mndst. Hendrica van Rysingen; 8 uur l.mndst. Antonius van 

i 

Alphen; 9 uur z. huwelijksmis. DONDERDAG: 7 uur I.m. bijzonderenoden der parochianen; half 8 z.m. Martinusvan . Dijk als overleden lid broederschap
H. Theresia; 8 uur l.mndst Arnolda Tinne
broek VRIJDAG: 7 uur z.j. Wilhelmus v.· Abeelen ! half 8 l.mndst. wed. Johanna Jan vanNunen; 8 uur l.mndst. Maria Vugts. ZATERDAG: 7 uur z.j. Elisabeth Wilhelmus van Abeelen; half 8 l.mndst. Johannes . Vingerhoets; 8 uur l.mndst. wed. Johanna 
Jan van de Wiel. ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn derparochie; 8 uur I.m. tot bijzondere intentie ,10 uur z.m. Martinus Boeren van wege de
Liempdsche onderduikers. foe Martinus v. Dijk overleden te Liemp
de; Hendrica Johannes van d. Hurk over
leden te Best. Gedoopt: Johanna Mechlina Gerarda d.v. Martinus v. d. Pasch-Thomassen • Maria Johanna Henrica Cornelia en Nicofasina Anna 
Theresia Cornelia dochters van Frans v. d.Velden-van Weert. 

Parochie H. Willibrordus, Esch. Hoogfeest van Pasen. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 

Hoogmis voor de Parochie; Tweede schaalcollecte voor Bijzondere Noden Episcopaat.
Na de middag om 3 uur plechtig Lof, waaronder feestpredikatie. Daarna gelegenheid 
om te biechten tot half 6. Maandag, 2de Paasdag H.H. Diensten alsop Zondag. 

Donderdag zal na de H.H. Missen de litanie van Alle Heiligen gebeden worden totafwering van tijdelijke rampen en voor devruchten der aarde. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenning en de Retraitepenning worden verzocht in de loop van deze week de gelden op te halen en af te dragen. ZONDAG: om 7 uur mndst. voor Johannes Konings; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 

v. d. Meyden-v. d. Ven te Boxtel over!.; half9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de par.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Bijzondereintentie; 8 uur jrgt. voor Johannes Konings.WOENSDAG: om 7 uur H. Mis voorMaria van Rulo-van Dongen; 8 uur jrgt.voor Arnoldus van de Ven. 
DONDERDAG: om 7 uur jrgt. voorTheodorus van der Meyden; om 8 uur jrgt.voor Anna van de Ven-v. d. Aker. 
VRIJDAG: om 7 uur H. Mis uit dankbaarheid; 8 �ur jrgt. voor Johannes Bergman en Clasma van Zeeland hsvr. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor JohannaMaria van den Aker-Doleweerd; 8 uur jrgt.voor Johannes van Roosmalen. 

......... ., ........... . . . 
' • 

1 Op 24 April hopenonze geliefde ouders en grootouders, 
H. Verhoeven

en 
M. Verhoeven=

Te koop vijf-armige ''iicht:· •kroon en wit- emaille for-; nuiskachel • merk Juno. Bevragen Molenstraat 19.
Planten .• ·Bouwvak'arbeiders.opg'e:lêt! 

Op 26, April Is er g�legenheid_ om 

Voor wonen vulling 
Meubelhuis 

-

Voorradig: 
Savoye•, Roode•, 

. Spits•, Bloemkool•, 
Uien•en Slaplanten 

Pé Cé Verder nog alle Tuinzaden.
Fa Gebr. v. Oers 

H.H. Landbouwers Breukelschestr. 112 

• Yacantiebonnen te verzilveren
en wel: 

,. ,_ van 7,30 uur tot 9 uur voor georganiseerden,
en van 9 uur tot9,30 uur voorongeorganiseerden·. 

v." d. Pol, 
den dag te herdenken 
waarop zij vóór 40 jaren 
in het huwelijk t raden.De H. Mis van dank•
baarheid zal wordenopgedragen om 81/2 uur
in de Parochiekerk van 
het H. Hart. 
Dat God hen nog lang 

i moge sparen is de 
i wensch van hunne
i dankbare 

Op Zaterdag 2 7 April 
is onze zaak 

gesloten 

• Nog voorradig:
Zomer•Rogge 
Zomer"Gerst 
Zomero Tarwe 
Zaaihaver wegens zil veren 

Alle soorten Bietenzaad. huwelijksfeest. ... 

Na 26 April worden geen bonnen aangenomen. ·Inge"
leverd moeten worden 4 bonnen. Niet in volgorde 
opgeplakte bonnen worden n ie t aangenomen. 
Vrienden komt it�er op de voor u aangegeven tijd. 

Namens het Betsuur: 
C. A. v. d. AKER, Secrcta�is.

• Bovendeert's
•Schoeneni Kkdercn en

i Kleinkinderen. 
i Boxtel, Tongeren 80. 
........................ � .. �

In plaats van kaarten: 
Wij verloven op 2den Paas
dag Toos van Susante

.enJacques van de Laar Breukelschestr. 32, Boxtel.Jan Bat'a laan 2 Best. Geen ontvangdagAntoon Elissen en Corrie Hauser 
geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk, dat zal
gesloten worden in de parochiekerk van de H. Familie te Venlo, op Dinsdag 
23 April, 's-morgens omhalf tien. 
Vught, Margriet kazerne.Venlo, Leutherberg 99 (toekomstig adres) 
Langs deze weg betuigenwij onze hartelijke dank aan buurtbewoners en vrienden voor de deelneming ondervonden bij de uitvaartdienst van onzennniggeliefden zoon enbroer i 

Frans 
Uit aller naam 

W. J. Schalkxen kinderen.
Aangeboden: Prima gestruikten Haagdoorn nog goed verplantbaar. Firma P. de Bruyn, Esch.

1 

Te koop of te ruil: Eenradiotoestel met accu's enuidspreker. Te bevragen:v. Coothstraat 18 - Boxtel.
Te koop een partij brandhout bij W. Swanenberg,Eindhovenscheweg 72. 
Lathyrus, prachtige siererwten voor bouquetten. Witte uitjes-zaad voor den nmaak. Tevens alle landen tuinbouwzaden. i 

M. Toirkens-Nijst,' Markt13, Boxtel. 
I -leb nog enkele avondurenbeschikbaar voor het geven van Fransche lessen. Fran
s 

t 

che Handelscorrespondenie, conversatie, bijwerken van leerlingen. Brieven onder no. 30 bureau van dit blad. 

s

t 

Te koop bij: J. J. de Breser, Langenberg 24 Boxtel,wee driftvarkens, Yorkshire, gemerkt voor 't stam
boek. V.D.L. en tevens 2graskalveren. 
Te koop: zware draaibaremachine-spanschroef ook tegebruiken als bankschroef,Electrische motor 1/10 P.K.
Osch en v. Leeuwenstr. 37 
Breister heeft nog eenigeijd beschikbaar voor het t 

e 
breien van kousen, sokken 
n sportkousen, te bevr.Molenstraat 19, Boxtel: 

Leerlingen. 
j 
V p 

Voor een of twee nette ongens, die het tuindersak grondig willen leren is laats bij Alouis BartenBosscheweg 203. 
g 
g 

Te koop: Linnenkast en rote tafel o. s. te bevraen, Rechterstraat 10. 
b g 
V 

Goed eikenhouten schrijfureau te koop gevraagd,een cylinderbureau. Brieen onder no. 70. 
s 
Il 

Te koop: Uittrektafel, vier 
toelen, 2 fauteuils en bloe-
1en tafeltjes.B evragen Molenstraat 19. 

Fa Gebr. v. Oers M. v. Schijndel,
Zaadhandel • Boxtel Bosscheweg 39, Boxtel

Won •• n g ru 1· 1 BovenwoniI?� A'dam W.
_ • W. de Zw1Jgerlaan 2e 

etage, 3 kamers, keuken, halletje, zolderkamer.- Mooi 
uitzicht, tegen huis;-te Boxtel, liefst spoedig. Brieven onder no. 88 bureau v. d. blad. 1 

-• Blijven 
• Beter.

AMATEUR TABAKTELERSl 
w•tt , 

TABAKSPLANTEN I eveen S , 

voor den komenden oogst kunnen bij mij besteld 
worden en bij den afdeelings,correi.pondent 

G. KEUKENS
Julianastraat 19 Boxtel

Deze planten worden op tijd geleverd door kweekerswelke zich onder toezicht van de Ned. Vereen. van 
Amateur Tabakkers gesteld hebben, zoodat een goede 
plant verwacht kan worden. Gezien de schaarschte 
aan Tuindersglas en de groote vraag naar planten is tijdig bestellen gewenscht. 

• Afdeeling N.A.T. Den Dungen
W. v. Lieshout, Maaskantje C 103

Gouden Trouwringen 
Het best e op dit gebied. 

H. D. Z.-ringen, in alle

maten en gewichten voorradig.

Tegen inlevering van oud goud

fi. van 'Vlerken � ;Boxtel 
Uurw@rken - Goud en Zilver - Optiek 

Compl. Meubileering 
Boxtel. 

• Ruime sorteering
Huis• en slaapkamer
Ameublementen

• Een bezoek aan onze·
Toonkamer stellen wij
ten zeerste op prijs.

• Vrijblijvend advies.

Bezichtigt onze spe c ia Ie Pa a s c h • é t a Ia ge•· 

De speciaalzaak voor 
Boter, Kaas 
en Visch 

DIRK VOS 
STATIONSTRAAT 44 

Een voorstelling ':?l fl�ur, f � � �, ,-� 
charme en vroolqkhe1d] 

n & b t · 
des avonds o:� !�:�:t: A:t d�!�!;

• vuwe gi er s , '
Haagsche Caharetg�zelschap "De Vuurpijl" TH E E 

_ • Entree : f 2. -' en f 1.50 
Voorverkoop van kaarten: Sigarenmagazijn Mandos,Kerkstraat. Plaatsbespreken 12-1 uur aan de zaal.

GRATIS GTUDEEREN 
voor Middensta1msdiploma, Bouwvakpatroon of -arbeider, Taxateur, Assu
rantiebezorger, Verzekeringsinspecteur, Makelaar-Taxateur, enz. - kaniedere Nederlander, die bereid is tot
kleine tegenprestatie! Zeer volledigetoelichting wordt U op aanvraag francotoegezonden. V. V.H. HÄNDELSTR. 5, A'DAM·Z.

T10 

E_é·n en.,_al• geu-r en :smaak! 

V 

HALL01 HALLO! 
Binnenkort viert de R.K. BOUWVAKARBEIDERS• 
BOND zijn 25,JARIG BESTAAN. Aan dit feest 
is een 

Groote Loterij 
verbonden. Wij doen een beroep op alle arbeiders 
om straks door het koopen van een lot deze loterijte doen slagen. 

Namens 't feestcomité: 
�H. SEGBARS, Voorzitter. 

JOH. VI:.AMINCKX, Secretaris. 

EXTRA BERICHT 1 
Dinsdag 23 April draait de 

,,Spar== Bonte== Avond" 
Voorziet U nog heden van een entree==bewijs tegen 
inlevering van Uw zegelboekjes. 

Op ieder hoekje één entree==hewijs 
Dus allen op 23 April present. Het �ordt daverend l 
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Onu aanstaande 3l,. 'missie. 
Met de Missie, welke voor alle parochies 
van Boxtel aanvangt op Maandag 6 Mei, 
is onze katholieke gemeente gekomen aan 
het voornaamste onderdeel van de na-oor-

. logsche heropbouw n.l. ons innerlijk zelf, 
ons goed christen-mens zijn. 
Wij, de mensen, zijn in de samenleving, de 
eerste factor voor het onderling menselijk 
geluk. 't Moge pessimistisch zijn, wat on
langs in een Frans weekblad behandeld 
werd onder de titel: Alles ter wereld is 
goed, alleen het hart der mensen deugt niet, 
in ieder geval laat zulk een gezegde ons wel 
aanvoelen, dat het op de mens-zelf op de 
eerste plaats aankomt, als er een behoor
lijke mate van geluk in dit tranendal wil 
terugkeren. 
De Missie dient tot verbetering van den 
mens. We zullen weinig of geen stelsels 
vernemen, welkedoor goed-bedoelende men
sen zijn uit-geprakkezeerd. De wereld heeft 
nu lang genoeg bestaan .. . .  en geleden, om 
uit de gevolgen van deze menselijke pro
beersels de waardeloosheid vast te stellen 
van een alleen menselijken grondslag van 
het geluk. 
De inhoud van een Missie zijn de hoofd
waarheden van het Christendom. De Missie 
behandelt het Goddelijk stelsel. Het plaatst 
ons leven op de vaste, onveranderlijke ba
sis ·van Gods woord en Gods wil. 
En wie onzer zal -durven beweren, dat het 
voor hem niet nodig is weer eens doordrenkt 
en doordeesemd te wo,rden met Gods geest.· 
Ook onder ons zijn er vele tekenen aanwijs
baar, dat geloof en godsdienstzin geleden 
hebben. De ijver , het élan op godsdien
stig gebied is verloren. We zien tot onze 

vreugde, ook in onze gemeente, de opbloei 
van het sociale leven. Maar al het sociale 

• raakt slechts in hoofdzaak enkele princie-
- . pen-en -deugde11.-van 't-Christ�ndom, als ge

rechtigheid en liefde. Maar het Christen
dom is méér! En hover\dièn als die recht
vaardigheid en liefde niet bevrucht en ge
dragen worden door een godsdienstig! geest,
missen deze de juiste en echte grond, beter
nog juist de noodzakelijke grondslag.
Ook voor de oplossing der sociale kwestie 

is godsdenstigheid nodig. En 't blijft maar
oppervlakkig en zwervend gedoe, als men
zonder verdieping van geloof en zonder
waarachtige beleving van het geloof 'n maat
schappelijke hervorming zou nastreven.
De Missie behandelt de gehele godsdiens
tige mens, die geroepen is tot een eeuwig
geluk. De vraag van de Fharizeër tot Jezus
gericht: "Meester wat moet ik doen om het
eeuwig leven te bezitten," wordt in de Mis
sie beantwoord. En dit antwoord wijst te
gelijkertijd de weg 'naar het aardse geluk.
Wij, geestelijken, zien in de H. Missie een
uiterst werkzaam middel tot vernieuwing
van het godsdienstig leven. We hopen en
bidden, dat de H. Missie volkomen moge
slagen. Door algemene deelneming. Door
edelmoedige gesteltenis. Het noveen-gebed
voor de H. Missie is verspreid. Zondag
28 April begÏnt de noveen, welke Gods on
misbare genade moge verwerven tot beke
ring, tot verdieping van ons allen.

DEKEN BROEKMAN. 

's Wecetd.s w.o.ndeu • düu,e,n. 
En het gaat er werkelijk wonderlijk toe op 
de wereld. De Angelsaksers hebben zowaar 
een joelfeest gehouden. Dit gejoel gold -
Churchill. Dit aandoenlijk /feest ter ere van 
den- man met de sigaar werd gevierd in het 
Lagerhuis, betreffende het al of niet na
tionaliseren van Albion's grootste bedrijven. 
Een pro-Churchiller riep zelfs:,, Hitlerme-

• thode" aldus zijn misnoegen kenbaar ma
kend over Attlee's plannen. Wonderlijk de
ze uitspattingen voor den flegmatieken An
gelsakser. Gesmijt met inktpotten wordt ech
ter niet vermeld.
Even verbazingwekkend zijn de woorden
van. Gromyko geweest: ,,Mijn geloof ver
biedt mij op Witte Donderdag zitting te
houden," Immers de driehoek Rus-commu
nist-goddeloos in aanmerking genomen, en
er rekening mede houdend, dat er een ver
trouwen moe� bestaan tussen Jozef en zijn
gezant, zo groot als de ,hele Oeral, hebben
we het maar voor kennisgeving aangenomen.
Propaganda hebben we genoeg. Wan
neer we dan zo eens rond zien, dan is het
belangwekkend hoe de oorlog de mensen •
uiterlijk totaal heeft veranderd. De een
heeft van louter opwinding zijn voor-oor
logs • rood bloesje verwisseld voor .een meer

oranje-kleurig, de ander zijn bruine voor 'n 
rode. Een derde vond het rood te fel, en zag 
een milder tintje op het ogenblik liever. 
Maar ja de vos verliest wel zijn haren, maar 
niet zijn streken. 
Verder begint het in de oude wereld een 
beetje Nieuw-Werelds toe te gaan. Zelfs 
in ons land worden ontvoeringen, berovin
gen, en wat dies meer zij gepleegd. Er wordt 
niet ge"kid"napt, maar ge"man"napt. Een -
rare boel, wat een enigszins onvrij idée 
geeft. 
In Frankrijk is het nog een graadje erger. 
Gedeserteerde Yankees, spelen jn Frankrijk 

,,klein Chicago". M�ord, plundering en roof. 
Ja, gedeserteerd en geen geld is moeilijk. 
Nog moeilijker is het dit typisch Ameri
kaans gezelschapsspel vol te houden. 
Deze spelen liggen echter niet in onze aard 
en we gaan terug naar ons eigen land. De 
verkiezingen zijn aanstaande. Er wordt aller
wege propaganda gevoerd. Goede en minder 
goede naar gelang de aard der heren voer
ders . .  In het geheel zijn- er ongeveer elf à 
twaalf partijen. Kortom een toestand als in 
een zekere inrichting, langs een zekere grote 
weg. 

···················�·····························································

,, Verbete-: de wereld, 
begin bij U zelf''. 

Maakt U klaar en bidt in uw gezin dagelijks 

voor het welslagen van de H. Missie die 

van 6-16 Mei gehouden wordt. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sanatorium "De Klokkenberg" 
\X'ij v.crw1jzen onz�-lezers, naar de in ons 
blad voorkomende advettentie, blijkens, wel
ke gel.den uit geblokkeerde rekeningen, 
voortaan, volgens ministerieële beschikking, 
kunnen worden gestort op rekening van "de 
Klokken berg", bij het. bankierskantoor A. 
Janssens Emzoon, Tuinstraat 63, Tilburg. 
Het Sanatorium is gelegen aan de rijksweg 
Tilburg-Breda. Honderden T.B.C. patiëten 
wachten op opname. Wegens geldgebrek 
zou, indien niet spoedig geholpen wordt, 
van verdere uitbreiding moeten worden af
gezien. 

De Nachtegale·n van Meerssen's Basiliek 
komen zingen te Boxtel 

Het is een verheugend feit, dat eerste-klas 
gezelschappen tegenwoordig hun kunst 
meermalen in dienst stellen van een liefda
dig doel. Zo maakt thans het bekende kna
penkoor van de Basiliek van Meerssen een 
tournée door Brabant ten bate van getrof
fen Noord-Limburg. Achtereenvolgens zal 
men vandaag in den Bosch, 'morgen in Til
burg en Zondag hier in Boxtel van dit reine 
weldoende knapengeluid kunnen genieten. 
De naam knapenkoor roept onwillekeurig 
de herinnering op aan de Wiener Sänger
knaben. Zij echter, die met ons de nachte- , 
galen beluisterden op Radio Brussel of eer
ste Paasdag op de K.R.O. hebben ervaren, 
dat de nachtegalen geen slaafse navolging 
en ook geen slappe imitatie zijn van dit 
beroemde koor; zij hebben een eigen karak
ter. De 3-jarige sc;hool met eigen oefen
systeem, welk ieder zangertje moet door
lopen alvorens opgenomen te worden, druk
te een apart stempel op uitspraak, klank
geluid en rythme. Ook het programma is 
zelfstandig gekozen, bij voorkeur wordt de 
zuivere meerstemmigheid van onze oud-ne
derlandse meesters ten gehore gebracht. 
Wij roepen de Nachtegalen een hartelijk . 
welkom toe in BoxteL 

HET TRAGISCH EINDE VAN TWEE 
VEELBELOVENDE LEVENS. 

Op Witte Donderdag gebeurde het op de 
Bestse brug. Voor ze n�ar Eindhoven gingen, 
zijn ze, van,,. den Bosch teruggekomen, bij 
Poirters z'n zoontje gaan halen, dat echt 
kinderlijk blij met vader mee ging. Samen 
gingen Vader en kind ook de hemelpoort 
binnen. Want hoe kan 't anders bij een man, 

die de eenvoud zelve was, godsdienstig en 
vol trouwe liefde voor vrouw en kinderen. 
Nooit hoorden wij een overtogen woord van 
hem, en kalm en bescheiden, als hij was, 
drong hij zich nooit op den voorgrond. 

En Frans Jacobs, de jonge levenslustige 

agent, die heel Boxtel kende als ee� joviale 

kerel die het bruisende leven in zich voel
de e� zich met jeudig enthousiasme wierp 
op de hem toegewezen taak. 
In deze twee mannen verliest het Boxtdse 
Politiecorps twee collega's, zoals er maar 
zelden te vinden zijn. En moge God degenen 
die in hen nog meer verliezen dan wij, de 
kracht én de sterkte geven om hun zware 
kruis te kunnen dragen. 

Dat zij rusten in vrède. 
POLITIEBERICHT. 

De laatste weken komen veelvuldig klachten 
binnen als zouden de Boxtelse winkeliers 
zich schuldig maken aan z.g. Koppelverkoop, 
dit is verkoop van goederen waarbij de 
klant wordt verplicht om ook andere artike
len, meestentijds minderwaardige of te dure, 
te kopen, om in aanmerking te mogen ko
m.en voor het gewenste artikel. Dringend 
worden zij, in hun eigen belang, aangeraden 
deze praktijken onmiddellijk te staken. Het 
publiek wordt verzocht onmiddellijk derge
lijke feiten, zoo die ter hunner kenni� ko
men, de politie mede te delen, dit _ter .be
strijding van het euvel en bevordering van
een gezonde handel. 

R.K. Boerinnenbond 
Op Woensdag 1 Mei zal de R.K. Boerinnen
bond haar jaarvergadering houden des na
middags om 2 uur in de Ark. 
Agenda: 1. Opening en notulen. 2. Kas en 
Jaarverslag. 3. Lezing door Mej. D. Coenen 
over het onderwerp: ,,De goede lichaams
verzorging". 4. Rondvraag. 5. Sluiting. 
's Morgèns zal om 7.45 uur een H. Mis 
worden opgedragen in de Parochiekerk van 
het H. Hart voor de levende en overleden 
leden van de Boerinnenbond. 

Zilveren Kloosterfeest 
Op 1 Mei a.s. hopen de Eerw. fr. Respi
cius, Directeur van Huize de la Salie, en 
fr. Emile, hun Zilveren kloosterfeest te 
vieren . 

JUBILEUM. 
· Woensdag 1 Mei herdenkt Willem van der

Steen den dag waarop hij vóór 25 jaar als
voorwerker in dienst kwam bij de gemeente

. Boxtel.
R.K. Bouwvak ARb. Bond.

Van de R.K. Bouwvak Arb. Bond wordt ons
het volgende mede gedeeld:
OR a.s. Zondag 28 April besluit de teken
school met een tentoonstelling. Deze ten
toonstelling zal worden gehouden in de
Franciscusschool, des middags van 12-2 uur.
In verband hiermede nodigen wij alle i�wo
ners van Boxtel uit, om de werkstukken der
leer.tingen die onder ffekwame leiding van

'. hun leeraren zijn vervaardigd, te komert
bezichtigen. 

Vrede Zij U - Joh. 20, 19. 
. De Paasgroet van den verrezen Christus 

die de gewijde Christelijke groet is gebleven, 
heeft jn onze na-oorlogse wereld een nieu
we waarde gekregen. 
De vrede zij met U: heel de wereld hun
kert naar vrede, de mensen zijn des te vol
ler van de gedachte aan vrede, naarmate 
de vrede zelf in gevaar verkeert. 
Christus wenst ons Zijn vrede van Zijn Rijk. 
Velen hebben zijn wens verkeerd verstaan. 
Nooit immers mogen wij vrede sluiten met 
het lagere in ons, het zondige, het mense
lijke in ons hart. 
In dit opzicht moeten wij blijven strijden, 
blijven vechten totdat de eindoverwinning • 
is behaald. 
En deze laatste strijd wordt uitgevochten 
in heel ons leven. 
De vrede door Christus ons toegewenst is 
de inwendige tevredenheid, die geboren 
wordt uit het geloof, dat God boven ons 
staat met heel zijn goedheid, liefde en Voor
zienigheid . 
Zij verdiept in ons het besef, dat wij kin
deren van den Hemelsche Vader zijn. 
Zij remt onze hartstocht, wanneer wij in 
opstand willen komen tegen Gods raadsbe
sluiten, wanneer wij ons niet willen onder-

- werpen aan Zijn Wil en Welbehagen.
Aan vele dingen heeft onze wereld gebrek,
maar niets missen wij zo smartelijk als deze
tevredenheid, die· ieder levenskruis licht
maakt en ieder wanhoop wegneemt. 
Er kan slechts vrede wonen in ons hart,
als wij in vrede -leven met God, als ons ge
weten ons vrij spreekt van schuld en zonde.
Deze zekerheid wordt ons alleen geschon
ken door een goede Paasbiecht.
Wie in deze dagen geaarzeld heeft om de
wet van de H. Kerk te onderhouden moge
hieraan terugdenken, als hij zijn verloren
vrede wil terugvinden.
Ergens in een hoekje van onze ziel is iets
blijven hangen van de luister en het geluk
van onze Communiedag.
Toen hebben wij plechtig onze doopbelofte
hernieuwd.
We kunnen veel vergeten, we kunnen veel
sussen, het zwijgen opleggen, we kunnen
veel verkeerd doen en vaak mistasten, als
we grijpen willen naar geluk, maar het enige
ware geluk, waaraan noodzakelk een grote
tevredenheid verbonden is

t 
is de vrede en

vriendschap met God zelt, die ons nooit,
tenzij door eigen schuld, ontnomen worden
kan. Moge deze vrede wonen in Uw aller
harten.

De Spar-amusementsavond 
De Spar-avond is een knal-avond geworden, 
en daarbij denk ik niet alleen aan de gezon
de Brabantse Humor van "Klaveren Een", 
die met zijn grollen en grappen keer op keer 
in staat bleek te zijn de Boxtelse Spar-klan
ten aan 'n lachbui te helpen, niet alleen aan 
de goede kluchten, die prachtig gespeeld 
werden, door mensen die hun vak verstaan, 
maar ook aan de leuke attractie voor iedre 
bezoeker en aan de aardige verloting in de 

' pauze, die heel het publiek weer een schim 
lieten zien van voor-oorlogse overvloed. .. 
Een avond die ons liet zien, dat kleinkunst 
goed kan zijn en er bij ,het publiek ingaat 
als peperkoek, zonder dat men daarbij ba
naal behoeft te worden. 
Een avond die ons en heel het publiek ge
toond heeft, dat bij de "Spar" de klant ook 
nu nog koning is. 

Politiehonden Wedstrijd. . ( 
Zondag 28 April 1946 houdt de Pol. hon
denvereniging "de Wacht in 't veld" haar 
eerste wedstrijd voor dit jaar, waaraan de 
keuringen zijn verbonden. 
Gezien het grote aantal inschrijvingen van 
politehonden-bezitters uit de omgeving be
looft een ·en ander zeer zeker te slagen. 
Wedstrijden vangen aan des voormiddags 
te 8.30 uur bij den Heer van den Aker 
Nieuwstraat alwaar bovengenoemde vereni
ging haar clublokaal heeft. 
H.H. hondenliefhebbers toont allen Uw be
langsteling. 

Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molensfr. 19. 
Redacteur: H. v. d. Meijden, Directie en 



. 1:.en eerescnma aan onze verzetsmannen. Van 28 April tot 5 Mei zal er in ons land 'n grote nat. collecte gehouden worden ten ba::-. te van de stichting 1940-1945 waarbij de stichting zich niet alleen ten doel stelt om een zo groot mogelijk bedrag bijeen te krijgen, maar ook om zoveel mogelijk contri-• butanten te krijgen, dat de stichting in de. toekom�t niet meer gedwongen zal zijn tenan'dermale haar toevlucht toteen collecte te'zoeken.Velen zijn er, die alles, ook hun leven gavenvoor onze vrijheid, in den strijd tegen dengehaten bezetter. Zij, die vielen, lietenvrouw en kinderen achter in een onzekeretoekomst. ,.Wij, die nu leven en vrij zijn, hebben eenereschuld jegens hen. Niet alleen de Staatmaar ook de particulier is moreel verplichtom het werk van de stichting, dat tot doelheeft de nood van onze verzetsmensen telenigen, krachtig te steunen. ,Onderschatten wij de waarde van het persoonlijk offer niet, dat hier de enige wegis om uiting te geven aan onze dankbaarheidvoor het werk van onze verzetsmensen tijdens de· Duitse bezetting.

rmg v01aoenae. AIS ae voorz1uer overaag vergaderingen belegd is dit aanmerkelijk te laag. Maar hij toonde zich zeer tegemoetkomend en beloofde zoveel mogelijk avondvergaderingen te beleggen. Daarom ging de Raad accoord met de mening van Ged. Staten, zij het dan ook enigszins met een bezwaard gemoed. De R.K. Bijzondere Lagere Meisjesschool te Gemonde krijgt 14 schoolbanken ·toegewezen. Besloten werd bij de Politieverordening de verplichting te stellen dat logiesverstrekkende bedrijven . de "reizigers" bij de politie moeten aangeven. • Naar aanleiding van een klacht vart het Raadslid van den Brandt over samenscholingen in winkelportieken gedurende de avonduren waren Burgemeester en Wethou-. ders van oordeel dat hieraan paal en perk dient te worden gesteld, en stelden daarom voor de politieverordening te wijzigen. De Raad ging met dit voorstel accoord. Raadslid Dekker richtte het oog op het schoolplein der St. Franciscus scho61 met zijn W.C.'s die in de avond worden misbruikt•De Voorzitter zal een wakend oog op ditschoolplein doen houden.
Zij gaven alles

Volgens de verordening op de heffing vaneen vermakelijkheidsbelasting wordt voor
Geven wij allen iets. danspartijen een tarief per dag geheven, dat

Ned. Kath. Jongeren Beweging. varieert naar de oppervlakte der lokaliteit,Vrijdag 26 April om 8 uur bijeenkomst in van f. 10.- tot f. 20.-de Ark. Alle jongeren van 17 tot 25 jaar Gedurende de dagen der jaarlijkse kermis worden op deze bijeenkomst verwacht. worden deze tarieven met 50% verhoogd. Deze avond zal een voordracht gehouden Het is duidelijk dat deze tarieven veel en worden door den Heer Dorenbosch over veel te laag zijn. De entréeprijzen zijn na "De Schoonheid van het Brabantse Land". de bevrijdïng, dermate gestegen, entrées van 
Kajotters-Voetbalwedstrijd. _ f. 1.50 ä f. 2.50 zijn heel gewoon, dat hetAanstaande Zaterdag 27 April om 4 uur maximum der belaSting ad. f • 20.- per dag 1 dh veel te laag is. ,, zal op het Boxte -terrein bij het Jeug uis Na eenige beschouw.ende opmerkingen van 

in de Nieuwstraat een voetbalwedstrijd ge- de leden Pastoor en de Laat werd de hef-speeld worden, tussen de kajotters van Box- fing nu bepaald per etmaal of een gedeelte tel en Eindhoven. Allen dus naar het sport- daarvan op f. 1.- per m2 van den dansvloer. terrein in de Nieuwstraat. De begrooting 1946, die vastgesteld werd, 
R.K.J.B. Afd. Boxtel. opent perspectieven die, in de nabije toe-A.s. Zondag 28 April te 11.30 Vergadering komst op den uitleg en de ontwikkeling vanin de Landbouwschool. • • Boxtel van beslissende invloed kunnen zijn.Kindervoeding. De begrooting heeft een tekort, een groot A.s. Zaterdag 27 April van 3 tot 4 uur is tekort zelfs, maar dat ligt aan externe oorzaken. De Voorzitter uitte een kreet die er gelegenheid tot het afhalen van voeding bedoeld was voor den Haag. HiJ. uitte dievoor kinderen van 4 tot 5 jaar op het hu- Il f . reau van het Rode Kruis Pr. Bernhardstr. 5. namens a e inancieele afhankelijke gemeen-Stamkaart der kinderen medebrengen. ten en dat zijn zij bijna allemaal. De voorzitter zei dat het nooit meer goed kon 

BERICHT worden in de tuin der gemeentelijke autono-Vanaf heden is er gelegenheid om de baby's mie wanneer de financieele af,hankelijkheid te laten wegen iedere Donderdag van 2-3 der gemeente niet ophoudt. uur aan het Wijkgebouw b. h; Ziekenhuis. Een crediet van 5 cent per inwoner werd Wit Gele Kruis Boxtel. beschikbaar gesteld ter voorbereiding eener 
EEN MISSIEAVOND regionale gasvoorziening. Of deze ooit komt 

Op de tweede en derde Paasdag gaf de 
of niet hangt geheel in de lucht als wij het wel beluisteren. Missienaaikring van Boxtel in de tot de d - uiterste hoeken gevulde toneelzaal 'der Pa- 3 Ton wer gevoteerd voor den bouw vanters Assumptionisten -e�n goed geslaagde arbeiders- en noodwoningen. Er komen, vol-bonte Missie-avond. Dat het een missie- gens de voorziter, 20 permanente woningen. avond bleef1 ·zoals het past voor een Missie- EerStdaags worden zij aanbeSteed meenden naaikring, ctaarvoor ,zorgde de Witte Pater de heeren Weth0uders. Dat is prachtig. Harry Vencken, die ons vertelde over het Nu zullen de woningen wel duur zijn, maar f zo kan het niet langer. 't Is force majeurh.eldha tig pionnierswerk der eerSte Missio- en Burgemeester en Wethouders verdienennarissen rond de Afrikaanse Meren en ons grote dank voor hunne voortvarendheid ten 

in een boeiend talentvol geschreven verhaal deze. Een wi1's raadsbesluit viel met dit ere-den heldendood van de eerste martelaren diet. 
van Oeganda voor ogen riep. Zijn voor- f S h d dracht van Neg·ersprookjes en negerliederen • 57.000.- c ijnt no ig te zijn om denweg van Boxtel naar Schijndel te recon-gaf een interessante kijk op het cultuur- strueren en te herstraten. De weg is doorleven van de bewoners van Midden-Afrika. de tanks van de Geallieerden radicaal stukHet Madrigaal-koor onder de bekwame lei- gereden. De voorzitter zal nagaaan of hijding van den Heer Timmermans zorgde niet een deel der kosten als oorlogsschadevoor een stijlvolle muzikale omlijSting. terug kan krijgen. De voorzitter heeft met Een verrassing was het optreden van Mej. meerdere andere gemeenten stappen onder-Maria van Uden, van' het Conservatocium nomen om deze weg door de Provi11cie te van Amsterdam, die met een warme soepele d kristalheldere stem het Ave Maria van Che- oen overnemen. Deze weg dient toch niet in de eerste plaats locale belangen maar rubini en een paar fragmenten uit de Opera meer of liever vrijwel alleen interlokale be-Figaro van Mozart zong. langen. Deze weg zal dus eerlang bij de Hoezeer de innige ongekunstelde vertolking Staten ter tafel komen. . van de muziek van Cherubini en Mozart Voor den aankoop van gronden· vroegen insloeg bleek wel uit de ademloze stilte, die Burgemeester en Wethouders een crediet heerschte in de zaal. Op kunstgebied was van f. 1 ton. In de openbare vergadering het àptreden van Mejuffr. van Uden, met • konden Burgemeester en Wethouders zichveel talent begeleid door Mej. Elma van der vanzelf niet verder uitlaten maar men krijgt Meer, het hoogtepunt van de avond. zo het gevoel en den indruk dat Burgemees-Als slot kwam ook de vrolijke noot. Onder ter en Wethouders niet alleen met plannen leiding van Mevr. van Oerle, bracht een rondlopen maar al spijkers met koppen heb-zes-tal dames een klucht van Hageveld, de ben geslagen. Grondaankoop is voor Box-Bolsjewi�engravin ten tonele. Er werd goed·· tel noodzakelijk. De Gemeente zelf is arm spel gegeven en de toeschouwers hebben aan gronden en moet dus aan het kopen. dan ook genoten. Het crediet van f. 1 ton is een zeer belang-De geestelijke adviseur Kap. Damen besloot rijk en goed besluit waaraan voor Boxtel deze hoogstaande avond met een opwekking grote consekwenties kunnen vastzitten voor om de Missie-naaikring door. gebed, stoffe- de toekomst. lijke offers en actieve medewerking te blij- Het 'kerkdorp Gemonde krijgt een kans om ven steunen in zijn nobel streven. aangesloten te worden aan de drinkwater-Gemeenteraad Boxtel, 16 April 1946. leiding: die tevens brandbluschwater kan Ie-De Voorzitter opent met gebed en trekt veren. Boxtel heeft weliswaar een contract daarna het stemmingsnummer. De notulen met den Bosch maar den Bosch is gevraagd van het verhandelde in de vergaderingen om G€monde een mogelijkheid te bieden van 14 en 20 Februari worden, ongewijzigd, via de waterleiding Oost-Brabant. Gemonde .vastgesteld. , zelf zal echter moeten tonen de nodige be-Meerdere besluiten van Gedeputeerde Sta- langstelling te hebben en die belangstelling ten, tot goedkeuring van Raadsbesluiten, zal niet uit woorden moeten blijken maar worden voor kennisgeving aangenomen. in daden moeten worden omgezet. Adhaesie werd betuigd aan een schrijven Laat Gemonde nu eens voor den dag komen. van den -gemeenteraad van Standdaarbmten Hier staat ee-n grQot gezondheidsbelang voor om een betere regeling te verkrijgen voor Gemonde te dienen. Als alle woningen die de geleden oorlogsschade. Het wàt n-.t een- daarvoor in aanmerking kunnen komen vrij-maal ontstemming dat het Rijk deze schade willig op het eventuele drinkwaterleidingnet alleen vergoedt op basis v. d. prijzen v. 1940 kunnen worden aangesloten is men een heel Gedeputeerde Staten stelden normen vast eind. Gemonde kan den Raad slechts dank-·voor presentiegelden voor raadsleden en baar zijn voor de kans die het kerkdorpvoor z.g. commissievergaderingen. geboden wordt. Gemonde grijpe zijn kans.In een gemeenteals Boxtel oordeelden Ged. Tot slot werd op de ingekomen aanvragen v. Staten f. 4.- per raadsvergadering genoeg de Besturen der R.K. Bijzondere Scholen en vinden zij f. 2.- per commissievergade- best.ten om voor 1946 beschikbaar te stel-

1en voor onaerw11s aoe1emaen: 
f. 11,25 per leerling voor het gewoon lageronderwijs; f. 11,55 per leerling voor hetvoortgezet lager onderwijs; en f. 19,38 per .leerling voor het uitgebreid lager onderwijs.

_ Spod= 'lüeuws.
O.D.C. KorfbalOp de seriewedstrijden van "Mercedes" te Arnhem op 2e Paasdag heeft O.D.C. zich met beide twaalftallen kranig gehouden. O.D.C. I was ingedeeld inde eerste klasse erkende Bonden en kreeg haar eerste wedstrijd te spelen tegen het sterke "Nijverdal", deze wedstrijd werd met 5-0 verloren. Haar tweede wedstrijd wastegen R.D.Z. II uit Zeist, doch deze werddoor O.D.C. I gewonnen met 6-0. , DaarNijverdal en R.D.Z. II elkaar reeds eerdermet gelijke cijfers ontmoet hadden werd"Nijverdal" winnaar met 3 punten uit tweewedstrijden en bezet O.D.C. I met 2 puntenuit een gelijk aantal wedstrijden de tweedeplaats, een fraaie prestatie.O.D.C. II kwam uit in de derde klasse erkende Bonden, en wist haar eerste wedstrijd met 2-1 te winnen van Algemene 4 uit Leiden. De tweede wedstrijd tegen O.K.C. 2 werd met 5-0 verloren en zo bezette O.D.C. 2, in deze afdeling, de tweede plaats. Voor dit jong twaalftal een mooie prestatie. O.D.C. heeft door spel en sportkleding eengoede indruk achtergelaten in Arnhem.

R.K.S.V. "BOXTEL" Afd. Korfbal. Gezien de wedstrijd j.l. Zondag tegen de Kampioenscandidaat • K.C.V. blijkt dat de vorige wedstrijden niet verloren hadden behoeven te worden. De verdediging was subliem. De spelers uit het middenvak moeten nog iets harder werken. Nog geen" Ausdauer" genoeg? Bij de aanval ontbreekt de routine om doelpunten te maken. Over het geheel genomen moet er nog beter samengespeeld en het tempo verhoogd worden. De uitslagen waren: 4 - 0 en 6-0 voor K.V.C. A.s. Zondag de wedstrijd Boxtel - Sportlust.Deze wedstrijd kan gewonnen worden, dusweer je beste beentje voor.f:i---'7
g� Helvoirt I - D.V.G. I 3-1�� Tweede Paasdag speeldeD.V.G. uit tegen Helvoirt IJ Na een zeer onsportieve wedstrijd, vooral aan de Helvoirt-zijde, moest D.V.- G. de beide puntjes Jatenaan Helvoirt. Direct na de aftrap is D.V.G. in den aanval en reeds na drie minuten geeft de linksbuiten van D.V.G., D.V.G. de leiding 1-0. Een kwartier later maakt Helvoirt door een grote fout in de D.V.G.-achterhoede, gelijk 1-1. Daarnaschiet de rechtsbuiten mooi voor en schiet de middenvoor van D.V.G. keihard in het gezicht van de Helvoirt-keeper, waarop de bal terugkaatst. Met deze stand ging de rust in. Na de thee is Helvoirt direct in de aanval en heeft spoedig succes 2-1. Tien minuten later maakt Helvoirt door een strafshop 3-1. Een kwartier voor het einde schiet de rechtsbinnen van D.V.G. in het verlaten Helvoirt� doel, de Helvoirt-back is er als de kippen bij en weet de bal terug uit het doel te trekken, ofscho9n de bal reeds over de doellijn is. Zo komt het einde van deze zeer slecht gespeelde wedstrijd en onsportief waarvoor de scheidsrechter niet floot. Het tweede elftal speelde ook uit tegen Hintham II. R�eds na een kwartier maakte d-nvmiddenvoor van D.V.G. II het eerstece 0- JJntje 0-1. Een half uur voor het einde

. KOOL (Vervolg) Verplanten. Wanneer de jonge plantjes voldoen�� ontwjkkeld zijn, worden zij, naai'. de blt1vende plaats overgebracht. Voor de tussen half Maart en half April gezaaide koolsoorten voor zomergeJ,ruik valt deze pe� riode doorgaans tussen half Mei en half Ju-_ ni en voor de najaars- en winterkool tussen half Juni en half Juli. • Nagenoeg altijd komt deze laatste koolop land, dat al een gewas heeft opgeleverd.Voor spruitkool is het niet zo gemakkelijk den meest gewensten plant, tijd te treffen. Heeft men bij het planten op den aangegeven tijd een wàrmen, vochtigen zomer, dan ontwil.<kelen de kropjes zich te vroeg en blijven zij te los. Een wat latere planttijd, welke gevolgd wordt door veel droog, schraal weer, vertraagt den groei en �eeft te kleine kropjes. Ook . voor boe :ekool kan in -verband met meer of minder gunstige groeivoorwaarden de normale planttijd wel eens wat te vroeg of te laat zijn. Wie over voldoende grond beschikt doet daarom verstandig beide koolsoorten deels vroeg en deels later uit te po-
ten. ....... , Verpleging. Een herhaald schoffelen zal nodig zijn niet alleen ter �vernietiging van onkruid maar ook voor het open hóuden van den grond. Zieke planten worden geregeld verwijderd. De bladeren worden aan de kippen of konijnen gegeven en de stengels met wortels in een diepe kuil begraven, en tel-• kens met voldoende aarde bedekt, om verdere besmetting te voorkomen. Gezien degrote stikstofbehoefte der koolsoorten zalhet bij minder goeden groei alle aanbevelingverdienen nu en dan een overbemesting toete passen met beide genoemde- voedingsstoffen. Voor het verkrijgen van een snellewerking is het nodig deze in opgelosten toestand te geven. Per gieter· water neemt mendan een paal' handen chili, kalkammonsalpeter of ammonsalpetet eri een gelijke' hoeveelheid patentkali of zwavelzure kali. Pa-,tentkali lost niet zo heel gemakkelijk op. •Gier en vooral beer zijn voor overbemesting·af te raden. Zij lokken de koolvlieg aanen bloen:ikool krijgt van beer bij herhaalde .aanwending een zeer onaangenamen reuken smaak.
moest mén deze wedstrijd staken, omdat hetpubliek de spelers lastig ,V'rèl. •A.s. Zondag speelt P.V.G. I uit teg�n O.O.C. II en D.V.C. II uit tegen O'.D.C. 111.

R.K.S.V. "Boxtel" Het is Boxtel mogen gelukken de punten te verzamelen uit de twee laatste wedstrijden, die nodig waren om zich in veiligheid te brengen. Wel moet nog op de eind-beslissing gewacht worden van den door BestVooruit gestaakten wedstrijd tegen Boxtel, doch deze kan haast niet anders zijn, dan dat de stand gehandhaafd blijft met 3-1 voor Boxtel, en dan mogelijk nog 15 minuten. spelen, daar Best-Vooruit hier de overt,re-dende partij was. _i De stand is thans. Gesp. gew. gel. ver! pnt_. doelp. Tongelre 12 7 2 3 16 30-16 Bladella 12 5 . 5 2 15 36-30 SCB 11 3 5 3 11 14-14 Boxtel 12 4 3 5 11 19-24 Eindh. Boys 12 3 3 6 9 2 .3-26 V.S.V. 11 '4 1 6 9 20-24 Best-Vooruit 12 4 3 5 9* 21-29 * = Twee winspunten in mindering .
Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 
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7. Gewoon op schooltijd devolgende morgen stapten de• avonturiers de deur uit. Deschooltas hadden ze voor alle zekerheid maar mee-. genomen. Moeder moest ze hon eens achterna brengen. ,,Kom, nu deze kant uit," zei Blikkertje, die de leiding nam. En daar ging 't vooruit, steeds harder om vooral toch maar geen tijd te verliezen. Na een tijdje kwamen ze aan een grote weg. Daar verborgen ze hun schooltas tussen de struiken en voort ging het weer: 't avotuur tegemoet. 

8. Zo hadden ze al 'n heeltijdje doorgelopen, maarnog steeds was er geen boste zien. Nikkertje werd ongerust dat ze de verkeerdekant opgelopen waren.Maar Blikkertje verzekerde hem, dat ze allicht ergens uit zouden komen endan konden ze immers nogaltijd verder zien?. Tot opeens . . . . . . Blikkertje dacht dat zijn hart stil stond maar wat gebeurde er dan? • 9. Zonder dat ze het gehoord hadden, was een auto achter hen gestopt en een grote kerel kwam eruit 

gesprongen. Hij stak zijn hand uit en graaide met een ruk Blikkertje van de grond, terwijl zijn broertje aan de andere kant spartel• de om los te komen. De man holde naar de wagen terug en zette de buit op de voorbank naast zich. Alles was zo vlug in zijn werk gegaan, dat ze vergaten te schreeuwen of pro-, beerden om weg te komen. De auto zette zich in beweging en daar ging het weer vooruit, nu heel wat vlugger dan de eerste keer.' 



, Ná.- het beginsignaal pakken beide partijen . Uitblinker . was weer J. Moerdijk, J�·e zowel gel. jgrt. voor Johannes v.d . Pas ; z.a. gel.flink aan doèh al gauw demonstreert Boxtel P. Kole als B, ten Brink overme sterde ! mndst. voor Joanna Maria Wijnands ;  omeen meerderheid. De voorhoede kan echter - Dit werden äan ook de twee enigste winst- half 9 gez. mndst. voor Alhertus Welling.voorlopig het doel niet vinden� bovendien punten voor Advance. Vice Versa heeft dus DINSDAG: Om kwart voor 7 gez. mnst. wordt er te weinig geschoten. Na twintig met 8-2 gewonnen en staat bovenaan \in de voor Johanners Dankers ; z.a. gel. H. Mis minuten \doelpunt van Weert bij een alge- competitie, terwijl Advance I op de d,erde voor afgestorven· familie van Kuringen van mene aanval van Boxtel. Verschillende ma- plaats kwam. , \ Houtum ; om half 8 gel. jgrt. voor Martha 
len Óntkömt het Eindh. doel aan doorboring Hier volgt de standenlijst van de 1 ste klasse Martina Drijvers ; z.a. gel. mndst. voor Pe- • door treuzelen of slecht schieten. Een mi- , A. Afd. Brabant. . • trus Bergman ; om half 9 gez. mndst. voornuut voor de rust zien we een._goede , aan- • • g.esp. gew. gel. verl .pt\t. Lambertus v.d. Besselaar ; om half 10  gez._ val van de Eindh. Boys over rechts, een Vice Versa I Den Bosch 6 5 0 1 1'0 Dienst tot bijz. intentie .. . goede -voorzet volgt, die ineens door den Breda 1 ,  Breda . 5 4 1 0 � WOENSDAG : Om kwart voor 7 gef. midvoor wordt ingeschoten. Een zeer prach- Advance 1 ,  Boxtel 6 3 1 2 7\ gez. Jgrt. voor Joannes van Engelen ; z.a. tig doelpunt. Ruststand 1 - 1 .  Cor du Buy 1 ,  Den Bosch 5 1 0 4 2 \. gel. mndst. voor Maria Linders-Willems : om Na de rust hetzelfde spelbeeld. Boxtel in Be Quick, Den Bosch • 5 1 0 4 2. �alf 8 gel. H. Mis voor Jan v.d. Heijden de meerderheid met enkele gevaarlijke- uit- Smash 1, Eindhoven 5 0 0 • 5 0 v.w: St. Paulus Jeugdhuis ; z.a. gel. H. Mis vallen van de BQfs. Paal en lat voorkomen A.s. Zondag 28 �pril Advance 4 - Atoom 3 voor Marinus van_ Laarhoven ; om half 9in deze periode doelpu11ten. Een fout in de Eindhoven. • ez. H. Mis voor Paulina Hoffmans van Eindh. achterh@ede weet van den Broek ein- De Z.B.T.T.V. "Never-Down" organiseert al v.w. de buurt ; om half 10 Huwelijksmis. d elijk af te straffen zodat Boxtel opnieuw op 28 April a.s. in het Nutsgebouw te Zalt- DONDERDAG : Kwart voor 7 gez. mnst. leidt. Stand 2-1 .  Hierna zetten de Eindh. , Bommel een ster-tournooi, waarbij ook twee voor Petrus Pennings ; .z.a. gel. mndst. voor Boys de guitenspel val open, waar de Box- van de sterkste spelers uit Boxtel . uitgeno- . Antonius van de Steen ; om half 8 gel. Jgrt. telsche spelers -telkens inlopen. Dit ontsiert digd zijn, n.l. J. Moerdijk en R. Steinmann. voor Henticus v.d. Sande ; z.a. gel. H. Mis de wedstrijd, doet veel afbreuk aan het spel. Veel Succes Zondag. • voor Sebastianus van Duren ; om: half 9 Ook de Eindh. Boys weten niet meer te . ================= gez._ H. Mis voor Franciccus· Servatius van -doelpunten, zodat Boxtel de beide punten Elten en Mia de dochter. · -heeft verdiend. Correspondentie. VRIJDAG : Om kwart voor 7 gez. rondst. : Boxtel II kreeg opnieuw een lesje en dit- All d' l f b . ht - voor Anna v.d. Meijdeh v.d. Ven ; z.a. gel. ·. maal van haar concurrent Zwaluw 3 .  Te wei- en ie vers agen ° · ene , en H. Mis voor - Elisabeth van Heesch v.d . ·• nig samenspel en slecht plaatsen, bovendien willen afgeven ter plaatsing in ons Bosch ; om half 8 gel. H. Mis ter ere van- te licht opnemen. Het gevolg was een 2-1 blad, verzoeken wij dit te doen het H. Hart ; z.a. gel. H. Mis voor Hendri-nederlaag die Boxtel verdiende en hiermede uiterliik Dinsdagavond. ca v.d. Plas Dirks ; om half 9 gez. H. Mis -e'en leelijke achterstand heeft opgelopen. � voor Adrianus van Griensven. -Het is nu nog tijd om de speelwijze te her- . ================= ZATERDAG : om kwart voor 7 gez. mnst. _ -zien, dus opgepast Boxtel' II. Geen enkele • J'7\ ·IL� , /}J! _ ----· _ voor Cornelia Bosch ; z.a. gel. mndst.- voor overwinning krijgt men .cadeau, er moet • .(J�:: / �. Josephus Cuijten ; om half 8 gel. jrgt. voor-voor gewerkt worden en op de goede ma- Everardus v.d, Sande en Maria v.d. Langen-'llier. • OFFICIEELE BONNENLIJST berg ; z.a. gel. jgrt. voor Adrianus Henricus ;,Antwoord op het schrijven van den Secr. voor de tweede helft van de 5de 1de v.d . Anker ; om half 9 gez. H. Mis voorvan O.D.C. d.d. 21 April. . 1946 (28 April t.m. 1 1  Mei) - gesneuvelden ; om half 10 Huwelijksmis.Tot onze -verbazing richtte U tot ons de Elk der volgende bonnen geeft recht op het In het liefdehuis zullen geschieden :. .  vra_ag, waa'rom er reeds gedurende drie we- , kopen van : : ken geen verslag van de door Uw vereeni- Bonkaart�n KA, KB, KC 604 Maandag : gel. I;I. Mis voor Lambertus v.d .:ging ges-peèl�e wedstrijden werd geplaatst. 2 14 t.m. 219 Algemeen • 800 gram brood Sande ; Dinsdag : gel. · H. Mis voor Anna,Immers, de wedstrijd tegen Schijndel werd, 2 1 3  Algemeen 400· gram suiker. v.d. Meijden ; Woensdag : gel. H. Mis voor '·zoals aan het bestuur van O.D.C. bekend 2 1 2  Algemeen 125 gram margarine. Joliannes Dankers ; Dol\derdag : gel. H. Mis : was, door onze eigen verslaggever beschre- 21 1 Algemeen 125 gram boti;r. voor de 3 gesneuvelden uit de Nieuwstr. ven. , Heel begrijpelijk verviel hierdoor het 210_ Algemeen 200 gram kaas , Vrijdag : gel. H. Mis voor Hermanus Du-,dóor U ingezonden verslag. . • 209 Algemeen 200 gram bloem. semos ; Zaterdag : gel. H. Mis voor Albertus ·De week daarop speelde een elftal van B 41 Reserve 1600 gram brood. Welling.·OD.C. tegen D.V.G. in Liempde en, dàar C 41 Reserve 800 gram brood. Het H. Sacramen,t des Huwelijks wensen te '0.D.C. toen ook een ver�lag inzond, heb- B 42 Reserve 2 kg. Aardappelen. ontvangen. .:ben wij gemeend dit te moeten laten verval- Bonkáarten LA, L-B, LC 604. Theodorus Johannes Matthijs v.d. Biggelaar • len, en dat van D.V.G. te plaatsen, omdat 1 1 5, 1 1 6, 1 17 vleesch 100 gram vleesch. uit de cfarochie van het H. Hart en Elisa-,de • wedstrijd in Liempdè werd gespeeld. 1 1 1  aardappelen 2 kg. aardappelen. · b h d h h I d �De laatste keer is het inderdaad door een A 28 melk 2 liter melk. . et v • • Aa uit eze paróc ie ; Mie ae v • •'-- d d Aker uit de par. v.d. H. Petn�s te Vught wut aan cinze zij e te wijten at Uw v�r- -B 28, C 28 melk 3½ liter melk. en Francisca Cornelia Verhoeven uit deze 

• Woensdag feestdag der 'Apostelen Philippus en Jacobus . Donderdag van zes . totzeven uur biechten wegens eerste Vrijdag.De eerste H. Mis is d'aff om kwart . voorzeven en 's avonds om half acht Lof terere van het H. Hart met Rozenhoedje y.w.de Meimaand.Zaterdag Priesterzaterdag, dag van--- gebeden off er tot heiliging der priesters,Tot kerkmeesters werden door de Bisschopherbenoemd de Heeren H. Josephus vanSusante en Antonius van Haeren.In den loop der week zal de ,-,kapelaans- ,omgang" voor eieren worden gehouden.ZONDAG : 6 u .  I.d. terere van 0. L. Vr. uit dankbaarheid. 7 u. H. Mis ; 8 u. H. Mis ; _ 9¼ u. Ld. Jos v. Susante v.w. de St. Elisa-bethvereen. 1 0.30 u. Hoogmis. MAANDAG : 7 u. l .d. Mej. Wilh. v. Oerle en haar afgestorven familie v. Oerlev. Nuenen ; 7¾ u. l.j. Maria v. Ruremonde; l.j. Jac. Soeterings en Joa. v.d. Broek z.e. 8½ u. l.d. Heer en Mevrouw Huub. van Oerle-v. Dijk. Ld. Mathilde van Hooi-Sie-mons. DINSDAG : 7 u. pl. z.j. Theodorus v.d. Sande ; 7¾ u. l .j .  Wilh;lmina v.d. Krabbenv. Uden ; l.j. Martinus Soeterings ; 8½ l.d . Jan Verhoeven l.j. Joes v. Hamond. WOENSDAG : 7 u. Ld. leden v.d . Boerinnenbond ; 7¾ u. l.j. Theodorus v. Hal. l .d . Anna v.d. Meerendonk te Olland overleden ; 8½ z.d. tot bijz. intentie uit dankbaarheid ; I.m. Petronella de - Bie-Schoones. DONDERDAG : 7 u. pl. 'z.j. Mejuffr. Anna v. Leeuwen ; 7¾ u. Ld . Gijsberdina van Heeswijk v.d. Akker te Schijndel overleden. Ld. W'illy Derks ; 8½ u. z.j. We!Ed. Heer Jos v. Susante ; Ld. Heer en Mevrouw Hub. van Oerle-van Dijk. VRIJQAG : 6¾ u. z.d. voor de leden der Broederschap-'v.h. H. Hart ; 7¾ u. I.m. Catharina v.d. Steen- Bekers l .d. Johanna Potters-Kemps ; 8½ z.j. Hendrica Marijnen • v.d. Vliert ;  I.m. Josephus v.d. Akker-Gevers.ZA'fERDAG: 7 u. z.d. Lambertus vanTrigt ; 7¾ u. l.d. 1 t.e.v _ Onbevl. Hart ·van Maria tot bekering der zondaars. l.j. Josephina van Schijndel v.d. Mortel en Henrica de dochter. 8½ pl. z. d. - tot intentie v'an • al degenen die sneuvelde voor de vrijheid van ons 'Vaderland en om God voor 
de grote weldaad der bevrijding te bedanken I.m. Petrus Strijbosch.Parochie H. Lambertus te Gemonde. • • Beloken Pasen. -�làg niet w�rd gepl?atst, waarvoor wij_ bij. Bonkaarten KD, KE 604. . 

·.1 , b d parochie ; Johannes Martinus Josephus van . h I . .  -ueze onze excuses aan ie en. 714, 715  Algemeen 800· g_ram brood. Beurden . uit -deze par. en Martina Adriana ·. Zondag 7.30 u. H. Mis _ voor et we z11n ·_Hèt belang van , de sport vooi; ons. biad' 713  Algemeen 500 gram suiker. v.d. Böogaard uit dé par. v.h. Euch. Hart _ _  der par. 1� u. Jaar�. Adrianus v.d . Velden c\-Y'órdn;enslotte door de redactie niet onder• . 712 Algemeen 1 25 gram margarine. . van Jezus. te Vught ; waarvan heden de 1 e , _ en Catharma de hmsvrouw. _ . 
fëi_a� �h0 �j_ ztill_e11 �lies doe�, �at !!1 mis / - 7 1 1  �lgemeên· 250 gram - boter. , .. ·afkondiging ·-geschiedt . . _ . _  •... . , , . . MAANDAG : 7.3Q u. Jaarg . .  ��oon Y'.d. ,vermogen ligt, qm Uw verslagen m ZtJn -ge- 710 Algemeen 100 gram kaas. , G d d' 0 t 1 't d - Veldem -� . •. • -�- --���,,te11ethënynîrts=dez�iehl-te--lang-,�709- Algemeen . 200 gram bloem:- --- - -'· "' _, - >• - Therard ys Jiv . Ii. e e

Kr
aar -m_ •··t- �  _P�:-;-,eJl ._.-.-,-c- DINSDAG:-7.30 jaarg.: Joan. v .d.-.V.eldent1_1.,t1-e��deti .om: ·Uw, verslagen zo be�opt, ·, D 40, D 41 �eserve 400 gram brood. - - • .  - eo ora . 0. agna_ uysen. ut ue pai:, v.u: -- WOENSDAG : . Jaarg. Com. v.d. Velden -:mogehJk te houden· - · De Redactie E 40 R 500 •• t f k' d ' l •• H. Theresta , Adrianus Wtlbelmus . Ligten 9 uur gezonoen Huweli1'ksmis. . _ '- . -,,: . ·• _ - - • . _ • · ,  • . . . .  • . eserve _ gram nJS O m ermee : - berg wedn. v. Dina van Uden uit deze par. 0 

:J.tV . ..:. O.D.C. Afd. Voetbal. • . - / - - • •  6Bo15nk�a1r6ten61L7D, IL! 6h04. 100 ·1 h en Jac_quelina Jacoba v.d. R��t wed_. v_an DONDERDAG : 7.30- jaarg. Adrianà v.d. - . _  , _ • , . _ _ , o ,- . v ecsc gram v eesc . Cornelis Okx uit de par .v.d. H. Bomfatms Velden ; 9 uur gezongen Huwelijksmis. _·C?m tegemoet te komen aan de vele vragen __ 61 1 Aarda_ppelen 1 kg: aardappelen: te Amsterda_ m.; Adrianus 'fheod_orus Petrus VRIJDAG : _Eerst e Vrijdag · 7.30 jaarg. -<!_ie" worden . gesteld, welk program O.I?,C. D 281 E Q8 melk 6 liter melk. , v.d. Ven mt deze par. en Ardma Korsten Henricus v.d. Zanden en Antoinetta de hsvr._no� _h,eeft af te werke�. en hoe �e. �ansen Ta�a1eskaarten enz. , . uit de par. v.d. H. Landstichting te Nijme-- ZATERDAG : 7.30 jaarg. Henricus v.d. · .pre�t� staan, geven WIJ een defm1tte van T 25 _2 rantsoenen\ taba�sa�tikelen (geen gen ; Adriaan Bernard Maria van Haren geb. Tillaart ; 9 uur voor de geva11enen van het oe Jutste stand van zaken._ . .  1mport�cigaretten) te Megen en won. te Boxtel en Maria Eli""'--. Vaderland. , �;D.C. staat momenteel vier en VtJf pun- V 25 10� gram chocolade of s_mkerwerken. sabeth Htrijts geb. te Bemelen en won. te Deze · week zullen geschieden : }en ,;voor op haar concurenten U.D.I. eu X 25 2 rantsoenen ta�a�sartikel�n _ (geen Boxtel ; Hendricus de Jong uit de par. van Maandag : H . .Niis Henricus Timmermans te ':-Sch11ndeL Het nog t�. spelen program R.�. 1D1port-ogarett�1;1-) het H. Hart en Cornelia Wilhelmina v.d. Eindhoven overl. Dindag : H. Mis, Henricus ;S.�.A. en B.�:V. mt, en Ht�tham thms. De �onnen voor melk en aardap�elen ZtJn . Pasch uit deze par. Marinus Heesakkers Poirters en Cornelia Poirters te Boxtel over--il)rie, ,punten mt d7ze 3 wedstnJden zouden - geldig t� - en met Zaterdag 4 �et a.s. wedn.  v_an Anna Maria ·Geerts uit deze par. leden ; Woensdag H. Mis Maria Henrica D:D.Ç., het _kampJoensc��p bret?gen, ware Voor de , week van 5 t.m. 11 Met zullen nog en Anna Maria Kuijpers wed. van Johannes Schellekens ; Donderdag H. Mis ter ere van _,het met, _dat de Wedstn1d No�tt�Gedacht- bonnen worden aangew_ezen_voor melk, aard- - Cornelis 'Ketelaars geb. te Haaren en won. 0" L Vro�w; Vrijdag jaarg. Joannes v.d. ,;0,D,�. _die gestaakt werd 29 mmuten voor appelen, ?oter, margarme, pm, thee, tabak te Best ; ...,Matthias , Gerardus Bronnenberg Langenberg ; Zaterdag H. Mis Martinus het �mde we�,ens ·ballen-pech, met d� stand ' versnapermgen en waschpoeder. . , • , geb. en won. te Helmond en Geertruda v.d. Schellekens te Weert' overleden. • �O m het voordeel van O.D.C. nog met. kan Bo�engenoemde_ bonnen kunnen re_eds op Brand geb. te Boxtel en won. te Helmond ; • • :w�rden opgenomen. Het �?nds-bestu1;1r hee_f� "'.riJdag �6 April a.s. worden gebrmkt met Adrianus Maria Càppen uit de par. v.h. H. • Parochie St. Theresia · Boxtel�J. bepaald, deze wed�!nJd dan pas �eld1g mtzondenng van de bonnen voor vlees_ch Hart en Gerarda Helena Maria . Jánssen .te ':erlélaren wan�eer ztJ van gee� besltss�n�- melk en aardappelen, waaroJ? eerst· met m- uit deze par. ; Johannes Hendricus van Hal Beloken Pasen 1946. _d.e mvloeq �eer I'S op de bezettmg van d_e gang van Maandag 29 April mag worden uit deze par. en Maria Hendrica v.d. Boom ZONDAG :  7 u. H. Mis vanwege St. Vin,-:.b_?vegste ' �f ondçrste plaat�. Dus om offi- afgeleverd. . , •. -· uit de par. v.d. H. Theresia, waarvan heden centius-vereeniging als weldoener, voor Adr-c;Çteel kamp10en t�. kunne!1 z11n, moet O.D._C::· ================= de tweede afkondiging geschiedt ;  Johannes anus v.d. Loo ; 8½ u. H. Mis ; 10  u: Hoog-:'-'!?g twee wedstnJden wm�en, en . een geltJk 'J Antonius Kremers geb. en won. te Animer- mis voor het w�lzijn van , de parochianen, . l1Jli spel�n. - (?.f de wedstriJd Nooit-Gedacht '1..-. .. -. -/J. �,_ • • ,4 flDIAdn zoden en Anna i\thiria Corolina Antonia v.d. De eerste sc�aal is voor- onze eigen kerk �j).D.C. - �n z�Jn geheel moet worden _ over- �=�....,. ' Boogaard uit deze par. Wilhelmus Martinus de tweede voor de B. N. Drie uur Lof met '.8elspeeld;l da!1 wel de_ r7s�7rende 29 mmuten Parochie van den H. Petrus, te Boxtel. van Moorsel en . Catharina Maria -Agnes Rozenhoedje uit dankbaarheid voor verkre� ya _t voor op1g nog !liet te zeggen. . , Willockx beiden uit deze par. Gerardus Cor- gen weldaden. Na het Lof vergadering op de '7oor a.s. �ondag ts v�stgesteld R.�.S.V.A. ZONDAG, 28 April. Beloken .Pasen. De nelis van Dun uit deze par. en Martina v.d . . . pastorie van de zelatricen v.h. Genootschap 
O.D.C, Dit achten · WtJ de zwaarste �ed- H.H. Missen om half 7, kwart voor acht, 9 . Brand uit de par v d H ·p t t o· t _ tot. Voortplanting des G.eloofs.- t • • d d . 

d . • , Q ; h lf 1 1  d 'H • 0 9 • • • . e rus e ts er -:s rJJ . -v�!l e genoem � ontmoetmgen. ua . uur en om a e oogmts. m uur .- wijk; waarvan heden de derd� afkondiging MAANDAG : 7½ u. H. Mis tot bijzon-• .$peI, , kri. Jgt S,'-:.A. geen k_anl. Maar �et bar gel. H. Mis _voor het geestelijk en· tijdelijk · geschiedt . . De gelovig�n zijn verplicht de dere intentie ; 8.30 u. H. Mis, waarbij de · "_sJeçhtd� en klem�re terrem speelt h1e)
j 

een_ • welzijn der parochie. Om kwart voor 1 2 . hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet kerk met een kaars wordt vereerd voor Jo� :�oo� Je mee. O .D.C.er:s opgepast. - _ kleine. Congregatie. Na den middag om 3 is gedispenseerd ten spoedigste aan den pa- hanna v.d. Schoot-Vrenssen.J�,yt ?e en - .3e e!!1al ontvangt de D.V.G.ers uur Lof met Rozenhoedje. Om half 4 Ji. stoor bekend te maken: ,  . 1 DINSDAG : 7.30 uur H. Mis uit dank-�U!t} .. tempde. :w11 gelove,n zeker dat qe re- Familie. . .  • baarheid voor Mej. Wilhelmina v.d. );300111. �sé�e's -::: revanche zullen · nemen, voor de in Vandaag begint de noveen tot voorberei- Parochie van het H. Hart te Boxtel . 8.30 u. H. Mis voor Theodora Persoons-LW'!lpde' geleden nederlaag. _ ' 
ding van de· Missie. Wij verzoeken de pa- - Willems 'te Diessen overleden. 7 uur Lof tot ' 

De� eindstand van de RK. Boxtelse Jeugd- rochianen het· noveengebed in de huisge- _ Belokt;n Pasen. . opening ván de meimaand . . _ ;com'p. is als ·volgt : . •· . _ • zinnen te bidd De 1ste schaal is voor de kerk, de 2de open- WOENSDAG : 7.30 • u. H. Mis voor de· ;(lD.C. b ' . 10-6...:...3-1 = 1 5  ·30:....1 2  -Vandaag de 2e collecte voor de bijz. noden schaal voor de B.N. · van het Bisdom. Om·_..., wed . Martinà der. Kinderen-v. Beljouw te_''.B.t.1:-b. - ' " _- • - 1 0...:.5-1 -4 = 1 1  28-10 van het Episcopààt welke bijzonder in de 7 ,u:ur' Lof met Rozenhoedje. Vandaflg begint Ein,dhoven overleden ; 8.30 u. gezongen H. ' D:L.S. h _ - . 1 0-4-2�4 = 1 0  23-26 - milddadigheid der gelovigen wordt aanb,ev. de noveen voor de H. Missie, welke morgen- Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt :O:D.C. c- • ,_ _ 6:--0-0-6 = 0 ;..·_ 1 =-34 Dinsdagavond om 7 uur Lof met Rozen- oyer 8 dagen op. Maandag 6 Mei voor gé- · VE;réerd tot bijzondere intentie. _ ·:Z3:tetdag-· 27 April begin niéuwe Comp. De- hoedje, ter opening van de ma-and Mej. Ge� heel Boxtel -.ianvangt: Zondag a.s. zal in DONDERDAG : 7.30 uur H.. Mis van .:_zê -conip. is verdeeld in Klasse A en B. • durende de M_eimaand elke avond om zeven all� H.H. Missen door een Pater Redemp� • wege .Boterfabriek 11De Hóop"'voor Johan;.
:��--K�asse �- : O.D.C. P; 0.D.C. c ;  B.t.l. b ;  - • uur' Lof met R'ozenhoedje. to!1st gepreekt\worden over . de Missie. nes _ Vissers ; 8.30 uur H. Mis tot in,tentie .P.L:S: q; Irene A. , - , , - -. Vrijdag, ' eerste Vrijdag der maand. Om half Dmsdagavond orn half acht Lof met Rozen- v.d. leden der Godvruchtige Vereeniging_'> l{lasse -B': • O.D.C. d ; O.D.C. e O.D.C. f '  , 8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart waar- hoedje tot opening 'van de Meimaand, welke ter eere van de H. Theresia. _ .· �}!,t.1. é.; Irene b ;  Irené c. _ • • ·onder algemene H. Commurlnie voor de re� Woensdag begint. De gelovigen wo'rden ver- VRIJDAÇ: 7.30 à. H. Mis vanwege spoor-t; -✓ • _: , 

• 

, ,  . , · • den van den Bond van het H. Hart. Des zocht 's Maandags 's · Woe.[Isdags en_ Vrij- ' wegpersoneel voor Petrus v�n Beers ; 8.30 u. , - ' -Advance · Tafeltennis ' ·  à:vónds om · 7 -uur Lof met Rozenhqedje. •• dags het_ gehele Lof mee te' zingen en iede� gezon�en rondst. voor mejuffr. Wilhelmina • Onder grote belangstelling Donderdagavond biechthoren tot 8 uur. ren ávqnd na het Lof, eep Maria-lied. v.d. - _Boom, 9.30 u. Gelezen Huwelijksmis.
• 

1 • . werd op".!e Paasdag in den · · Zaterdag', eerste Zaterdag der maand en te'� Men -denke er 'dus aàn de parochiebundel\ . ZATERDAG : 7.30 u. Wekelijkse H. Mis _ - /J/ , J3osch,·.�e ze.er bel�ngrijkc , vens Priester-Zaterdag. :Z:at�rdags • biechtho- ' . ,mede te brengen. In de tijd der H. Missie voor Johannus Vissers ; 8.30 u. H. Mis/ voor', r.,.;�m�"· . wedstnJd : Vice Versa 1 - r�n van half 3 tot 4 uur en van 6 uµ_!' tot -zal er 's avonds voor het Lof uiteraard een . de . gesneuvelden van ons Vaderland.. , , ; _'.Advance I gespeeld. _ _ - half 8. Dopen iedere.-dag �an half 3 tot 3 u. , andere regeling zijn, welke nog nader wordt Biechturen : van 2 ½ tot 4 en van 5 ½ tot . :  ,/' -°:" t C.R �te'inmann was wegens , _ _ MAANDAG : Om kwart voor 7 gez. msC • bekend gemaakt. De avónd-oefeningen -der , - 7 u. ; daarna 'Lof ter eere van het Onbevl.Jdije�d _'y.erl!,inderd. fytµîr ,c; -Robben• ·, voor, Gijsbertus Looijmans ; z.a. gel. mndst. • ,: H. Missie beginnen ·om half zeven en' om -. Hart . van, Maria tot -afweer . , van .het com�çfi��ig_g�!e;tRl_àatsv��,flig�r.;. tf�'.zij1_1. • . _vopr Mar:i_a Y:�• . Wal _Verbeek; om ha,I! .8 ::.- hc1�f neg�n . . . .. • ; - . • : munisme en opbloei_van de Katholieke. Actie



Zondag 5 Mei 7 u. wekelijkse H. Mis voor 
Gerard Vekemans te Nijmegen overleden. 
�O dagen worden de gebeden verzocht voor 

• Anna v.d. Meyden-v.d .. Ven in St. Petrus
parochie, de jongeheer Franciscus . Schalkx 
in Duitsland, Theodora Persoons-Willems te 
Diessen, de wed. Martina der Kinderen v. 
Beljouw te Eindhoven, Anna Maria Bexken's
Hendriks te Helmond en Petrus v. Gils te 
Haaren overleden. Verder aanbevolen het 
noveengebed voor het welslagen der H. 

• Missie. ' . . • 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 

. te ontvangen : Theodorus Bekkers uit de 
parochie v.h. H. Hart te Boxtel en Martha 
Cornelia Jansen uit deze parochie; Gerar
dus v.d. Oetelaar uit. de parochie St. Petrus 
en Theodora Johanna Kruysen uit deze 
parochie, beide te Boxtel;_ Franciscus Mar
tinus Peijnenburg uit deze parochie en Ca
tharina Hendrica Hulsen uit de parochie 
v�d. H. Martinus te St. Oedenrode; Johan
nes v. Hal uit de parochie v.d. H. Petrus 
en Maria Hendrica v.d. Boom uit deze pa
rochie, beide te Boxtel, waarvan heden de 
tweede afkondiging .. geschiedt. 

Herbenoemd tot Kerkmeester Adrianus 
Pijnen burg. 
Parochie St� Jansonthoofding te Liempde. 

Beloken Pasen 28 April 1946.

Zondag 6½ I.m. • tot welzijn der par. 8 'U. 
I.m. tot bijz. intentie, 10 u. de hoogmis z.m.
voor Mart. Boeren en Gers. Bouwman van 
wege de Uempdsche Onderduikers; 3 uur 
Lof daarna Jongens-congregatie. 

MAANDAG: 7 u. z.j. Wouterus Aven
donks; 7.30 u. I. mndst. Helene Ants. van 

. Asveld; 8 u. I. mndst. Johs. v.d. Biggelaar. 
DINSDAG: 7 u. z.j. Gerdina Wouts. 

Avendonks; 7.30 u. I. nmdst. Helena Leonar
dus ,van Rooij; 8 u. I. 7e wed. Wilha. Jan 
Vorstenbosch. 

WOENSDAG: 7 u. I.m. Marts. van Dijk 
vanwege de Boerenleenbank; 7.30 u. I.m. 
wed. Jan Vorstenbosch • als overleden 
lid van de Retraitepenning. 8 u. z.m. tot 
bijzondere intentie. 

DONDERDAG: 7 u. I.m. bijz. noden der 
parochianen; 7.30 u. z.m. Marts. v. Dijk als 
overleden lid H. Theresia; 8 u. I.m. wed. 
Vorstenbosch als overl. lid H. Willibrord. 

VRIJDAG: 1e Vrijdag der maand; Don
derdag namiddag geen biechthoren. 

. 6.30 u. I.m. bijz. noden der parochianen. 
7 u. I.m. bijz. noden der parochianen. 
7.30 u. z. rondst. overl. familie v. Boeckel
v. Rumpt; deze H. Mis met uitstelling v_an 
het Allerheiligste en acte van eerherstel aan 
het Godd. Hart. 

ZATERDAG: 7 u. I.m. bijz. noden der 
parochianen; 7.30 u. I:m. bijz. noden der 
parochianen, 8 uur z. m. overeenkomstig 
de wensch van Z. Hoogw. Exc. voor allen, 
die gevallen zijn voor het Vaderland. 

ZONDAG: 6.30 u. l.j. Josephus Hendriks 
8 u. I.m. tot welz. der parochie; 10 u. z.j. 
Maria van Abeelen. • . -
30e Wed. Wilhelm. Jan Vorstenbosch over
leden te Liempde. 

Te koop: eikenhouten huis
kamer, linnenkast met glas 
in lood. Te bevragen Mo
lenstraat 19. 
Heb arbeiderswoning biJ 
het station in Oss, wil rui
len tegen woning in Boxtel 
J?evragen v. Salmstraat 18 
Ni�uwe damesschoen plat
te hak te ruil maat 38½ 
tegen 39½-40. Onrooi 84 
Te koop een partij boonsta-
ken bij Wed. J. v.d. Meij
den, Tongeren 77, Boxtel 
Gevraagd Dagmeisje. Loon 
± f. 13.50. Bevragen Mo
lenstraat 19. 
Te koop: '12 Meter zoo 
goed als nieuwe voor-oor
logsche cocosloper, kapstok 
kleed, divankleed, bevra
gen Molenstraat 19. 
Bi/. Wed. L. v. d. Sande
K einderliempde 9 te koop 
een toom beste biggen. 
Net dagmeisje of werkster 
gevraagd. Adres Rechter• 
straat 34. 
Te koop een gelijkstroom• 
motor 1/3 p.k., 220 volt, 
met slijpsteen, 1 zware 
staartbankschroef, 1 zoo 
goed als nieuwe fornuis• 
kachel merk Dinsing, biJ 
P. Hazenberg, Lennis�
heuvel 55, Boxtel. 

Te koop een toom 
biggen bij W van Mens• 
voort, Kleinderliempdsche 
w�g 22, Boxtel. 
Te koop een damesrijwiel 
z.b., een voor• en achter•
wiel z.g.a.n. en twee bin� 
nenbanden. L. Schoen• 
makers, Nieuwstraat 190 c, 
Te koop lichtblauw kinder• 
ledikantje f 15.-. Breukel. 
schestraat 7. 
Pension gevraagd door 
R. K. Ambtenaar (geen 
beroepspension). Brieven 
Molenstraat 19 
Chemische Wasscherij en 
Stoomververlj "Den Dries"

vraagt nog eenige 

nette meisjes 
Loon volgens de collec• 
tieve arbeidsovereenkomst 
voor de textielindustrie. 
Aanbiedingen aan het kan, 
toor van 9.12 en 14•18 uur 

Missiebus 
w

• • 
Overschot z.m. vruchten der aarde: Heze- 1 J kunnen U nog
laar f. 11.34; Dorp 8.81; Kerkeind 19.- _voorzien met: 
Vendelstr. f. 4.- • . Tuin:::, Bloemss, 

Parochie H. Willibrordus, Esch. Kla ver11 en 
Beloken Pasen Bietenzaden.

H.H. Missen om 7 uur 8.30 en 10 uur Hoog- z • • 
mis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte aatmats
voor Bijz. Noden Episcopaat. Na den mid- Gladiolen dag om 3ur Lof met Rozenhoedje. Na het in de nieuwste kleuren Lof een lied. De zelatricen van de Retraite-
penning en de St. Pieterpenning worden ver- Hub. p I A. Poulissen,zocht de gelden spoedig af te dragen. 
Dinsdagavond om 7.30 uur plechtig Lof tot Zaadhandel, 
openin� van de Meimaand. Verder geduren- Rechterstr.31, Boxtel 
de Meimaand iederen avond om 7.30 uur.----------
Lof met Rozenhoedje. We verzoeken de 

Voor Keukenstoelengelovigen dringend zo enigszins mogelijk 
dit Lof bij te wonen. Meubelhuis Donderdag gelegenheid om te biechten van 
3-4 uur en van 6-7.30 uur.
Vrijdag eerste Vrijdag de·r maand toege
wijd aan het H. Hart van Jezus. Om 6½ 
uur uitstelling v .. h. Allerheiligste en Com
munieuitreiken. Om 7 uur Pl. H. Mis met 
uitstelling, waarna Litanie van het H. Hart 
en Oefening van Eerherstel. 's-Avonds om 
7½ uur Lof. Na het Lof een lied tereere 
van het H. Hart. 
Vrijdag volle aflaat voor de leden van de
Voortplanting des Geloofs onder de gewone 
voorwaarden. Zaterdag Priesterzaterdag. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Eerw. Zuster 
Pascal; 8½ t!ur H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Anna van der 
Meyden van de Ven te Boxtel overleden. 
8 uur H. Mis Maria-v. Rulo-v. Dongen. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis Willibrordus 
van den Braak; 8 uur H. Mis voor de ge
sneuvelden. 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis Martinus 
van den Braak en Wilhelmina van den Berg 
de hvr.; 8 uur Jgt. Cornelis van Roosmalen. 

DONDERDAG: 7 uur Jgt. Henrica van 
Roosmalen; 8 uur H. Mis Cornelis v. d. 
Broek v.w. Br. H. Willibrordus (Luyssel). 

VRIJDAG: 7 uur Gez. Gef. Jgt. • Marinus 
van den Braak; 8 uur Jgt. Adriana Verhoe
ven Verschuren. 

ZATERDAG: 7 uur Jgt Wilhelmus Ver
hoeven; 8 uur H. Mis Jos Verhoeven v.w. 
Br. H. Willibrordus Luyssd. 

PéCé 
Steeds voorradig alle
soorten 

vettè Kaas 
Iedere week 

versche Visch 

Dirk Vos, 
Stationstraat 44. 

H.H. Landbouwers! 

Nog voorradig alle. soors 
ten origineel 

Bietenzaad : 
Barres v. Sludstrup, 

Groen kraag, 
Rozakraag. 

Graszaad, 
Klaverzaden 

en Zaaigranen 
Fa Gebr. v. Oers 
Zaadhandel, Boxtel. 

Circus BrianteHi 
komt met 

Een Romantisch Sprookje 
te Boxtel. 

Standplaats : Mgr. Wilmerstraat. 

/ 

Vrijdag 26 April 

. F�estelijke Openingsvoorstelling_ 8 uu,r • 
Zaterdag 27 en Zondag 28, April 

Matinee 2½ uur, A-vondvoor,stelling 8 uur 
, Een geheel nieuw programma -met: 

Prachtige edele raspaarden, 
Grootsche lucbtsensaties, 

Origineele clouwneriën. 
Prima acrobatiek, 

Reuze Phytons, 
• Gezellige muziek. 

Een programma . wat U •oc;,it v�rgeet ! 

Cursus< Schenl<ingen· vqor 

�I!���! Apot�!�!!�:a�!��f �!� Sanatorium "De Klokken'berg"-

kunnen .voortaan uit 
G. WILLOCKX, Apotheker, Stattonstraat 103 / geblokkeerde rekeningen
,,Velo" Waschmachine Mij. N.V. worden overgeschreven, op·rekening van "De Klok�

- Markt 19 _ BOXTEL ken berg" bij bankierskantoor A. Janssens Emzoon, 
Speciaal adres : Tuinstraat 63, Tilburg, volgens ministeriëele beschik� 

voor reparaties ·Electr. Waschmachines, _ki_n_g _ d_.d_ ._ 9_A_p_r_il _1_9_46_-_· __________ _
- Wringers, Naaimachines, Stofzuigers, 

enz., enz. 

Iedereen is vol over 

,�De Eeuwige Droom�' 
Middeleeuws toneelspel in vier bedrijven. 

Nog eenige plaatsen beschikbaar voor de uitvoeringen 
, op Zat�rdag en Zondag- resp. 27 en 28 April 194�

des avonds om 7,30 uur in de zaal van ' 
het Klooster "Stapelen". 

Plaatsbespreken in "De Arki•: Zaterdag van 4-5 uur. 
Zondag van 12-1 uur. 

Als, het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Schouwburg "DE ARK''. 
Beloken Paschen om 4 uur precies /-

Zingen de Nachtegalen 
van Meerssen's B,asèliek 
klassieke polyphonie, liederen uit Valerius' 

Gedenckklanck, oud Nederlandache Volksliederen. 
Een middag van hoogstaand kunst• 
·genot ten bate van een goed doel.

Prijzen: Eerste rang f 2 -, Tweede rang fl.50 
Kaartverkoop : Zaterdag en Beloken Paschen van 
12-1 uur aan het loket.

Ned� Roode Kruis, Afd. Boxtel 
Donderdag 2 Mei, om 8 uur, 

Algemeene Vergadering 
voor leden en belangstellenden in de foyer van "De Ark" 

Wegens de belangrijkheid der agenda verzoeken wij 
den leden deze vergadering zeker b ij te w onen. 

Het Bestuur. 

BRABANT'S TOONEEL 
speelt op Dimll J 30 April, Woensdag
1, Donderdag 2 n Vrijdag 3 Mei, telkens 
dea avonds om half acht precies, in de 
Schouwburg ,,De Ark". 

Opgevoerd wordt het T ooneelspel in
vier bedrijven van Antoon Coolen: 

De vier Jaargetijden .. 
Regie : Grimeur : 
Fr. v. Oers. Th. Lamoen, Vuhgt. 

Prijzen der plaatsen f 1,50 en f 1, -
Plaatsbespreken op Zondag 28 April en verder op alle 
speeldagen van 12-1 uur aan de zaal à 10 cent. 

Verzuim niet een dezer avonden te bezoeken. 
.Bespeekt tijdig Uw plaatsen! 

-Wij brengen U ,weder
Nieuwste collectie Sieraden 

' 

·in goud en zi lver.

H. D .Z. Gouden trou_wringen
z11n niet te evenaren. 

Fa . .fl. van Vlerken, 
Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek 

DRUK;: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Mondelinge -lessen 
in Steno -Typen-Frans - Duits-Engels ....:spaans
Middenstandsdiploma - Boekhouden en technische 
vakken zullen worden gegeven te Boxtel door het 

Handelsinstituut "Mercurius'' 
te Amsterdam (reeds· gevestigd te Mill, Grave, Uden, 
Boxmeer en Schijndel). 

Inschrijvingen voor de in de maand Mei aan te 
vangen lessen kunnen plaats vinden op Woensdag 
1 Mei a.s. van 4.00 tot 9.00 uur des avonds in 
Hotel "De Kei'', Markt 1, Boxtel. 

Inlichtingen worden aldaar gaarne verstrekt. 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak.

�" Koopt .••• - 1- bil Bert van den Braak■

Nieuwe Kerkstraat 78 Telefoon 450 

1Jouwe [gberts .·••·.··. 
THEE. 

Eén en al geur en smaak!

'l'&O 

u 

Nu is he� tijd 11 l 
Wanneer U nog een haard of haardkachel hebt 
staan, die door oorlogshandelingen als bran� 
en waterschade, of langdurig gebruik 
Leelijk geworden is, 

Wij maken hem weer als nieuw voor U
en ona fbrandbaar. 
Voor qeze maanden spec i a l e  ·a a n b ie.ding. 

,,Velo" Waschm� Mij. N.V. 
Markt - Boxtel. 
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• 1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

:l!,eudjáin q,.
Dankbaarheid is de eerste toon, die op

klinkt in het koor van gevoelens, nu wij de 
eerste verjaardag vieren van onze bevrij
ding. Dankbaarheid jegens God, en dank
baarheid jegens de werktuigen in Zijn hand. 
De ellehde en de nood van ons volk liggen 
ons nog zo vers in het geheugen 'en waarom 
zouden wij teruggaan naar alles wat voorbij 
is? En toch mogen en moeten we enkele ge
dachten wijden in eerbied en pieteit aan 
all�n die hun leven offerden voor onze vrij
heid. Zonen van Moeders'," Mannen van 
Vrouwen en Vaders van kfhderen vielen zij, 
en lieten eenzame weduwen en wezen achter 
De waardering voor hun prestatie is in het 
laatste jaar wel erg op de achtergrond ko
men staan. Stuk voor stuk namen zij een ri
sico, dat hen kon treffen door granaat of 
bom of kogel, een risico, waaraan ze eiken 
dag door de harde werkelijkheid werden her-

innerd. En de bevrijding? De kankeraars 
haalden met een minachtend lachje hun 
schouders op en "bevrijders" werd eerder 
een scheldnaam dan een eretitel. Maar de 
fout, de grote fout van alles,. wat er scheef 
ging, lag bij ons en niet bij hen. Dankbaar
heid is een plicht van ons volk! Laten wij in 
onze dankbaarheid 't goede zien en 't kwade 
vergeten, omdat alles voorbij is en onze 
schuld groter was dan de hunne. 

Laat de to�komst beter zijn. 

Heel. Nederland gaat feest vieren. Overal 
·en op allerlei manieren zullen de mensen
hun vreugde te kenn_en geven over de be
vrijding. Maar even toch willen we ons
be;z;innen , en bedenken, dat feestvieren, ja
zelfs feestvieren, aan zekere normen ge
p0Qd�n i�, ·wil het feest niet ontaarden in
braspartijen en al' dergelijk' fraàis meer.
.Jmrhers '>ra·spartijen, platte humor en veel
geschreeuw en weinig wol zijn geen uiting
en va_n werkelijke· blijheid, maar vàn opper
vlakkige en goedkope lol. Willen wij het
volle genot van het feest hebben, dan die
nen· •wij ons in niets en nergens te buiten
te gaan, geen ongepaste verhouding, geen
wanklank door drankzucht of haat. Dan pas
is iedereen blij en heerst er werkelijke
vreugde.
Toch moeten wij even herinneren aan al de
ellende, verdriet en de ontmoedigende
toestand na de bevrijding op verschillend
gebied.
Hierdoor heerst een sfeer over de mensheid
'!aarin van iedere uitbunqigheid en uitspat�
tmg geen sprake kan en mag zijn.
Maar de verdrukking is voorbij. Viert feest
maar fiert het feest waardig, en uit uw
vre:ugde, zonder aanstoot te geven.

5.odoffl&t eif, Wu/udiVdteid.
Het voorjaar kwam met stralend mooie len-

• tedagen. Op 'n vrije middag had ik 'n paar
boodschappen te doen, ging de straat op en
gaf mijn ogen eens de kost. Ik zag er moe
ders wandelen met hun kinderen genietend
van zon en frisse lucht. Ik dacht aan Bra-
b t C " d ' Il an s entrum van e vorige week aan
"Dienstbodenvraagstukken en "Man �rouw
en kind" �n zag, dat er ook nog andere
vrouwen waren, die al haar krachten en al
haar tijd in dienst van de toekomst van de 
jeugd stelden; 't kon me niet schelen hoe
dat nu ging, of 't nu was, door m�t de
kinderen te wandelen, door schoon te ma
ken, door te wassen, het was werk voor
een ander voor ons gehele volk. Ik kreeg
goede zin en liep door, de brug over. Een
meisje passeerde me en plots hoorde ik 'n
banale opmerking . van 'n brekende jongens
stem. Ik

1 
keek op en zag een stuk of twin

tig opg�schoten lummels, hun achterwerk
op de vensterbank van 'n winkelraam 'n
cigaret in hun mond, van 't soort, dat �oor
de oorlog placht kringetjes te spuwen. Maar
die bezigheid is nu uit de mode. Nu hangen
ze tegen de muren geplakt eri roepen meis-

• jes na, wat veel grooter staat. Ik kreeg kwa
de zin en ging naar huis.
•s .Anderendaags moest ik naar de dokter. Er
zat 'n vrouw met 'n kindje in de wachtkamer. 
Later kwam er een getrouwde man die er 

. uitzag als �en lijk. Ik nam 'n stoel e� wacht-
tw
te m'!l .beurt af. ; Opeens 

f 
'n 

h
hoop kabaal, 

. ee Jongens van n Jaar o ac ttien. Ze be
gonnen te praten en algauw kregen we te 
h?ren, dat de heren in d� ,,ziekt�wet" gin
gen:,, Omdat de zon zo hoog aan de hemel \ 

stond! 1 1 1 
En waarom zouden ze ook gaaan werken? 
Met zwarte-pieten verdienden. ze in tien 
minuten meer dan met een hele dag werken 
en 't was veel gemakkelijker. De baas zou 
zich toch wel redden én zij hadden een 
mooie vrije middag. 
De getrouwde man en ik keken elkaar aan. 
We keken allebei even vuil. Ik dacht aan 
de toekomst van ons volk, aan de toekomst 
van die jonge snuiters. 

De getrouwde man aan vrouw en kinderen, 
aan de centen, die weer verloren gingen 
qoor zijn gedwongen rust, waarmee hij an
ders dit en dat had kunnen kopen. 
Ik ging naar huis, woest op die twee klap
lopers, die teerden op de zak van de samen
leving, maar blij omdat onze jeugd God
dank niet als geheel die kwaal valt toe te 
schrijven, omdat er ook daaronder, naast 
die enkelen nog een meerderheid is, dat 
goed wil. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,,De ware zelfverbetering begint 
bij de ware kennis van zichzelf''· 

• Hiertoe krijgt un negen heid in de dagen • 

van verdieping en bezinning gedurende 

de Missie van 6-16 Mei. 
···························-···················-······························=

Vcïendsduip. 
'n Stukje broosheid, dat gauw aan scherven 
ligt: zo zou men de vriendschap kunnen 
noemen. Het is het zeldzame, heerlijke en 
boven alles veilige gevoel van vertrouwen, 
liefde, goedheid en kameraadschap dat zo 
maar zonder dat je erom vroeg twee han
den in elkaar leggen kan, twee ogen weer
spiegelen doet in twee andere ogen, de klei-. 
ne geschenken van het leven· verdeelt en 
van het verdriet de grootste helft wil over
nemen. 
Inderdaad is deze vriendschap een stukje 
broosheid,_ dat gauw in scherve11 ligt, juist 
omdat het kort bij de liefde ligt. 
Ook de liefde immers is een kostbaar en 
zeldzaam bezit, maar zij heeft een sterke 
band die begint.en eindigt in het Sacrament. 
De vriendschap zweeft tussen twee harten 
als een tere spiegel van gedachten en ge
voelens. De liefde is sterker, het is een on
verbreekbaar mysterie van de harteklop bij 
twee blije mensen die hetzelfde levensrytme 

• vonden.
De vriendschap kan een kos�baar bezit zijn
voor een gemeenschap, maar het is ook een
broos bezit. Men is geneigd te zeggen • dat
de vriendschap onderhouden wordt door

• kleine geschenken. Men kan echter gerust
zeggen dat de ware vriendschap geen ge
schenken behoeft.
Wie goed rondziet, zal bemerken dat echte
vriendschap alleen bij . kinderen en oudere
mensen wezenlijk bestaat.
Wanneer een mens in deze kille maatschap
pij van beschaving, conventie in uiterlijke

Nationale Gedenkdag te Boxtel, op • 4 Mei 
a.s. georganiseerd door "Boxtel Vooruit"
De viering van de eerste verjaardag van 
de bevrijding van Nederland zal in hoofd
zaak bestaan in een plechtige herdenking 
van de oorlogsslachtoffers op Zaterdagmid
dag, en concerten op de markt van 7-10 uur. 
Boxt�I Vooru_it he�ft het einde vroeg ge
steld om een teder m de gelegenheid te stel
len eventuele buurtf eesten • ook nog enige 
tijd te kunnen bijwonen. 
De dagindeling is als volgt: 
8.30 Plechtige Kerkdiensten voor de oorloos
slachtoff ers; 1 . uur Uitsteken der vlagg:'n; 
2.45 Verzamelen van de Boxtelse bevolking 
op de markt alwaar om drie uur de her
d�nking van de o?rlogsslachtoffers zal plaats 
vmden met muziek en declamatie enz 
Toegang tot de markt alleen over Boss�he
weg (door Rozemarijnstraat alleen voor ge
nodigden). 
Voor nadere bijzonderheden raadplege men 
de programma's welke voor 25 cent te koop 
zullen worden aangeboden. 
Van 7-10 uur Concerten door de Harmo
nie van Huize de la Salie, Boxtels Gemengd 
k��r, Zangvereninging St. Petrus' en St. Ce
c1ha en Boxtel's Harmonie. 

beleefdheid, in aanraking komt 111et echte 
vriendschap, dan is zo'n moment voor hem 
een zoete balsem lichtend en verwarmend, 
iets wat je je jaren later nog herinnert met 
stille dankbaarheid. 
Te weten dat een vriend je de hand reikte 
toen je 011mogelijk met jezelf uit de weg 
kon, te weten dat deze vriend weer voor je 
klaar zou staan als 't nodig is, dat is het 
grote geluk der vriendschap als je het we
derkerig zou kunnen doen met dezelfde 
goedheid. 
De echte vriendschap is niet afhankelijk 
van allerlei kleine misere's, die het leven 
me_t �ich meebrengt. Het. is juist een trek 
van de v·rièndschap dat zij zich stelt boven 
alle onhebbelijkheden, .die we in 'n gemeen
schap nu eenmaal hebben. 
Er is heel veel dat ons tegenstaat bij onze 
evenmensen: uiterlijke hoedanigheden, ver
keere eigenschappen, aanwensèls en onheb
belijkheden, maar de vriendschap glimlacht 
hierover en laat zich door niets verstoren. 
De glimlach is steeds de beste vertolking 
der vriendschap. Niet de glimlach der ver
achting, maar de glimlach van het begrijpen 
harmonieërt bij de vriendschap. 

- De echte vriendschap reikt steeds de hel
pende hand waar dit ook maar nodig mocht
blijken. Het is alleen maar erg jammer dat
de vriendschap erg broos is of liever de
dragers der vriendschap erg kort van adem
zijn, en er is veel dat de vriendschap in de
weg staat, dat de vruchten der vriendschap
belemmert, en soms het schone ervan weg
neemt. Maar daarboven uit moeten wij on
ze vriendschap dragen als 'n kostbaar bezit.

GESLAAGD.
Op het op 23 en 24 April gehouden examen
voor Landbouwboekhouden te 's Hertogen
bosch slaagden: Mej. M. Versantvoort te
Olland; de Heer P.A. v. Heeswijk te 's Her
togenbosch beiden met lof en verder de
heren: A. v. Esch te Haaren; J. A. Sterks
te Esch; M. Renders; M. Timmermans; P.
y.d. Pas; A. v.d. Pas; M. Habraken; A. van
Grinsven; H. v. Grinsven; M. v.d. Sande• 
Th. v.d. Heijden; en J. v. Abeelen álle� 
te Boxtel. 
Zij genoten hun opleiding bij A.P.]. Maas 
HdS. te Boxtel. 

MOEDERS 
Voor Uw kinderen van 3 maanden tot 6 jaar 
welke nogniet de bewaarschool bezoeken 
zijn Vitamine C tabletten gratis verkrijgbaar'. 
voor Boxtel des Zaterdags in den namiddag 
van 3 tot 4uur op het rode Kruis Bureau 
in de Prins· Bernhardstraat. 
Voor Gemonde bij de wijkzuster. 

KATHOLIEKE :VOLKSPARTIJ. 
Stemming voor de tweede Kamer op 

Woensdag 17 Mei. 
Naar wij vernemen zullen ouden van dagen 
en invaliden voor het vervullen van hun 
stemplicht 'op de dag der stemming worden 
afgehaald. 

• Personen die zich met hulp-verlening willen
belasten worden verzocht zich hiervoor aan
te melden bij de bestuursleden : H.M. Geert
man, Prins Bernhardstr. 13a, H. v.d. Laar,
Prins Bernhardstr. 7; M. de Kort Tongeren
34; F. Witteveen Rechterstraat 22: • . 
Zij die afgehaald wensen te worden kunnen
zich ook reeds opgeven aan bovenstaande
adressen.

Ik ben de goede Herder Joann. 10. 11 
In de gelijkenis van de Goede Herder heeft 
Christus ons het schoonste beeld ·van zich
zelf gegeven . 
De herder, die ieder schaapje bij zijn naam 
kent, die met allen even intiem weet om te 
gaan, zo lang ze bij hem zijn en die Zijn 
liefde aan voelt groeien, wanneer een schaap 
het spoor verlaat en eenzaam achterblijft 
in de woestijn, 
De Herder die zijn leven geeft voor Zijne 
kudde: Dat is het beeld van het Zondags
evangelie. 
De goede Herder zoekt zijn schapen daar 
waar Hij wil. 
Hij is niemand rekenschap verschuldigd en 
stoort zich niet aan menselijke vooroordelen. 
Hij dringt door in de cel van de gevangenis 
waar een in-onbezonnenheid-verknoeid le
ven tranen schreit van spijt en berouw en 
hunkerend uitziet naar een verzoening, die 
God slechts geven kan. 
Bij verschillende gelegenheden weet de Goe
de Herder een ziel te treffen, die tot dan 
toe slechts voor zonde openstond. 
De ene vindt Hij bij een ziekte, de ander 
aan 't front, een derde bij een ongeluk. 
En zijn komst is stil als een schone droom, 
maar de taal die Hij spreekt is levendig, 
als een vurige vlam, die alle roest weg vreet. 
en als Hij verder gaat op Zijn tocht, is van 
binnen in die ziel een licht opgegaan, dat
niet meer uit zal doven. • 
Christus i� gebleven de goede· Herder van 
alle tijden. En ook thans nog, in onze woe� 
lige en rusteloze wereld, schrijdt Hij voort 
in het geraas en in de stilte van een ogenblik 
weet Hij den mens te treffen. 
De stilte die de Goede, Herder zoekt vindt 
Hij ook in de dagen van de Missie, waarin 
de mens eens even stil blijft staan om te 
bezien zijn zieleleven. 
Het zijn de dagen van Gods werking en ge
nade in ons allen. 
Er wordt slechts vereist, dat wij ons hart 
voor Gods genadewerking zullen openstellen 
Bidden wij in deze dagen, dat de genade 
vil:i:1 Go� in ons niet zonder vrucht mag 
bltJven, m deze dagen en wanneer wij er
gens tijd voor moeten maken, is het voor 
'n rustige bezinning op ons geestelijk leven. 
Dan is er kans dat ons • volk weer zal 
worden een gelukkig volk naar het woord 
der H. Schrift: Gelukkig het volk wiens 
Heer hun God is. 
Bidden wij den Goeden Herder, dat Hij in 
deze dagen de vèrloren schapen terug mag 
voeren en onder zijn kudde herstellen mag 
de onderlinge liefde. 

Geslaagd. 
Dezer dagen slaagde te Utrecht voor het 
examen Commies bij de N.S. onze stad
genoot de Heer C. Heesters. Van harte ge
feliciteerd met deze promotie. 

Stemt lijst 2· 
Katholieke Volkspartij 

Tentoonstelling. 
Op Zaterdag j.l. is bij flinke belangstelling 
de tentoonstelling der tekenschool geopend 
door den Voorzitter van den R.K. Bouwvak
arb. Bond. Bij zijn openingswoord dankt 
de voorzitter voor de belangstelling die ge
toond werd voor dit zeer nuttige werk en 
spreker hoopte dat de volgende cursus �ven 
hoopvol mag beginnen. 
Verder dankte spreker op 'de eerste plaats
de Heren Schilderpatroons voor hunne bui
tengewone hulpvaardigheid voor het .doen 
slagen van deze cursus. • 
De Heren Jurileden voor hun -moeitevolle 
taak die zij verricht hebben hij het keuren 
van de werkstukken voor de juiste classi-
ficatie. , . 
Ook de leeraren van den Braak en van Ves
sum, die deleerlingen het nodige bij brach
ten, wat be bouwnijverheid vereist betrok 
_hij in zijn dankwoord. ' 
Vervolgens dankte spreker de ouders der 
leerlingen voor. de offers die zij hebben 
moeten b:,engen o.m hunne jongens in de 
gelegenheid te stellen deze cursus te volgen. 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 
Redacteur: H. v. d. Meijden, Directie en 



ierna werd de tentoonstellingszaal betre
den, om de werkstukken te bezichtigen. 
Tijdens deze rondgang werd nog het woord 
gevoerd door den voorzitter van de Midden
stand, en door den Heer, Valks als voor
zitter van de Arbeidsbeweging. 
Dan werd in opdracht van de leerlingen 
voor schild�ren een vulpen aangeboden aan 
hun leeraar den Heer van Vessum, wáar
voor deze de leerlingen hartelijk dank zei. 
De leerlingen van den Heer van den Braak 
betreurden het dàt hun cadeau nog niet aan
wezig was, maar ze zullen het hem dan 
later wel aanbieden. 
• Met genoegen zien wij terug op het resul
taat van deze eerste cursus en spreken de
hoop uit, dat deze in de toekomst evenveel
belangstelling van de Bouwvakarbeiders mag
blijven genieten.

De eeuwige droom.

Dè toneelgroep van de K.A.B. heeft ,;De
eeuwige droom", opgevoerd, een romantisch
en tegelijk heroïsch st�k. Een verhaal gewe
ven rond het bifgelcpf der Middeleeuwen.
Het stuk zelf bevatte weinig handeling en
was te zwaar voor de jonge spelers, met
het gevolg van vermoeidheid bij de spelers
en toeschouwers. Ondanks deze moeilijkhe
den gaven toch Tristan, lsolde, Anderet en
ook de muzikant naar verhouding behoor
lijk spel te zien. Wij moeten hierbij ook
in aanmerking nemen dat de vrouwelijke
spelers voor de eerste keer en de mannelijke
spelers voor de derde keer optraden.
Het décor verdiende alle lof. De costumes
waren prachtig.
Wij zouden de K.A.B. willen adviseren weer
niet te hoog te grijpen, doch stukken gezond
van inhoud en bevattelijk voor de jonge
spelers. Nietegenstaande deze moeilijkhe
den mag de K.A.B. toch op een geslaagde
uitvoering terugzien, omdat de KA.B. en
in het bijzonder de toneelgroep heeft ge
toond, dat zij haar taak begrijpt n.l. de ar
beider los te maken van gooi- en smijt
stukken, en verhalen met laffe strekking en
hem het begrip voor werkelijke schoonheid
bij te brengen. Hierdoor alleen hebben deze
avonden hun volle verdienste gehad.

AFSCHEID
Als U dit berichtje onder ogen krijgt, zit
ik op de hoge zeeën
Na maanden lang wachten kwam het be
richt van mijn vertrek nog vrij plotseling,
zelfs zo dat ik niet in de gelegenheid was
velen van U persoonlijk vaarwel te zeggen.
Langs deze weg groet ik alle vrienden en
bekenden.
Ik dank U allen voor Uw vriendschap hulp
en gebed en blijf mij in de komende mis
schien zware jaren in uw gebed gedenken.
God zegene U allen. Father J. v.d. L�ar.

De vier Jaargetijden. 

Brabant's toneel bracht een verhàal van 
Antoon Coolen ten tonele. Een verhaal van 
boerenstrijd, boerentrots en hun gehechtheid 
.aan de grond. In deze strijd tussen twee 
boerenfamilies ontbrak de traditionele ont
aarde zoon, die tenslotte bekeert, niet. 
In het tweede bedrijf kwam ons wel een 
wat al te aandoenlijke scène voor. Het 
spel was voor dilettanten behoorlijk. De 
Jonker met zijn soms 'wat al te dichterlijke 
taal en getheoretiseer gaf vooral voor. de 
twee laatste bedrijven goed spel. 
In de kleinere rol viel Hanna op, door haar 
ongedwongen vertolking . van haar rol. 
Van der Eerden was het type van den vier
kanten boer. Het boereninterieur was prach
tig verzorgd_. Een verdienstelijke opvoering. 

Sanatorium "De Klokkenberg" 
Van de bevolking onzer provincie worden 
milde bijdragen verwacht voor de bouw 
van het nieu�e permanente Sanatorium. 
In het nood-sanatorium kunnen niet genoeg 
patiënten ter verpleging worden opgenomen. 
Reeds 250 zijn er opgenomen en nog steeds 
komen aanvragen binnen. 
Helpt mee de T.B.C. bestrijden! Lees de 
advertentie in dit blad en stuur een post
wissel. 
TIESKE RECHERCHEERDE ZELF. 
Verduveld! Nou hebben ze m'n fiets ge
gapt. Tieske krabde eens achter z'n oor. 
Nou ha'k met veel gescharrel weer 'n fiets
ke in mekaar geschroefd dè liep as 'n tut
terke, en nou is 't weg. Als ik thuiskom 
en ik moet bij m'n Hanneke biechte, oejoei, 
want dè ze gegapt is toen ik zo tussen deur 
en durpel 'n partijke an 't biljerten was 
bij Toone! . . . . 
Psst ! 'n Slim mènneke, legde z'n vinger 
op Tieske z'n mond en beloofde zichzelf 
niks te zeggen, tegen niemand, want Tieske 
had wel enig vermoeden omti;ent de dader, 
en voelde ook dat deze op het eerste ge
rucht zich zou veilig stellen door demon
tering van de fiets en de meest waardevolle 
onderdelen van de hand zou doen. Het fra
me zou dan wel in de dommel terrecht 
komen. 
Zondagsmorgens ging Tieske in Brukelen 
naar de kerk en bleef zowat de hele voor-· 

middag en een groot stuk van de namiddag 
in de buurt van het station rondscharrelen. 
Zonder resultaat maar met 'n buikske vol 
bier keerde hij huistoe. 
's Anderendaags, 't was 2e Paasdag, koos 
het slimme Tieske weer 'n plaatske, doch 
nu aan de kaarttafel, speelde honderduit, 
lurkte potjes bier, luisterde, loerde en grap-
jastte, tot ...... vroeg in de avond! 
Nu was het resultaat beter, want hij had een 
glimp van z'n achterwiel gezien, en daarom 
stapte hij op weg huistoe even binnen aan 
de achterzijde van het gemeentehuis. 
Dinsdag na Pasen vond Tieske z'n smoesje 
over den koop van een achterwiel. Toen 
was hij klaar. 
De politie deed de rest, �en boodschap aan 
den verkoper, nog een aan de echtgenote 
van de vermoedelijke zwijntjesjager en toen 
... een huiszoeking, waarbij het reeds gede
monteerde vehikeltje uit alle hoeken en ga
ten door onze gemeentepolitie bij elkaar 
werd gescharreld. 
Nu is de Jietsendief opgeborgen en voor 
Tieske is opgelost waarvan die nog al n's 
een keer zat kon zijn! Maar niet van een 
weekloon meende hij. 
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Afd. Gymnastiek en Athlet. 
Ten behoeve' van onze le

-=��=:::::.d den, donateurs en sport
liefhebbers zij hiermede ter 
kennis gebracht dat vanwe

.................... ...._ __ ge de Missie in onze ge-
mente, alle wedstrijden en oefeningen van 
6 tot en met 16 Mei a.s. zijn komen te ver
vallen. 
De leden wordt aangeraden teneinde de 
conditie te bewaren de bekende vrije oefe
ningen dagelijks thuis te onderhouden, doch 
niet in clubverband. 
Op 19 Mei a.s. vinden te Oiserwijk de 
eerste baanwedstrijden plaats voor heeren. 
Men gelieve zich tijdig hiervoor op te ge
ven bij den Secretaris F. Leermakers alhier. 
Ev. nieuwe leden kunnen zich aan boven
staand adres op formulieren doen" opgeven. 
De reèds vastgestelde dual-meet O.D.C.-
11
Kunst en Kra_cht", Tilburg, welke door de 

K.N.A.U. vanwege het .5 jarig bestaan der 
Afd. Atheletiek van O.D.C. was bepaald 
op 12 Mei a.s., werd eveneens tot nader te 
bepalen datum, vanwege de Missie uitge
steld. 

. . 
O.D.C. Officieus kampioen

O.D�C. nam in Schijndel
geen halve maatregelen • en
klopte Avanti met 8-2. Me
de doordat Hintham over
U.D.I. zegevierde heeft 0.
O.C. officieus het kampi

oenschap behaald. Zoals wij de vorige week 
reeds schreven, kan het Bondsbestuur de 
uitslag van de wedstrijd Nooit-Gedacht-O. 
O.C. nog niet opnemen, aangezien nog 29 
minuten zijn te spelen met de stand 4-0 
voor O.D.C. Het kan uitgesloten worden ge
acht, dat deze wedstrijd eventueel in een 
nederlaag voor O.D.C. zou eindigen. Maar 
toch moet O.D.C. a.s. Zondag van Hintham 
winnen om officieel kampioen te zijn. De 
wedstrijd a.s. Zondag tegen Hintham kan 
dus als een zeer belangrijke worden be
schouwd. De wedstrijd begint om half drie. 
Technisch beter spel bezorgde O.D.S. Zon
dag in Schijndel de overwinning. Met de 
rust was de stand reeds 4 - 0. Toen O.D.C. 
in de tweede helft 6 - 0 boekte, gingen en
kele Avanti-spelers zich te buiten aan un
fair spel. De O.D.C.ers namen het kalm op, 
en zorgden nog voor twee doelpunten. Ook 
Avanti doelpuntte tweemaal, zodat het einde 
kwam met 8 - 2. 
De wedstrijden van het tweede en derde 
elfta·l tegen de D.V.G.ers gaven een fris 
partijtje voetbal te zien. Het derde verloor 
traditioneel met 3 - 1. Het 2e won met 3 - 2. 
Jammer was dat slechte leiding oorzaak, 
werd van veel te hard spel. O.D.C. nam met 
twee doelpunten; onhoudbaar voor v.d. Boer 
van D.V.G. een 2 - 0 voorsprong. Juist voor 
de rust maakte de center van D.V.G. met 
de hand 2 - 1. 
De tweede helft begon met een overwicht 
van O.D.C. In deze periode werden ver
schillende kansen verknoeid. Een pracht 
schot van van Wijk vliegt tegen de paal, 
waarna D.V.G. met een schitterend schot 
gelijk maakt. Tegen het einde maakt O.D.C. 
het derde doelpunt, wat tevens de overwin
ning betekend. 

BELANGRIJK 
De supporters van O.D.C. worden opge
roepen ter vergadering a.s. Zondag in het 
concert gebouw "Riche" na de Hoogmis. 
Wij vertr.Juwen dat de vele supporters die 
Zondag aanwezig zullen zijn, bij de wed
strijd O.D.C. - Hintham, óók ter vergade
ring zullen komen. 
De voorbereidingscommissie. adv. 
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' 0. D. C. Korfbal. 

O.D.C. krijgt a.s. Zondag
haar laatste uitwedstrijd te
spelen tegen het sterke 0.
E!C.2 in Helmond. De Hel
mondenaren zullen trachten

. O.D.C. een nederlaag toe 
te brengen, daar zij nog theoretisch 'n kansje 
op �t kampioenschap maken. Dus O.D.C. h�t 
wordt oppassen, flink aanpakken en de bei
de punten verhuizen naar Boxtel. 
Op Zondag 7 Juli a.s. worden er door O.O. 
C. korfbal grote serie-wedstrijden gehouden,
waaraan verschillenle prominente clubs dee
nemen. De wedstdjden worden gehouden in
het· prachtige. Sport- en natuurpark van de
de gemeente BoxteL

,, BOXTEL" afd. Korfbal. 
Boxtel-Sportlust 5-3; Sporlust-Boxtel 0-0 

In de eerste wedstrijd nam Boxtel na 5 
• minuten_ met een verre worp de leiding 1-0.

Blijkbaar kon Sportlust dit niet weerstaan,
want direct hierop scoorde Sportlust de ge
lijkmaker 1 - 1. Boxtel deed er. echter nog
een schepje bovenop en achtereenvolgens
werd 'de stand opgevoerd tot 5 - 1, waarna
Boxtel het wat kalmer op ging nemen en
Spor'tlust de stand daardoor op 5 - 3 kon
brengen. Toen het eindsignaal klonk, had
Boxtel verdiend gewonnen.
Tijdens de rustpauze tussen de eerste en 2e
wedstrijd werd van den Heer M. v. Weert,
secretaris der korfbalclub afscheid genomen,
daar hij'de vereniging gaat verlaten om het
Vaderland te dienen. In een korte toespraak
schetste de Heer A. de Koning de scheiden
de secretaris als een voortreffelijk persoon,
die steeds zijn beste krachten gegeven heeft
voor de vereniging, .zowel voor de afdeling
voetbal als korfbal. Namens de Sportver
eniging Boxtel werd hem een herinnering
aangeboden. De· Heer van Weert dankte
spreker hartelijk, en zei, zijn club nooit
te zullen vergeten.
In de tweede wedstrijd werd er door de
beide twaaVtallen stevig aangepakt doch
de verdedigmgen waren op .hun hoede.
Soms scheen het, alsof Sportlust de leiding
zou nemen, doch dan trad .de Boxtel ver
dediging weer reddend OP,. Bij het eindsig
naal was de stand dubbel blank, waarmee
beide partijen tevreden mochten zijn.
Zondag a.s. speelt Boxtel weer thuis tegen
D.E.T.O. 6, aanvang 2 uur. Dames en Heren
stevig aangepakt zoals verleden Zondag, dan
kunnen we weer winnen.

BILJART 

De uitslag van de Kampi
oens-wedstrijd derde Klas
se, klein biljart libre, ge
speeld in het clublokaal 
van "Eureka" is : ' 

Kampioen H. Hobbelen 
No. 2. A. van Hamond 
No. 3. M. Peijnenburg 
No. 4. M. v.d. Anker 
No. 5. M. de Kort 

m.p. 
12 
10 
10 
8 
6 
6 
2 
2 

gem. 
3.88 
3.-
2.53 
2.67 
2.34 
2.19 
1.59 
1.28 

h.s. 
28 
31  
27 
32 
15 
14 
12 
14 

No. 6. W. Bolij 
No. 7. Th. Schellekens 
No. 8. P. van Weert· 
Kampioen H. Hobbelen 
de tweede klasse. 

promoveert naar 

Advance Tafeltennis 
Zondag 28 April werd er 
in Zalt-bommel een groot 
Ster - Tournooi gehouden, 
georganiseerd door de Z.B. 
T.T.V. "Neve,r Down" te 

'Zaltbommel. 
De twee Boxtelse "sterren" J. Moerdijk en 

. KOOL (vervolg) 
Bloemkool vraagt nog wat extra-zorgen. Bi, 
stoornissen in de groei, hetzij door ongun
stig weer 'hetzij door onvoldoende voeding, 
vormt vooral de vroeg geplante meer.malen 
eeri kleine bloem, welke niét doorgroeit en 
aleen gebruikt kan worden voor "soepkool
tje". Men noemt dit verschijnsel "Boren" 
Om mooie, blanke bloemkool te winnen, 
moet men de bloem, wanneer zij enige ont
wikkeling heeft bereikt, van het licht afslui-' 
ten, om een bruine verkleuring te voorko
men. Daartoe gaat men ze "dekken", dat 
bestaat in het knakken van een paar bui
tenbladeren, welke op -de bloem worden ge
legd. Wanneer deze er een poosje op heb
ben gelegen, worden zij verwijderd en door 
nieuwe vervange_n. Dit is het "verschonen" 
Oogsten en bewaren: Hierover kan ik kort 
zijn. ·Bloemkool moet zoo tijdig geoogst 
worden, dat zij niet gaat "schiften,,' waar
onder men verstaat het doorgroeien en ,uit 
elkaar wijken der bloemstellings. Zodra 
sluitkool gaat barsten, dient zij gesneden te 
worden, daar anders de mogelijkheid be:

staat, dat het regenwater de kool binnen-
• dringt en rotting \-eroorzaakt. Van de late

sluitkoolsoorten oogst men de witte het
eerst, daarna de rode en tenslotte de savoye,.
"Yelke het best bestand is tegen niet al te
strenge vorst. Spruitkool oogst men, als de
kropjes volledig ontwikkeld en vast zijn en
boerekool het liefst, wanneer het wat ge
vroren heeft. Dit zou van gunstigen in
vloed zijn op de SIJlaak.
Het bewaren der geoogste sluitkool ge
schiedt het beste door haar met de stronk
op een droge, koele vorstvrije plaats op te
hangen, na vooraf alle rottende delen en

. plekjes verwijderd te hebben. Nu en dan
inspecteert men de kool stuk voor stuk op
het optreden van rotting enz. Deze bewaar
methode lijkt mij veel eenvoudiger en beter
dan het inkuilen der kool met de stronk naar'
boven in een greppel met zand, welke afge
dekt wordt met stro en bladeren. Deze grep
pel moet op een zo hoog terrein aangelegd
worden, dat grondwater nooit binnen kan'
dringen, terwijl de bedekking zodanig moet
zijrf, dat geen last wordt ondervonden van
regen en vorst. Een groot nadeel van deze
methode is, dat het herhaald nazien der
kool zeer veel werk vraagt en in perioden·•
van vorst niet uitgevoerd kan worden.

R. Stejnmann waren ook uitgenodigd. ·en
hebben daar een dankbaar gebruik van ge
maakt. De Heer J. Moerdijk werd winnaar
van zijn poule, kwam daarna uit tegen de
zeer sterke speler H. Thien uit Zalt-Bommel
en verloor van hem slechts op het nippertje
in de derde set met 22 - 20.
Iets meer: geluk zou hem zeker tot de fi
nales gebracht hebben!
De Heer R. Steinmann kon jammer genoeg
niet zo ver komen, maar leverde toch een
schitterende prestatie en won zelfs van den
Heer H. Muller, Kampioen van Arnhem.
Advance 4 kreeg Atoom 3 uit Eindhoven op
bezoek. Deze wedstrijd had een tamelijk
eenzijdig karakter, bijna iedere partij werd
in twee sets beslist en de gasten mochten
met een flinke nederlaag huiswaarts keren.
Dit is de derde maal dat het vierde team
van Advance een 10 - 0 overwinning be
haalde voor de competitie.

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

10. Onder het rijden keek
hun "beschermer" eens op
zij. ,,Nu zijn jullie echt op
reis hè? Wacht maar eens
af, waar ik je nu mee naar
toe zal nemen", gromde hij
De twee kropen angstig te
gen elkaar aan bij het ho
ren van die zware stem. 0,
o, wat zou er nu gebeuren?
"Ja mijnheer, we zijn blij
dat we nu niet hoeven te
lopen, maar waar gaat u
naar toe?" waagde Blikker
tje toch te vragen. ,,Mijn
heer, ha, ha, die is goed!"
De reus moest zo lachen,
dat de auto raar over de
weg slingerde en de dappe
re helden doodsangst uit
stonden, dat ze tegen een
boom zouden rijden.

11. Maar al te gauw zou
den ze de oplossing van het
raadsel krijgen. Ze reden
door een grote stad en aan
het eind daarvan was een
groot water, waar reusach
tige sc\lepen af en aanvoe
ren of zo maar stil lagen te
kijken.
Het drietal stapte uit de
auto en de boeman pakte
hen bij de hand en daar
ging het, dwars door de
drukte recht op een motor
bootje aan.
"Hi, hi," grinnikte een paar
matrozen. ,,Papa met zijn
kleintjes". Met een drei
gend gezicht keek Papa hen
aan maar zei toch niets.

' 

12. Vol bewondering keken
Blikkertje en Nikkertje naar
't mooie witte bootje, dat
daar voor hen lag. Maar
er werd hun niet veel tijd
gelaten. ,,Vooruit, opschie
ten", baste de stem achter
hen en de twee repten zich
over het smalle loopplankjc
en kwamen zo aan boord
van "de witte hengst".
Het bootje schommelde erg
en een beetje verschrikt
hielden zij zich aan de zij
wand vast.
Waar zouden ze nu toch
naar toe gaan? Ze waren
echt benieuwd en als die
bullebak er niet geweest
was, zouden ze beslist van
het onverwachte uitstapje
genoten hebben.



DAMMEN 

Op 29 April .j.l. werd de 
onderlinge competitie der 
E. B. D. voortgezet met de 
volgende resultaten: 

H. Schuurmans - A. Kool 1 1 
C. Steinmann - H. Poulissen 2 0
Chr. v. Rooij - W. Tijbosch 0 - 2 
A. v. Nistelrooij - J. v.d. Wouw 0 - 2
C. Oliemeulen - H. Poulissen 0 - 2
Voor het k!ampioenschap werd de volgende 
stand verkregen. 
1. W. Tijbosch,
·2. A. Kool
3. J. v.d. Wouw
4. C. Oliemeulen
5. C. Steinmann
6. E. v. Roosmalen
7. H. Schuurmans
8. A. v. Nistelrooij
9. Chr. v. Rooij

10. F. Leermakers
11. l'l. Poulissen
12. J. v. Dijk

gesp. gew. rem. ver!. pnt. 
7 6 0 1 12 
8 5 2 1 12 
8 6 0 2 12 
7 3 1 3 7 
6 2 2 2 6 
6 3 0 3 6 
3 2 1 0 5 
6 2 1 3 5 
8 2 1 5 5 
6 1 0 5 2 
8 1 0 7 2 
1 0 0 1 0 

H. Schuurmans speelde een fraaie partij
tegen A. Kool. Hij ontpopte zich als een
ernstig candidaat voor de bovenste plaats.
Hiervoor komen zoals uit de stand blijkt,
naast Schuurmans de drie bovenste plaat
sen nog in aanmerking, waarvan Tijbosch
de beste papieren heeft. De partij Tijbosch
Schuurmans, en v.d. Wouw-Scchuurmàns
zijn nog van bijzonder belang.
In verband met de missie-dagen • worden
van 6 tot en met 16 Mei geen wedstrijden
gespeeld, en zal de returnmatch tegen
Schjjndel op 20 Mei plaats vinden.
ESCH. 

Schutse Sint Wilübrord. 

de· prijzen, is wel de kosten in het buiten
land. De wereld heeft op het ogenblik twee 
grote leveranciers: Engeland en Amerika. 
Daar komen alle landen aankloppen om pro
ducten, grondstoffen en levensmiddele�. De 
prijs, die ervoor betaald moet worden 1s dus 
hoog, omdat de vraag zo groot is, en de 
aanwezige voorraad goederen veel te klein 
Het gaat in de internationale handel precies 
hetzelfde als hier in Nederland in het klein.
Als we iets kopen kunnen, al is ·het duur, 
dan doen we het, immers, we hebben weer 
iets, we kunnen weer vooruit. Lang wachten 
mogen we niet, want er bestaal een grote 
kans, dat, als we straks terug komen, alles 
weg is. De regel is dus: kopen en direct. 

Dát.zijn de twee grootste oorzaken, waar
om alles zo duur is. Betalen moeten wij die 
gron�toffen, aan Engeland en Amerika in 
natura, d.w.z. met producten van onze in
dustrie. Het is dus een soort ruilhandel, 
waarbij het geld alleen dient als maatstaf. 
Daarbij wordt elk product gewaardeerd op 
een bepaalde geldswaarde, dus de gulden en 
het pond sterling komen in een bepaalde 
waardeverhouding te staan. Heel eigenaar
dig was wel, wat enkele dagen geleden in de 
Tijd stond n.l. dat de gulden ondergewaar
deerd werd t.o.v. het pond sterling. Dat wil· 
zeggen: we konden voor e.en gulden meer 
kopen en onze producten duurder verko
pen (in het buitenland) dan we nu deden. 
Het directe gevolg daarvan zou zijn dat de 
prijzen hier in het land onmiddellijk zouden 
dalen. We hopen maar, dat. het er spoedig 
van komt. 
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OEFENINGEN GEDURENDE 
DE H. MISSIES. 

-De eeuwenoude schutse hield Vrijdag 8 uur
vergadering welke zeer goed bezocht was. '
Na de notulen werd de te houden teerdag,
welke op de tradionele dag n.l. Dinsdag voorPinksteren gehouden zal worden besproken. ZONDAG 5 Mei: In alle parochie-kerken 
Een benoemde commissie zal zorgen, dat van Boxtel onder alle H.H. Missen: opwek-
het een groot feest zal worden. Na ver- kingswoord door een Pater Redemptorist 
,schillende agendapunten werd te ongeveer als inleiding op de H. Missie. 
elf uur de zeer geanimeerde vergadering MAANDAG 6 Mei: Opening v. d. Missie 
,door Hop1pan van Gorp gesloten. Parochie v.h. H. Hart: ....... . ... . 8.- uur. 
Burgerlijke Stand: Parochie van St. Petrus: ............ 8.- uur. 
Geboren: Maria A.H. d.11. M. J. Konings- Parochie St. Theresia: . . . . . . . . . . . . 7.30 uur. 
v.d. Bruggen; Petronella G.JM. d.v. H. van St. Charles Hal .......... .............• 7.- uur. 
Kasteren-Moonen. Dagelijksche Oefeningen: 1 

-Overleden: Francis· Leermakers, 81 jaren. Iedere dag 's morgens: ' . 
, . . . Parochie H. Hart: 1 e H. Mis 6.30; 2e H. 

• •. ' .· AANVULLING BONNENLIJST -. Mis 7.45; 3e H. Mis 9.00 u?r .. - r • . , 1 • 
- Parochie St. Petrus: 1 e H. Mts 6.30; 2"e H.voor de_ tweede ·helft van de 5e periode Mis 7.45 . 3e H. Mis 9.00 uur. 19¼'(2� April tot en,nrectt Met)-�.--:- ':'0--"'Parochie 'st. Theresia:' (e ·H. Mis 6.30; 2e Elk-- der volgende · bonnen geeft recht op H. Mis 8.15; 3e H. Mis 9.00 uur.'het kopen van: St. Charles Hal: 1e H. Mis om 7.00 uur. 

13�nkaarten KA KB KC 604. 's Morgens onder de H.H. Missen zal da-
221 Al • ;25 ' b t gelijks een korte conferentie gehouden wor- . , Al

gemeen• gram O er. . den. Iedere dag 's Avonds '222 gemeen 125 gram maganne. p h· H H t E t O fe ·ng 6 30 ·223 Al 50 h aroc 1e . ar : ers e e m • ;gemeen gram t ee. tw d f • 8 3ff 224 Algemeen 250 gram jam stroop enz. ee e_ oe emng • uur. . 
225 Al 250 'h d Parochie St. Petrus: Eerste oefenmg 6.30 . gemeen gram wasc poe er. tweede oefening 8.30 uur. :Bonkaarten LA, LB, �C 604. Parochie St. Theresia: 7.30 uur Avondoefe-
118 vleesch 100 gram vlees ning. 
.A 29 melk, 2 liter melk. , St. Charles Hal , 7.00 uur AvondÓefening. 
B 29, C 29 melk, 3½ liter melk. ' In verband met de uren der avondoefe-
112 Aardappelen 2 kg. aardappelen. � ningen, die gedurende de Missie dagelijks 
13onkaar�en KD, KE 604. gehouden worden, is een verzoek gericht 
7�4 Algemeen 250 gram jam, stroop enz. aan alle café's om hun zaken te sluiten om 
725 Algemeen 250 gram waschpoedei:. half zeven, en aan alle winkels om half zes. 

onkaarten LO, LE 604. Werk allen mee om deze dagen stemmig te 
29, E 29 melk 6 liter. melk. doen verlopen. 

12 aardappelen 1 kg. aardappelen. Parochie van den H. Petrus te Boxtel 
Tabakskaarten enz. ZONDAG: 5 Mei de H.H. Missen om 
T 26 2ràntsoenen tabaks�rtikelen (geen -im- . half 7, kwart voor acht, 9 uur en om half 

, ' port-cigaretten)' 11 de Hoogmis. De Hoogmis zal worden op-
T 35 1 rantsoen import-cigaretten. gedragen voor het geestelijk en tijdelijk wel-
V 26 100 gram chocolade of suikerwerken. zijn der parochie. Vandaag zal onder alle 
X 26 100 gram chocolade of suikerwerken. H. Missen gepreekt worden over de Missie.
X 35 1 rantsoen import-cigaretten. Vandaag de 2e schaal voor de Bijz. Noden 

WAAROM ALLES ZO DUUR IS EN' • 
OF HET SOMS NIET GOEDKOPER 

KON. 

van het Episcopaat, welke bijzonder in de 
milddadigheid der -gelovigen wordt aanbe-
volen. 
Na den. middag om drie uur Lof met Ro-

, _ Kom je,tegenwoordig bij e�n moeder bin- zenhoedje. Maandagavond is het g·een Con-
nen, dan is het eerste, wat je te horen krijgt: gregatie. Gedurende de Missie, dus vanaf 
"Ik weet geen raad meer. Z6 vliegen mijn Dinsdag 7 Mei, zullen de H.H. Missen zijn 
centen." En de zorgen van de huisvrouw om half zeven', kwart voor acht, en om 9 u. 
%ijn ook werkelijk groot, juist omdat alles zo Herbenoemd zijn tot Kerkmeesters van on-
razend duur is en moeder de vrouw ver- ze parochie: Johannes v.d. Meerendonk en 
richt allerlei kunsttoeren om toch maar aan Joannes Leermakers. 
de· draai te blijven. Maar hoe komt het dan, Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur 
dat alles zo duur is? en van 6 tot half 8. 

Wel, dat is vrij eenvoudig.0 Ons landje Dopen iedti!r dag van half 3, tot 3 uur. 
is berooid te voorschijn gekomen, toen de MAANDAG: om kwart voor 7 gez. mdst. 
brand geblust was. Arm als de mieren. Daar • voor Cornelia Bosch; z.a. gel. mndst. voor 
komt nog bij, dat we ons op bijna geen en- Hendricus Langenhuizen; om half 8 gel. H. 
kei gebied volledig kunnen bedruipen. Let- Mis voor Johannes van Oorschot; z.a. gel. 
terlijk_ alles moet uit het buitenland komen, .mndst. voor Adrianus Boor; om half 9 gez. 
voordat onze industrie weer volop kan pro- Dienst voor Johanna Maria v.d. Boogaard-
duceren. Bovendien gingen de Ionen om- Eüler; z.a. gel. H. Mis voor over!. fam. 
hoog, omdat de arbeiders er anders niet Kremers van Horen; om 10 uur Huwelijks-
konden komen. Maar dat had weer tqt ge- mis. 
volg, dat de producten voor den fabrikant DINSDAG: om half 7 gel. jgrt. voor Jan 
weer duurder werden, die de verkoopprijs Troeien; z.a. gel. mndst. v. Bemadina Strik 
natuurlijk ook verhoogde, omdat zijn winst Smits; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor J;>e-
even groot moest blijven. Onze regering tras Mosink; om kwart voor acht _gel. jgrt. 
doet dan ook alles, om de lonen zo hoog voor Johannes Hendrikus v. d. Biggelaar; 
te stellen, dat een menswaardig bestaan ver- z.a. gel. H. Mis voor overl. familie· Does-
zekerd •is, en zo laag, dat de invloed van de burg Pelgrim; H. Hart altaar gel. H. Mis 
stijging der lonen op de prijzen tot een mi- voor Petrus van Engeland; om 9 uur gel. 
Jlimum beperkt blijft. . , i · jgrt. voor �artinus Struijk en Emerentia

Maar dé grote factor van de stijging in de dochter. 
,/ 

WOENSDAG: om half 7 jgrt. voor Hen
ricus Overbeek; z.a. gel. H. Mis voor over!. 
fam. Heesakkers Kuipers; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Lambertus van de Sande v.w.
de Missienaaikring; om kwärt voor acht
gel. jgr,t. voor Martinus Verbruggen; z.a.
gel. H. Mis voor Martinus Hubertus Gies
bers; H. Hart altaar gel. jrgt. voor over!..
fam. van Munster Michielsen; om 9 uur gel.
jgrt. voor Wilhelmina van Oorschot; om
10 uur Huwelijksmis.

DONDERDAG: om half 7 gel. H. Mis 
voor Piet Strijbosch par. H. Hart over!. 
z.a. gel. H. Mis voor over!. fam. de Jong
v.d. Pasch; H. Hart-altaar gel. mndst. voor
Josephina Selhorst van Laarhoven; om T45
u. gel. jgrt. voor Anna Maria v.d. Struijk
Sterken; z.a. gel. H. Mis voor Petronella van 
Oorschot; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Cornelia Mosink v.d. Wijngaard; om 9 uur 
gel. jgrt. voor Antonius· Voets; om· 10 uur 
Huwelijksmis. 

VRIJDAG: om half 7 gel. jgrt. voor Ge
rard Jilissen; z.a. gel. H. Mis voor Lamber
tus v. d. Sande v.w. de H. Familia; H. Hart 
altaar g�I. H. Mis voor Marinus van Laar
hoven; om kwart voor acht gel. H. Mis 
voor over!. fam. de Visser Freije; z.a. gel. 
H. Mis voor over!. fam. v.d. Aker v.d. Aa;
H. Hart altaar gel. jgrt. voor Wilhelmina
van Esch v. Gemert; om 9 uur gel. jgrt. 
voor Adriana van Rumund Ketelaars. 

ZATERDAG: om half 7 gel. jgrt. voor 
Lambertus Schoenmakers; z.a. gel. mndst. 
voor Wilhelmus v.d. Pas; H. Hart-altaar 
gel. H. Mis uit dankbaarheid; om kwart 

,- voor acht gel. jgrt. voor Jacoba v.d. Meij
den v.d. Pas; z.a. gel. jgrt. voor Petrus 
Antonius de Visser; . H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Adrianus· Voets; om 9 uur gel. 
H. Mis voor overdeden Ouders. •
In het liefdehuis zullen geschieden:
Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus v.d. 
Sande; Dinsdag gel. H. Mis voor Johan
nes Dankers; Woensdag gel. mndst. voor 
Antonius van Kerkoerle; Donderdag gel. H. 
Mis voor Anna v.d. Meijden v.d. Ven; Vrij'
dag gel. H. Mis voor Albertus Welling; 
Zaterdag gel. H. Mis voor Hermanus Du
semos. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen te 
ontvang: Petrus Wilhelmus Martinus Bakx 
uit deze parochie en Cornelia Huberta Ver
donk uit de par. v.d. H. Leonardus te den 
Bosch, waarvan heden de eerste afkondi
ging geschiedt; Theodorus Johannes Mat
thijs v.d. Biggelaar uit de parochie van het 
H. Hart en Elisabeth v.d. Aa uit deze par.
Michael v.d. Aker uit de par. v.d. H. Petrus 
te Vught en Francisca Cornelia Verhoeven 
uit deze par.; Johannes Martinus Josephus 
v . .Beurden uit <leze par. en Martina Adriana 
v.d. Boogaard uit de par. van het Euch. Hart 
v. Jezus te Vught; Carolus Cornelis van

. Breugel uit deze par. en Adriana Cornelia 
�ingerhoets won. te Liempde; waarvan he
den de 2e afkondiging geschiedt; Gerardus 
v.d. Oetelaar uit deze par. en Theodora
Johanna Kruijsen uit de par. v.d. H. The
resia; Adrianus Wilhelmus Ligtenberg wedn. 
v. Dina van Uden uit deze par. en Jac
quelina Jaocoba van de Rest wed. Corn.
Okx uit de par. v.d. H. Bonifatius te Am
sterdam; Adrianus Theodorus Petrus v.d. 
Ven uit deze par. <en Ardina Korsten uit 
de par. v.d. H. Landstichting te Nijmegen; 
Adritna fü;rnard Maria van Haren geb. te 
Megen en won. te Boxtel eri Maria Elisabeth 
Huijts geb. te Bemelen en won. te Boxtel; 
Hendricus de Jong uit de par. v.h. H. Hart 
en Cornelia Wilhelmina v.d. Pasch uit de
ze par.; Marinus Heesakkers wedn. van 
Anna Maria Geerts uit deze par. en Anna 
Maria Kuijpers wed. van Johannes Cor
nelis Ketelaars geb. te Haaren en won. t\'! 
Best; Matthias Gerardus Bronnen berg geb. 
en won. te Helmond en Geertruda v.d. Brand 
geb. te Boxtel en won. te Helmond; Adri
anus Maria Cuppen uit de paochiekerk 
van het Heilig Hart en Gerarda Helena 
Maria Janssen uit deze par.; waarvan heden 

. . de 3e afkondig_ing geschiedt. De gelovigen( 

-,sijn 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.
• 2e Zondag na Pasen 5 Mei 1946.

De eerste schaal is voor de kerk; de twee
de open schaal gaat rond voor de Missie 
van de ZeerEerw. Pater H. Jans, die in 
deze maand naar Afrika vertrekt. Wij be
velen U deze collecte aan in dankbaarheid 
ook voor de diensten, welke hij zo dikwijls 
aan onze parochie heeft bewezen. Vanavond 
om 7 uur· Lof met Rozenhoedje. Geen bij
eenkomst der godsdienstige vereenigingen. 
Maandag-avond wordt dan de H. Missie 
voor onze parochie geopend om S- uur. Om 
half acht zal het rozenhoedje der meimaand 
wórden gebeden. Dinsdag en volgende da
gen ... zijn de H. Missen met preek om half 
zeven en negen uur. De H. Mis voor kinde
ren is om kwart voor acht. De avond-oefe
ningen worden gehouden om half zeven en 
half negen. Nadere bekendmakingen om
trent bijeenkomsten zullerf door de Missie
Paters zelf gedaan worden. Tenslotte een 
laatste vermaning: Niemand zou verant
woord zijn, indien. hij de H. Missie, een 
noodzakelijke tijd van bezinning en een 
heilzame tijd van genade, zou verwaarlozen. 
En waar mogelijk, zij ook eenieder als een, 
Apostel, die door woord en daad een ander 

helpt en bijstaat, om met vrucht de Miss{e 
bij te wonen. 

ZONDAG: 5 Mei; 6 u. l.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
7 u. 1.d.; 8 u .. l.d.; 9.15 u. Ld. 10.30 Hoogmis. 

MAANDAG: 7 u. I.m. Huberdina Kleis
Potters; I.d. Frans Vlaminkx; I.m. Petrus 
Strijbosch; 7¾ u. l.d. Nellie v.d. Steen; 
1.d. Heer Paulus Leenen; 8.30 u. z.j. Adr
ana Voets. 

DINSDAG: 6.30 u. I.m. Hendrica Ver
hoeven-v.d. Biggelaar; 1. m. Anna Maria 
Doevendans-v. Grinsven; I.m. Maria Kauf
man-Langenhof; 7¾ u. l.d. Joes Verhoeven, 
Ld. Maria Kuypers-Habraken; Ld. Fran
cina v.d. Loo-Kluitmans; 9 u. z.d. Piet Berg-
man; 10 u. Huwelijksmis. • 

WOENSDAG: 6.30 u. I.m. Adrianus van 
Ruremonde; I.m. Willy Derks; I.m. Lauren
tius Nouwens; 7¾ u. I.m. Joes Verhoeven; 
I.m. Hendricus v.d. Horst; I.m. ,Gertruda
Damen v.d. Aa; 9 u. pl. z. jaarg. Heer Jan 
Baayens; 10 uur Huwelijksmis. 

DONDERDAG: 6.30 u. Ld. Johannes 
Potters-Kemps; l.d. Heer Henricus Frunt, 
te Gemert over!. I.m. Gerardus v. Erp-Smul
ders; 7¾ u. l.j. Antoon v. Boxtel; l.j. Adri
anus Wagenaars; l.d. Jos va� Susante; 9 u. 
l.d. Heer en Mevrouw Hub. v. Oijk-v.Oerle
10 uur Huwelijksmis.

VRIJDAG: 6.30 u. l.j. Adrianus Peijnen
burg; I.m. Joh. Potters-Kemps; I.m. overle
den Vader; 7¾ u. I.m. ZeerEerw. Heer 
Pastoor de Kort; l.d. Wilhelmina v. Uden 
v.d. Bruggen en Anna de dochter; I.m. Maria
van Haf-Dankers; 9 u. z.j. Christina Kor
nuit- Jagers. 

ZATERDAG: 6.30 u. l.d. Willy Derks; 
I.m. Maria van de Plas-v. Summeren; I.m.
Hendrica v. Eyndhoven-Bekkers; . 7¾ uur 
Ld. An toon v.d .. Meijden; l.j. Henrica van 
Schijndel-Maas; 1.d. Adri_ana Wagenaf-rs v.d.\ 
Linden en Adrianus en Franciscus de zonen. 
9 uur z.d. tot Bijz. intentie. 

Parochie H. Lambertus, te Gemonde 
'.2e Zondag na Pasen. 

ZONDAG: 7.30 u. H. Mis Welzijn der 
parochie; 10 u. Jaarg. Martina v. Son. 

MAANDAG: 7:30 u. Jaarg. Theodorus 
van Giersbergen. 

DINSDAG: 7.30 u. Jaarg. Catharina 
hsvr. van Theodorus v. Giersbergen. 
. WOENSDAG: 7.30 u. H. Mis Bijzondere 
intentie. 

DONDERDAG: 7.30 u. Jaarg. Joannes 
v. d. Meijden. . •

VRIJDAG: 7.30 u. Jaarg. Maria hsvr. 
van Joannes v. d. Meijden. 

ZATERDAG: 7.30 u. H. Mis Antoon 
. v. d. Akker. 

- 'Parochie v. d: H. Theresia te Boxtel.
'.2e Zondag na. Pasen 1946.

ZONDAG:. 7 u. H. Mis voor Gerard Ve
kemans te Nijmegen overleden; 8.30 u. H. 
Mis; 10 u. Hoogmis voor het welzijn der
parochianen. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk, de tweede voor de B.N. Drie 
u. Lof met Rozenhoedje uit dankbaarheid
voor verkregen weldaden.

MAANDAG: 7.30 u. H. Mis waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd, voor den 
Heer Adrianus v.d. Breekel; 8.30 u. gez. 
H. Mis als weldoenster v.h. orgelfonds voor
mejuffr. Wilhelmina v.d. Boom; Half acht
opening van de Missie. ,

DINSDAG: 6.30 u. jgt. voor Antonius
v.d. Meijden; 8.15 u. H. Mis vanwege het
Genootschap der H. Kindsheid voor de le
den; 9 u. jgt. voor Johanna van Kasteren.
7.30 u. Avondoefening.

WOENSDAG: 6.30 uur H. Mis waarbij 
de Kerk -met een ka:ars wordt vereerd, voor 
Adrianus v.d. Loo. 8.15 u. H. Mis vanwege 
Broederschap v.d. H. Johannes v. Oisterwijk 
voor mej. Wilh. v.d. Boom; 9 u. gez. H. Mis 
om Gods zegen af te smeken over het be
waarschoolonderwijs. 7.30 u. Avondoefening. 

DONDERDAG: 6.30 u. H. Mis voor 
Hendrika Renders-van Kempen. 8.14 u. H . 
Mis vanwege St. Elisabeth. stichting voor 
mej. Wilh. v.d. Boom; 9 u. H. Mis tot in
tentie van de leden der Godvruchtige ver
eniging ter ere van de H . .Theresia. 7.30 uur 
Avondoefening. 

VRIJDAG: 6.30 u. H. Mis voor Petrus 
van Gils te Haaren over!. 8. i 5 u. H. Mis 
vanwege de Godvr. vereen. ter ere van de 
H. Theresia _vo.or mej. Wilh. v.d. Boom; 9 u.
gez. mndst. voor Petrus van Beers; 7.30 u.
Avondoefening. 

ZATERDAG: 6.30 u. H. Mis voor Jo
hanna Maria v. Nuóen- v.d. Schoot; 8.15 u.
H. Mis als weldoenster der St. Elisabeth
stichting voor mejufr. Wilhelmina v.d. Boom
9 u. H. Mis voor de Jongeheer Franciscus
Schalkx. 7.30 u. Avondoefening. 
30 dagen worden de gebeden verzocht voor 
de Jongenheer Franciscus Schalkx in Duits
land, Theodora Persoons-Willems te Diessen 
Wed. Martina der Kinderen-v. Beljouw te 
Eindhoven, Anna Maria Bexkens- Hendriks 
te Helmond, Petrus van Gils te Haaren, 
en Jan Kerkoerle te Vught overleden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Theodorus' Bekkers uit de 
parochie v.h. H. Hart te Boxtel en Martha 
Cornelia Jansen uit deze par.; Geracdus 
v.d. Oetelaar uit, de parochie St. Petrus en
Theodora Johanna Kruysen uit deze par. 
beide te Boxtel; Franciscus Martinus Pey
nenburguit deze parochie en Catharina Hen
drika Hulsen uit de par. v.d. H. Martinus 



te St. Oedenrode, waarvan heden de derde 
afkondiging geschiedt. Wilhelmus de Hom
mel uit deze • parochie en Bertha Gerarda 
Schalkx tijdelijk uit de parochie van het 
H. Hart te Boxtel, waarvan heden de 2e
afkondiging gesc;hiedt. Degene die in de 
vasten gebruik heeft gemaakt van de dis
pensatie gegeven op sommige Zaterdagen 
van de Vasten, kan .daarvoor voldoen in de 
St. Theresia bus, waarop te lezen staat: 
dispensatie-geld 15 cent. 
In deze week zullen de half-jaarlijkse leden 
v.h. Liefdewerk 11Retraitepenning" de con
tributie innen.
In deze week zullen de botergelden, een 
pond boter per koe, door den directeur 
van de boterfabriek ten bate van onze par. 
worden afgehouden. Een ieder die bij de 
fabriek is aangesloten wordt vriendelijk ver
zocht hietin te bewilligen. 

Parochie 11St. Jan's Onthoofding" Liempde. 
'.2e Zondag na Pasen, 5 Mei 1946.

ZONDAG: 6.30 u. l.j. Josephus Hen
driks; 8 u. I.m. tot welzijn der par.; 10 u. 
z.j. Maria van. Abeelen; 3 uur Lof daarna
.Meisj escongrega tie. 

MAANDAG: 7 u. z.j. Joha. v. Abeelen; 
Maandag tot Zaterdag om 7.30 u. z.j. Corn. 
de Laat; 8 u. I.m. tot bijz. intentie. 

DINSDAG: 7 u. z.j.' Johs. van Abeelen; 
8 u. I.m. Petrus van Gils over!. te Haaren . 

WOENSDAG: 7 u. z. Mis Anna Bogaers 
v.d. Meerendonk over!. te Boxtel; 8 u. I.m.
Marts. Schellekens over!. te Weert. 

DONDERDAG: 7 u. I.m. bijz. noden der 
parochianen; 8 u. l.j. Cornelis v. Berkel. 

VRIJDAG: 7 u. z.j. Theods. v. Abeelen; 
8 u. l.j. Everardus Traa. 
, ZATERDAG: 7 u. z.j. Wilha: Theods. v. 
Abeelen; 8 u. I. 7e wed. Joha. Adrs. de 
Koevering. 
Zondag 6 u. l.j. Johs. Corns. Koppens en 
Henrica de hsvr.; 7 u. I.m. voor de beide 
Congregaties van 0. L. Vrouw met algeme
ne H. Communie der leden, en hernieuwing 
der toewijding aan O.L. Vrouw, wegens de 
z.g. wereld-congregatie-dag, met volle aflaat 
onder de gewone voorwaarden. 8 u. l.j. Ma
ria Corns. v. Berkel, de Hoogmis te 10 u. 
tot welzijn der parochie. 
30e: Petrus van Gils over!. te Haaren; Mart. 
Schellekens over!. te Weert; Wed. Wilh. Jan 
Vorstenbosch en Wed. Joha. Adrs. van de 
Koevering overleden te Liempde; Anna 
Lambs. Bogaers- v.d. Meerendonk en Karel 
van Rooy overleden te Bo,xtel. 
7e Corns. de Laat overleden te Liempde. 
Donderdag en Zaterdag om 7.30 uur Lof 
ter ere van Maria. Na het Lof te ·zingen 
lied no. 3 en 4. 
Gedoopt: Ants. Adrs. Petrus z. van Evers. 
v.d., Dungén-v.d. Meera�ker; Anna Maria
Henrica Adra. d. van Johs. Nijssen-v.d.Vel
den; Gerdina Joh. Theresia d. van Petrus
van Beers-Hubers.

Missiebus. 

Voor Uw medeleven 
en belangstelling bij het 
overlijden en de uit• 
vaart van onzen ge• 
liefden Man en Vader, 
betuigen wij U onzen 
oprechten dank. 

Wed. J. VAN ErJCK• 
DE Louw. 

P. MAXIMILIAAN A.A.
HARRIE. 

1 Voor de bijzonder harte• 
lijke deelneming bij het 
plotseling overlijden en 
de begrafenis van mijn 
dierbaren Echtgenoot 

Hendrikus Poirters 
en mijn bemind zoontje
Cornelis, betuig ik aan
Gemeentebestuur, R. K. 
Politiebond St. Michaël, 
Corps Collega's, Zang0 

koren, vrienden en be
kenden mijn besten 
dank. 

Wed. H. POIRTERS, 
MATHIJSEN 
en Kinderen. 

........................ � .....
1 Op 18 Mei hopen onze 1 
• geliefde Ouders en • 
1 Grootouders t 
! L. v. Minderhout
i 

en 
i H. v. Minderhout=
1 Kanters 
i den dag te herdenken 
i. waarop zij vóór40 jaren1 in het huwelijk traden.

De H. Mis van dank•
• baarheid zal worden1 opgedragen om 91/2 uur

in de Parochiekerk van
St. Petrus. Dat God hen •
nog lang moge sparen
is de wensch van hunne
dankbare

Kinderen en 
Kleinkinderen. 

Prins Hendrikstuat 80 
Boxtel. 

DANKBETUIGING 
Voor de vele blijken van 
belangstelling, die wij bij 
ons 40-jarig Huwelijksfeest 
hebben ondervonden, be
tuigen we ook namens fa
milie, aan familie, Buurtbe
woners en kennissen onze 
hartelijke dank. 

T c koop : 1 twec,persoons 
ledikant met spiraal,matras 
en wastafel ; 1 mahonie 
Lits,jumeaux met spiraal, 
matrassen , en mahonie 
was,commode; een ·maho, 
nie linnenkast. Te bevra
gen Molenstraat i9. 

Voorradig: 

Stam== en staak" 
, Snijbonen 

Stam• en Staak" 
Kievitsbonen 

Wagenaars• en 
N.•H.BruineBonen 

Zoo spoedig mogelijk ge0 

vraagd een naaimeisje. Zus Ver�er nog alle· soorten
van Zeeland, Molenstr. 94 Tuinzaden. 
Te ruil: bruine schoentjes F_a Gebr'. v. Oerslage, maat 28, hoge 29 tegen 
21 en 31. Bevragen Molen• ·zaadhandel - Boxtelstraat 19. 
Canada,snoeisel te koop 
bij P. v. d. Sloot, Rechter• 
straat 65. 

Voor 'n Mattenklopper 
Meubelhuis 

PéCé 
Het Bestuur N.V. Mij. tot 
Exploitatie van Hötcl v. 
Dijk, roept alle aandeel, 
houders op tot het bij• 
wonen der 

Algemeene 
Vergadering 
op Donderdag 16 Mei 
des avonds te 81/2 uur in 
een der zalen van H ötel 
,,Riche" te Boxtel. 

Het Bestuur. 

H.H. Landbouwers! 

Nog uit voorraad lever
baar alle soorten 

Vanaf 1 Mei

is mijn zaak verplaatst 
van Rechterstraat 10 
naar 

Stationstraat 89 
Maison Verheijden 

.Biomals� 
voor heutel van krach, 
ten en voor kinderen 
in den groei. 

Drogisterij "De Molen" 
M. Oliemeulen.

fancUo.uwecs! 
Het kan ook dit jaar hage• 
Jen. Vergeet daarom niet 
Uw gewasschen te velde 

te verzekeren 
tegen hagelschade 

Startklaar ........ , .. 
' -

Is Bc,vé�ndeert .voo�-
de nieuwe bonnen-uitgave. 

\ 

Zojuist een prachtcollectie 

Damesschoenen 
in verschllende modellen ontvangen. 
Tevens beperkt kwantum 

Luxe Damestassen 

� .. _uw ·THE�POT 

nóóit iil-t' 

Even omspoelen, meer ni�t. De bin
nenkant moet bruin blijven I In zulke,
potten zet ge beste thee, Edah-th.ee 1 
Geniet van die heerlijke smaak . ... 
dat fijne aroma . . . . . Edah-thee; 
hè . . . . wat lekker! 

Edah-thee 50 cent pér 100 gram 

De Kruidenier: 
-

·1
1 
1 

Bietenzaad 
Mergstamkool 
Koolrapen 
Spurriezaad en 
Knollenzaad. 

bij Uw eigen instelling • Als het gaat over Zaden of Bloemen 
De Onderlinge Hagel- ' .. Steeds hoort ge dan v: Zogchel noemen

F�Gebr. v. Oers 
verzekering van den N.C.B.

E-Eo!l!Cursus Agent P. J., v. d. SANDE .. _ 
Zaadhandel B oxtel Molenstraat 14. 

Voor direct gevraagd in Drogisterij 

n'ette -V erkoop�ter 
of 

le�rling:=verkoopster 

Opleiding voor Middenstandsexamen 1947 
. Alleen. clublessen. 

Deelnemers �elden zich bij : 
· J. v. ERP, Raaphof 5, Boxtel. - -/ ,/_ - 1 

H. v. ERP, Prins Bernhardstr·. 13 b, B.oxtel.

Sierlijk en smaakvol 
Overschot z.m. vruchten der aarde: Klein 
Hoekje f. 7.-; Bij bruiloft Jos. Thomassen
Kokshoorn f. 15.32; Bij uitvaart Wed. Joha. 

H. Verhoeven. Brieven te richten aan Molenstraat No. 19. M. Verhoeven v.d. Pol zijn de nieuwe modellen der· 
Nederlandsche Zilverindustrie. 

Adrs. van de Koevering f. 17.25; Bij brui
loft A. Prinsen-v. Kasteren f: 17.30 

Parochie H. Willibrordus te Esch. 
Tweede Zondag na Pasen. 

H.H. Misen om 7 uur 8.30 uur en 10 uur
Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal· 
collecte voor de bijzondere noden van het 
Episcopaat. Na den middag om drie uur 
Lof met Rozenhoedje, na het Lof een lied. 
Woensdag Plechtigheid van den H. Joseph, 
patroon der H. Kerk. De plechtige viering 
van dit feest wordt uitgesteld• tot Zondag 
a.s. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor
de versiering in de Meimaand. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Wed. Johan
na van de Coevering te Liempde overleden; 
8.30 u. H. Mis; 10 u. Hoogmis voor de par. 

MAANDAG: 7 u. Md�t. Linderdina Hil
gerdernaars; 8 u. H. Mis Anna v. d. Meij
den-v.d. Ven te Boxtel overleden. 

DINSDAG: 7 u. H. Mis Wilhelmis v:d. 
Bosch-v.d. Besselaar te St. Michiels-Gestel 
overleden ; 8 u. H. Mis Maria van Rulo
v. Dongen. 

WOENSDAG: 7 u. H. Mis Willibrordus 
. van den Braak v.w. Br. H. Willibr. Luyssel. 
8 u. Jaarg. Wilhelmus v. Kasteren. 

DONDERDAG: 7 u. Jgt. Johanna Maria 
v. Kasteren-Geeren; 8 u. Gez. H. Mis Bijz,
Intentie.

VRIJDAG: 7 u. Mdst. Franciscus Leer
makers; 8 u. Jgt. Johannes Schoon es. 

ZATERDAG: 7 u. Jgt. Allegonda Schoo
nes v.d. Steen; 8 u. Jgt. Johanna van Akker
Doleweerd. 

Vrijdagavond 3 Mei 
om 8 uur 

Openbare Vergadering 

Boxtel, Tongeren 80. 

Wij betuigen onze hartelij
ke dank aan de buurtbewo
ners voor· de verleende hulp 
bij den brand in onze wo
ning en aan de Alg. Ver
zekerings - Sociëteit A.V.S. 
agent A. Schellekens, On
rooi 15, voor de vlotte en 
volledige afwerking van 
de schadevergoeding. 
J. v.d. Hout, Tongeren 84,
Boxtel.

Te koop: een beste jonge 
zeug V.D.L. 14 weken 
drachtig bij M.]. v.d. Sande 
Luissel 8. 

Te koop: Een partijtje 
Roggestoo bij P. v.d. Made, 
Langenberg 23. 

Te koop: wegens beeindi
ging van bedrijf een beste 
Rood Boute Kalf koe, der
de kalf, aan telling 9 Mei. 
bij A. Kapteijns, Diepen
broek Gemonde 116. 
Te koop: een paar jongens
pakjes leeftijd 2-3 jaar en 
een paar jongensbroekjes 
van 3-4 jaar, 'n paar scheen 
beschermers en een lucht
buks. Te bevragen na 6 u. 
A. T. v.d. Vloet, Tongeren 
no. 2 Boxtel. 
Te koop: bij Th_. Witlox 
Tongeren 64, 'n toom zwa
re biggen, waarvan gemerkt 
voor stamboek en 2 fox
hondjes, reuen, prima rat
tenvangers. 

van do Katholieke Volkspartij in de 
zaal van de Nieuwe Bioscoop, achter Te koop aangeboden: kin-
H t I R• h " dtrwagen in goede staat: o e " 1c e •

Spreker: 

Or. ,w. DE KORT, GOIRLE. 
Ook niet-leden worden verwacht, 

Adres bevr. Molenstr. 19. 
Te ruil: 2 paar bruine jon
gensschoenen, maat 39 en 
40, tegen jongensschoenen 
maat 43, Eindh. weg 49. 

Boekhanrlel Tielen, Stationstraat 
,,Het boek was U trouw, 

_ blijft thans trouw aan het boek". 
Boekenweek 1946 4-11 Mei 
Uit voorraad leverbaar: 

Huddleston Slater "Ja ik wil" geb. f. 5.15

Rogier van Aerde "Bezet Gebied" - 6.90
-w. Th. Walsh "Uit de Storm" - - 5.90
Visser Roosendaal "Belofte" - 3.90
Ledde-Hulsebosch "40 j. speurdersw. - 6.'.20 
J. Huizinga mizilschonden Wereld" - 4.50
Tom BouwS1 Bo:::rgeefsche vlucht" - 6.50 
Dr. Meulemàris "Van knop tot bloesem 

- 3.25
Lammers van Bueren "de verwoesting van 
een oude Keizerstad" - 10.00 
Wijck Masson "Ver is de haven" trilo-
gie in 3 banden compleet - 14.70 
Holland and the Canadians met eng. 
en holl. tekst - 15.00 
en vele andere. Ook groote sorteering kin
derboeken - Missaals enz. 

Ziet vanaf Vrijdagavond onze 

speciale Boeken-étalage 

Inteekening nog mogelijk op: 
Het Standaardwerk "De Schoonheid van 
Ons Land" - Eerste Nederlandsche Sys
tematisch ingerichte Encyclopaedie, Onder
drukking en Verzet, - Encyclieken-reeks 
enz. 

Vraagt vrijblijvend Prospectus en inlihtingen. 

Steeds voorradig: 

Volvette 

en Boter 

Kaas 

Wekelijks 

Versche Visch 

DIRK -VOS 
Stationstraat 44. 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

�et de feestdagen ziet U ze 
in onze étalages. 

fi. v. Vlerken,.;Boxtel 
yurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

TABAKSPLANTEN 
Ir. SLITS No. 25 

Wilt U verzekerd zijn dat U . 

een goede soort tabak teelt 
bestel dan planten bij een vakman. Bestellingen 
worden in volgorde van binnenkomst genoteerd. 

T_evens gelegenheid tot het opgeven van tomaten 
en knolselderijplante�. 

_Alois Harten, Bosscheweg 203

EN BETERE WAAR 

EN 10 PROCENT 
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KATHOLIEK WEEKBLAD. VOOR BOXTE.L EN OMGEVING· 

De eenheidsgedachte, die tijdens de Duitse 
bezettingen in de gijzelaarskampen en ook 
daarbuiten gegroeid is, is na de bevrijding 
practisch niet uitvoerbaar gebleken, omdat 
de individuele eenheidsgedachte niet opge
wassen bleek tegen het partij-streven. 
Nu de verkiezingen dan ook voor de deur 
sta.an, is de verkiezingsstrijd in waarlijk 
vooroorlogse heftigheid ontbrandt, en alles 
wordt er door de verschillende partijen ge
daan om straks zo sterk -mogelijk te voor-
schijn te komen. • � 
De volgende weék zal het Nederlandse 
volk zelf zijn mannen uitkiezen, die de be
langen van de verschillende groeperingen 
in de volkvertegenwoordiging zullen verde
digen. Wij, katholieken, gaan onze belan
gen toevertrou\\'.en aan mannen van onze 
overtuiging. Immers, zij zullen niet alleen 
onze belan.gen als staatsburger maar eerst 
en vooral die als Katholiek dienen te be
hartigen. Wij stemmen dus niet alleen als 

. gewoon burger maar ook als katholiek. On
ze Godsdienst is een religie, die richting 
gevende is voor ons leven. De uitwerking 
va1_1i de ethische en materieële belangen van 
het volk, liggen op staatkundig terrein in 
handen van de volkvertegenwoordigers, die 
hun opdracht krijgen van de kiezers middels 
de volkspartij, aan wier program de Katho
lieke beginselen ten grondslag liggen. Hier
uit volgt, dat de katholiek bij zijn keuze 
zich moet beperken tot die vertegenwoor
digers, die door de Katholieke Volkspartij 
worden afgevaardigd om staatkundig onze 
beginselen in praktijk te brengen. 
Nu mogen b.v. de Partij v.d. Arbeid ge
tracht hebben om hun partij te maken tot 
een passe partout voor het gehele volk, 
toch kunnen wij als katholiek niet accoord 
gaan met ·hun program, zolang het geheel 
van Kath0lieke-beginselen er niet aan ten 
ten gróndslag ligt. Immers -·dat zij enkele 
programma punten gemeen heeft met de 
11Katholieke V.olkspartij" bewijst ons niet 
meer, dan dat zij alles in het werk stelt 
om vele Katholieken tot haar partij te trek-. 
ken. 
Daarom zal het voor ons Katholieken een 
plicht zijn om onze stem uit te brengen 
op de enige partij die onze eigen initialen 
draagt op de R. K. Volkspartij. 

STEMT DUS LIJST 2. 

Boxtelse Orkestvereniging. 
Eindelijk is het dan zover! Boxtel heeft 
zijn eigen orkest. De kleine groep, die al -
sinds jaren onder de naam "Pro Arte" mu
siceerde, heeft zich flink geweerd. Beschei
den van omvang in het begin, heeft dit 
kleine orkest "Pro Arte" stil aan verschei
dene muziekbe0efenaars tot zich weten te 
trekken en zich niettegenstaande vele moei
liîkheden zodanig kunnen ontwikkelen, dat 
we nu gerust van ·een eigen Boxtels Orkest 
mogen spreken. - . 
De muzikale leiding van dit zelfstandig Or� 
kest berust bij den Heer C. Bevers en zijn 
talentvolle en symphatike toewijding zal er 
ongetwijfeld veel toe bijdragen dat in de 
komende jaren deze jonge Vereniging zich 
nog meer zal ontwikkelen en nog grotere 
muzikale prestaties zal kunnen ontplooien. 
De moeilijkheden waarmee ze. in de aanvang 
zal te kampen. hebben zijn niet gering. We 
noemen hier op de eerste plaats gebrek aan: 
sommige instumenten en goede muziek, die 
wegens tijdomstandigheden zeer moeilijk 
zijn aan te schaffen. We waarderen in deze 
zeer bijzonder de hulp van het Oisterwijkse 
Symphonie-ork,est dat verschillende mooie 
nummers in bruikleen lfeeft afgestaan. 
Er is verder een tekort in de bezetting. De 
Boxtelse Orkestvereniging is ervan over
tuigd dat er in Boxtel • onder de dames en 
Heren nog verscheidehé talenten kunnen 
schuilen, wier toetreden tot ·het Orkest zo
veel zou kunnen bijdragen om het Boxtelse 
muziekleven mede op· hoog peil te brengen. 
Laten zij eens komen praten met den Direc
teµr, den Heer C. Bevers, Molenstraat 8, 
of met den Secretaris, de Heer P. van 
Beek, van Rantstraat 8. 
Door het geveri, van goede muziek mede te 
werken aan ,,een opgewekt, maar tevens 

···················�·····························································
• 
• 

l 6-16 Mei 1

Terug naar God! 

• 
• 
• 
• 

· •
• 
• 

• Dat is het doel 

Bent gij nog in 

van de Missie 

de goede stemming ? 

Alleen dà·n zal de Missie slagen·! 
·········································�····················· ··················

hoogstaand en gezond muziekleven Îl 
tel - ziedaar het doel ·van de B. 0. , 
Daarbij zal zij haar medewerking verle
nen aan Concerten, begeleiding van koren 
en operettes enz. 
Vol enthousiasme is men aan het repeteren 
gegaan met de vaste wil: naar omhoog en -
steeds beter! 
En we hopen dat de nieuwe Orkestvereni
ging in haar nobel pogen zal slagen: dan 
heeft Boxtel iets, wat het al jaren tekort 
komt: een eigen Boxtels Orkest. 
NATIONALE GEDENKDAG.

ESCH. De eeuwenoude Schutze Sint Wil
lebrord zal Dinsdag vóór Pinksteren haar 
traditioneele staatsiedag houden. Op de
laatst gehouden ledenvergaderin·g is besloten 
een groot feest te organiseren en een com
missie is benoemd plannen uit te werken en 
het feest voor te bereiden. 

In deze tijd nu de Brabanters zo zelfbe
wust streven naar behoud van de eigen pro
vinciale cultuur is een gildefeest zo geëigend 
om uitdrukking te geven aan de gezindheid 
tot behoud van onze aloudè regionale 
schoonheid. 

Wij hopen dan ook, dat de feestcommis
sie haar uiterste best zal doen om de Staat
siedag der Schutse te doeri uitgroeien tot 
een dag van Brabantse folklore. 

• 

"Uwe droefheid zal .in vreugde 
veranderen". 

1 Het Lijden van Christus had een hele ver
andering teweeggebracht in het leven van 
de Apostelen en nadat Hij begraven was, 
zochten zij elkaar, om de grote gebeurtenis
sen samen nog eens te doorleven. 

Hiervoor hadden ze uitgezocht de zaal 
van het Laatste Avondmaal met haar dier-· 
bare he.rinneringen. De troef was er uit, ze 
zaten in de put, en ieder ogenblik ver
wachtten ze een overval van de Joden. 
Ramen en deuren hadden ze angstvallig ge
sloten en met spanning wachtten ze ::ip de 
dingen, die komen gingen. Er was er gét:n 
onder hen, die er ook maar een ogenblik 
aandacht, naar buiten op te treden. , 

Doch ziet; op de heerlijke Paasmorgcn, 
als de glorie' van den Verrezen Christus 
wordt uitgejubeld over de bloederige rotsen 
van de Kruisberg, staat Christus in hun mid
den. 

Hij kent hun zwak. ..... en daar staat Hij 
dan temidden van Zijn terneergeslagen leer
lingen, stralend van heerlijkheid, als over
winnaar van dood en zonde, en in de duis� 
tere Apostelharten gaat het opklaren en in 
hun binnenste gaat ruisen Zijn overwin
ningslied, waarvan ze zo vaak gedroomd 
hadden: Christus Vincit, Christus regnat, 
Christus imperat ! Christus overwint, Chris
tus heerst, Christus regeert! 

Zaterdagmiddag heeft er ,op Boxtels'
marktplein een sobere maar indrukwekken
de plechtigheid plaats gehad ter n�gedachte
nis aan hen, die in den oorlog zijn gevallen.
Omstreeks drie uur schaarde de bevolking
zich rond het Kruis, dat voor hét Gemeeen
tehuis was opgericht en waaraan. een bord
met de namen der gevallenen was beves
tigd.
Na inleidende koraalmuziek gespeeld door
de R.K. Gildebondsharmonie werd het Wil
helmus gedeclameerd door den Heer Ad.

• van Bragt. Vervolgens werd het woord ge- 1 •
voerd door den HoogEerw. Heer Deken
Broekman en den W elEerw. Heer Ds. Maas.

Hij kent huh zwak...... en bij de woor
den die Hij tot hen richt, is er één dat be
waard blijft, diep in hun hart: ,,Fristitia 

--�vestra'': -Uw dtoefheid zal in vreug<je ver� 
anderen. 

Zij wezen op onze plichten jegens hen, die
vielen, en hoopten, dat hun offer niet te
vergeefs gebracht mocht zijn.
De Edelachtb. Heer Burgemeester legde na
mens de Boxtelse bevolking een krans.
Na declamaties door Mej. Mien de Koning
en den Heer Ad. van Bragt defileerde jeugd
verenigingen voor het Kruis, waarna door
alle aanwezigen de eerste strophe van het
Wilhelmus werd gezongen.
Tot slot van deze mooie, eenvoudige plech
tigheid trokken alle aanwezigen in diepe
stilte voorbij het monument.
Het feest werd daarna in de verschillende
buurten begonnen, waarbij wij vooral de
kostelijke voetbalmatches, gespeeld door de
senioren der buurten memoreren. 's Avonds
werd een heerlijk concert gegeven op de
kiosk, . en vooral de praestaties van de
Zangverenigingen St. Petrus en St. Caecilia

• trokken de aandacht.
Buurtvereniging "Nieuwstraat".

Bovengenoemde vereniging vierde het be
vrijdingsfeest op waarlijk grootse wijze.
Om 2 uur begonnen op het Boxtel-terrein
de kinderspelen welke een zeer vlot ver
loop hadden, waarna een tractatie volgde�
voor de kleintjes.

_
Een hoogtepunt verder op de middag was
de gecostumeerde voetbalwedstrijd welke
een groot succes werd voor de organisators
de Heren Sanders en v.d. Broek.
Aardige costuums waren er bij en ieder had
zijn best gedaan om goed voor den dag te
komen.
Sch�idsrechter Valks leidde de wedstrijd
·correct.
's Avonds kwam men gezellig bij elkaar in
het St. Paulus-Jeugdhuis waar eén toneel
stukje werd opgevoerd door enkele buurt
bewoners en de rest van de avond. werd
.gevuld door het optreden van een Eindh.
trio welke verschillende nummers ten beste
gaf; en door verloting van enkele door
buurtbewoners beschikbaar gestelde prijzen
waarmede de buurt haar· beste beentje had
voorgezet.
Een woord van dank namens de hele buurt
voor de wijze waarmede alles door het co
mité is geregeld" Comité en buurtbewoners
tot h�t volaend jaar.

BABY-VOEDING. 
a.s. Zaterdag middag 1 1 Mei van 3 tot

4 uur is er gelegenheid tot afhalen van voe
ding voor Baby's die geboren zijn vanaf 
1 Mei 1945 tot'en met 31 October 1945 op 
het bureau van het Rode Kr.uis, Pr. Bernard 
straat 5. Stamkaarten der kinderen mede 
brengen. 

.,, 

Herdenkingsplechtigheid te Mill. 
Op 14 Mei a.s. zal op verschillende plaatsen 
in den lande van militaire zijde een herden
king plaats vinden van de in Mei 1940 ge
boden weerstand. 
Bij deze herdenking zijn allen welkom en 
worden allen uitgenodigd, in het bijzonder 
ck nagelaten betrekkingen van gesneuvelde 
militairen, oorlogsinvaliden en de jeugd. 
Behalve een herdenking op de Grebbeberg 
welke voor de gehele Koninklijke Land
macht zal gelden, zal er o.m. te Mill een 
herdenkingsplechtigheid worden gehouden 
voor de troepen welke in 1940 gestreden 
hebben in Noord-Brabant en Noord-Lim
burg. Deze laatste plechtigheid zal worden 
gehouden op de Vilheide, 1 KM. N.W. van 
Mill, zij zal aanvangen te 11 .00 en eindi
gen plm. 12.30 uur. 
Er zal gelegenheid worden geboden tot het 
leggen van kransen en bloemen. Het geheel 
staat onder leiding van den Majoor J.L.H.A. 
Antoni, Bevelhebber District Noord-Brabant 
Oost; Brugstraat 5 Tel. 3453 - 8571, toe. 
stel 5, Den Bosch alwaar nadere inlichtin
gen te verkrijgen zijn. 

DE KLOKKENBERG.

Welgezinde lezers, di� vorige week ver
geefs zochten naar de advertentie van Sana
torium De Klokkenberg zij medegedeeld, dat 
zij giften voor de oprichting van een perma
nent Sanatorium voor Noordbrabant kunnen 
zenden per postwissel aan het Bankierskan
toor A. Janssens Emzoon, Tuinstraat 63, 
Tilburg. Op het postwisselformulier, ver
melden: voor 11De Klokken berg". 

Hel�t mee de T.B.C. bestrijden! 

Katholieken 

U\Y lijst is lijst 2 
met Or.Mol als No.1

Katholieke Volkspartij. 

Spod= 1lieaw.s. 
0. D. C. KAMPIOEN.

Door een 5 - 0 overwinning op Hintham is 
het eerste elftal van 0. D. C. na jarenlang 
in de bovenste regionen yan de 4e klasse C 
gezweefd te hebben, er eindelijk in geslaagd 
het Kampioenschap te veroveren. De sup
porters lieten zich niet onbet'l!igd en for-

_Dit is het woord, dat hen opricht uit hun 
neerslachtigheid, dat hen de moed zal ge-

. ven, om Christus werk hier op aarde voort 
te zetten; en de garantie van hun over
winning staat vóór hen: de verrezen Chris
tus. Het zijn dezelfde vooruitzichten, die 
ons te wachten staan bij een goed beleefd 
Christendom. 

In deze dagen wordt ons op bijzondere . 
wijze de Christus gepredikt. Zijn leer heeft 
in de oorlogsjaren veel geleden. En alleen 
door offers, die wij ieder afzonderlijk en 
allen gezamelijk moeten brengen, zal die leer 
hersteld kunnen worden. 

Öat is de gedachte, die ik u mee wil ge
ven: bij uw moeilijkheden, bij uw zorgen, 
bij uw strijd: uw droefheid zal in vreugd _ 
veranderen. 

Laat den Christus in u heersen. 
Wanneer gij verslapt zijt in 't goede, wan

neer gij de onverschilligheid nabij zijt: zet 
den stap: terug naar Christus in deze ge
nadevolle tijd der H. Missie, opdat in aller 
harten . moge ruisen Zijn overwinningslied, 
dat, na een goed gestreden leven, voort zal 
klinken in de gelukkige aanschouwing Gods 
hiernamaals. 

meerden een harmonie, die er, wat aantal 
én kunnen betrof, zijn mocht. 
De R.K. Voetbalvereniging O.D.C. werd op 

· 8 Mei 1925 opgericht en kwam uit in de te
klasse R.K.V.B. Na 2 jaar ging zij overnaar
de R.K.F. en vervolgens naar de I.V.C.B.,
waar in de derde klasse werd _gespeeld.
Bij de fusie der bonden kwam O.0.C. in :Ie
4e klasse C en reeds lang bleek, dat haar
spel té goed was voor deze afdeling. Tel
kens ontglipte het kampioenschap op het
laatste moment aan 0. D. C.'s voeten. Maar
0. D. C. hield vol en nu zien we met vreug
de haar taai volhouden bekroond door het
afdelingskampioenschap.
Wij wensen 0. D. C. van harte geluk en
spreken de hoop uit

11 
dat zij erin zal slagen

om in de komende promotie-wedstrij� te
gen Oss, een trede op de ladder naar de 1 e
klasse, omhoog te zetten. De kansen zijn
er, het elftal is in staat om te winnen, en
vrouwe Fortuna zal U wel niet in de steek
laten. Maar ook wij zijn niet tevreden met
twee Boxtelse 3e klassers en hopen dan ook
spoedig te zien dat Boxtel een tweede klas
ser kriîgt.
Bestuur en leden van, 0. D. C. proficiat ! ! 
Ga zo voort en Uw en onze hoop wordt
werekelijkheid. De Redactie.

Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 
Redacteur: H. v. d. Meijden, Directie en 



0. D. C. kampioen.

Eindelijk na zoveel· jaren is het dan toch 
gelukten heeft 0. D, C. de hoogste titel 
behald. En verdiend! Vijf punten voorsprong 
op haar naaste concurrente met een doel
gemiddelde van 71-16 zegt genoeg. 
Heel begrijpelijk heerste er grote vreugde 
in het 0. D. C. kamp. Voor en tijdens de 
wedstrijd van Zondag (althans de eerste 
drie kwartier) heerschte er rondom het ter
rein een nerveuze stemming. Men kon aan 
de vele witte gezichten zien/ wat er op 
het spel stond. 
Toen de stand met de rust 2-0 stond ging 
men _wat vrolijker kijken. En toen direct 
na de hervatting het derde do'elpunt kwam, 
werden kampioenskaarten verkocht, en de 
verdekt opgestelde harmonie kwam even 
later onder het spelen van de bekende "Ko
ning Voetbal-Marsch" het terrein opgema
cheerd. De 0. D. C.ers hadden intussen aan 
alle onzekerheid een einde gemaakt, door de 
stand op te voeren tot 5-0. Toen de scheids
rechter het einde aankondigde, brak het ge
jubel los en kwamen de bloemen voor den 
dag. Hintham bood bloemen aan bij monde 
van Voorzitter v.d. Dungen, die 0. D. C. 
gelukwenste met het behaalde kampioen
schap. Spreker schetste de goede verstand
houding die er steeds tussen beide vereni
gingen had bestaan, en sprak de hoop uit 
dat 0. D. C. derde klasser zou worden. De 
Heer van Miersbergen sprak namens de 
supporters, bood een prachtige bloemen
mand aan, met de belofte op 19 Mei terug 
te komen, met een blijvend geschenk. 
Aanvoerder van Geffen van het 3e elftal 
bood· bloemen aan namens zijn spelers. 
De Heer Jos. v.d. Braak huldigde uit naam 
van de muzikanten. 0. D. C. heeft aldus 
spreker afdeelingen, Voetbal- Gymnastiek
Korfbal en Handbal. Dit kunnen wij nu noe
men afd. muziek, want 't corps is uitsluitend 
samengesteld uit leden en Donateurs van 
0. D. C. Wij bieden U geen bloemen aan,
maar muziek. Treffend was het moment
toen de supporters hun oudste lid G. v.d.
Braak beter bekend als Friedje v.d. Braak
93 jaar, huldigden wegens trouw aan O.D.C.
Aanvoerder van Meurs dankte zichtbaar
ontroerd allen, en hij gaf de verzekering
dat zijn spelers hun uiterste best zouden
doen om het 3e klasse-schap te behalen.
Toen ging het met volle muziek door de
straten van Boxtel, waarbij een serenade
werd gebracht aan den HoogEerw. Heer
Deken Broekman. Deze feliciteerde 0. D. C.
hartelijk met het behaalde succes. Boxtel
moet een tweede klasser hebben, aldus den
Deken, en hiervoor moet 0. D. C. zorgen.
Tijdens de conversatie, kwam de bescherm
:heer Dr. Hoying feliciteren en kwamen
bloemen binnen van de afd. Gymnastiek~
bij monde van Voorzitter v.d. Wouw, welke
tevens een herinnèringsmedaille aanbood.
Tot laat in d� avond duurde het feest voort.
Een stukje voetbalgeschiedenis van O.D.C. 
-Opgericht op 8 Mei 1925 onder de naam 
"Hollandia" kwam men uit in de R.K.V.B. 
Twee jaar later ging men in de R.K.F, spe
len onder de naam L en S. Hoewel niet 
tot top-prestatie in staat, kwam L en S 
niet onderaan. De naam L en S werd ver
anderd in O.D.C. De R.K.F. verdween, en 
kwam de I.V.C.B. Driekske Klaassen, werd 
als trainer geëngageerd, en spoedig ging 
het cressendo. Vanaf deze datum, komt 
de periode van eeuwig tweede. T.S.V., kam
pioen O.D.C. 2e; S.D.O.E. 1 e O.D.C. 2e; 
Neloc 1e O.D.C. 2e; Hee 1e O.D.C. 2e; 
Toen kwam de fusie van de sportbonden, 
en werd O.D.C. ingedeeld in de 4e klasse 
N.V.B. Het eerste seizoen eindigde O.D.C.
op de derde plaats met Hintham als eerste.
Toen werd S.C.B. (Bata) kampioen O.D.C.
2e. Het jaar daarop Concordia en O.D.C. 2e
Dat seizoen zal O.D.C. niet licht vergeten.
Wij denken aan 30 Januari de wedstrijd te
gen Concordia in den Bosch. De O.D.C.ers
gaven echter de moed niet op en onder de
krachtige leiding van Voorzitter Timmer
mans, groeide O.D.C. tegen de verdruk
king in. Thans heeft O.D.C. de kroon gezet
op het vele werk.
Dit seizoen toonde O.D.C. haar kracht, wel
kwam in de derde wedstrijd het pechdui
veltje even om de hoek kijken, toen met
ware pech van U.D.I. werd verloren. Oe
O.D.C.ers overtuigt van hun kracht sloegen
zich over deze tegenslag heen, en wonnen
wedstrijd na wedstrijd met het gevolg dat
men na dertien wedstrijden, met 12 over
winningen het kampioenschap heeft behaald.
Zondag 19 Mei heeft de officieale huldi
ging plaats. De huldigingswedstrijd wordt
gespeeld tegen Wit-Zwart uit Weert 2e
klasse. K.N.V.B. Hierop komen wij de vol
gende week terug.

O.D.C. Korfbal.
O.E.C. 2 - O.D.C. 1 3 - 2

O.D.C. heeft het j.l. Zondag niet kunnen
bolwerken tegen O.E.C. 2 uit Helmond. Met
3-2 werd O.D.C. verslagen, maar het be
slissende ptmt werd pas in de laatste minu
ten van de wedstrijd gemaakt.
O.E.C. 2 verscheen compleet, O.D.C. had
een invaller voor Russchen. Het gemis van
Russchen als aanvalsleider werd in het be
gin van de wedstrijd scherp gevoeld. Van
de Loo, uit het middenvak, die hem verving
speelde een goede partij, maar kon niet
het snelle verrassende element in de aanval
leggen zoals we in de laatste wedstrijden
gewend waren.

De wedstrijd is nog geen vijf minuten oud 
als O.E.C. de leiding neemt 1-0. Doch 20 
minuten voor de rust maakt O.D.C. gelijk 
1-1. Spoedig daarop krijgt H. Boleij een
vrije kans welke hij dan ook benut 1-2 voor
0. D. C. Vlak voor de rust krijgt O.E.C. 2
een kans en de stand wordt 2 - 2.
Na de rust ontbrand hevige strijd om de
leiding, de O.E.C. aanvallen zijn veel ge
vaarlijker als die van O.D.C. En de aanval
van 0. D. C. die thans in de verdeäiging
staat krijgt het hard te verantwoorden. Het •
is voornamelijk aan het prachtige werk van
Tonnij Keunen te danken, dat O.E.C. pas
in de laatste minuten van de wedstrijd het
winnende punt kon maken. •
Zo eindigde deze aantrekkelijke wedstrijd
in 'n overwinning voor de Helmondenaren,
die hiermede de kans op het kampioen
schap behouden.

R. K. S. V. "Boxtel" 
Boxtel II won op overtuigende wijze van 
D.V.G. II uit Liempde en heeft zich hier
mede weer enigszins hersteld van de ne
derlaag tegen de Zwaluw 2. Toch kunnen
wij niet genoeg waarschuwen om beter op
het plaatsen te letten, er wordt over het
algemeen te slordig gespeeld. D.V.G. werk
te hard doch was niet in staat om de goed
spelende van Weert en Pastoors te ver
schalken. Met de resoluut spelende van de
Steen, en de rustige doelman Bekkers zijn
deze een goede steun voor dit elftal en vor
men een hecht blok voor elke voorhoede.
Doch nogmaals heren, voetbal moet ge
speeld worden voornamelijk met de voeten,
doch ook met de hersens.
Boxtel-B won verleden week van Irene A
met 3 - 0, en Boxtel-C won van Irene C

. met 7 - 0. De Boxtel-junioren namen dus
geen halve maatregelen.
Tijdens de H. Missie worden er geen wed
strijden gespeeld.

D.V.G. - HELVOIRT 4 - 1.
j.l. Zondag speelde D.V.G. I thuis haar

dertiende competitiewedstrijd. Daar keeper 
v.d. Boer een geblesseerde knie had, moest
van Haaren invallen, welke goed voldeed.
Direct na de aftrap is D.V.G. in de aanval,
maar tot doelpunten komt het nog niet. Na
ongeveer twintig minuten neemt Helvoirt,
door een hoog en ver schot de leiding. 0-1.
Nauwelijks vijf minuten later is het de
rechtsbinnen van D.V.G., die met een mooi
en kalm schot de stand op gelijken voet
brengt. 1-1. Met deze stand gaat de rust in.
Na de hervatting is D.V.G. direct in de
aanval en weet de middenvoor na een ·paar
minuten met een mooi schot de stand op
2-1 te brengen. Een kwartier later schiet
de linksbuiten van D.V.G. mooi voor en 
is het nogmaals de middenvoor dienummer 
3 inschiet. 3-1. Nu verplaatst het spel zich 
meer naar de D.V.C: helft, waar nu en 
dan het D.V.G.-doel in groot gevaar is. 
Maar de achterhoede is goed in vorm en 
weet de aanvallen af te slaan. In de laatste 
minuut brengt de linksbinnen van D.V.G. 
met een onhoudbaar schot de stand op 4-1. 
Zo kwam het einde van deze fraaie en 
spannende wedstrijd,· die door de scheids
rechter uitstekend geleid werd. 

Het tweede elftal speelde om twaalf uur 
uit tegen Boxtel II, waar zij met 6-0 werd 
geslagen. 

a.s. Zondag speelt D.V.G. I en II uit
tegen resp. Maliskamp I en II. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" afd. KORFBAL 
Boxtel - Deto VI 5 - 0. 

In een goed gespeelde wedstrijd behaalde 
Boxtel j.l. Zondag een mooie overwinning 
op Deto VI uit Eindhoven. Weliswaar had 
Deto een tegenpuntje verdiend, gezien de 
verdediging in de tweede helft, die bergen 
werk te verzetten kreeg. 

Overzicht der wedstrijd: Met wind mee, 
komt Boxtel direct in de aanval, doch de 
Deto verdediging is op hun hoede en weet 
doelen te voorkomen. Na 10 minuten spe
len krijgt de Boxtel aanval de bal mooi 
toegespeeld van het middenvak en door 
goed samenspel neemt Boxtel de· leiding. 
1-0. Deto zet even alles op alles om gelijk
te maken, doch zonder resultaat. Hierna
komt Boxtel weer in de aanval en na keurig
samenspel der dames wordt het tweede doel
punt gemaakt. Na enig op en neergaand
spel brengt Boxtel de stand op 3-0. Enige
minuten later voert Boxtel met een fraaie
worp de stand op tot 4-0, waardoor de
rust met een 4-0 voorsprong ingaat. Na de
rust krijgt Deto wind mee, doch heeft hier
van weinig voordeel, aangezien Boxtel steeds
in de aanval is. De Deto verdediging is
echter op zijn hoede en krijgt bergen werk
te verzetten. Boxtel probeert de stand op
te voeren, doch de wind speelt ook een
partij mee. Na verschillende keren op de
rand der korf gestrand te zijn, gaat de bal
er eindelijk doorheen en de stand is 5-0.
De Deto verdediging probeert nu door de
bal over het middenvak te gooien, de Deto
aanval aan het werk te stellen, zodat de
scheidsrechter hiervoor verschillende keren
moet fluiten. Deto geeft echter de moed niet
op en zet alles op alles om de eer te red
den en in ieder geval één tegenpuntje te
maken, doch mocht hierin niet slagen, daar
de verdediging van Boxtel paraat was. Na
dat het spel nog even op en neer ging, floot
de scheidsrechter voor het einde.

a.s. Zondag in verband met de Missie
geen wedstrijden, doch een bedevaart naar 
's Hertogenbosch. Vertrek hoek Nieuwstr. 
om 4 uur .. 
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TUIN EN 
'STAM- EN STAAKBONEN. 

D bonen, welke als tuinbouwgewas, dus 
1ioofdzakelijk voor gebruik in groenen toe
stand, worden geteeld, verdelen we in: 
• I. Sla- of prinsessebonen, welke voor het
gebruik , in 2 of soms 3 stukken worden
gebroken;

II. Snijbonen, die voor het gebruik ge-
snipperd worden. 

Beide groepen laten zich weer splitsen in: 
a. Stambonen, welke geen ranken mogen

vormen, - al komt dit op beperkte schaal • 
meermalen voor - en daarom geen steun 
behoeven;. 

b. Staakbonen, die in verband met haar
sterken lengtegroei de steun van stokken of 
staken nodig hebben. 

Goede soorten stamslabonen zijn: vroege 
Wagenaars (met draad), tijdig gebruiken, 
Perfect (enkele) en dubbele stamprincessen, 
(beide zonder draad). 

Van de stamsnijbonen noemen we: vroege 
smalle (met draad), lange brede (met draad) 
en echte brede (zonder draad). 

Een nadeel der langschedige stamsnijbonen 
is, dat zij gemakkelijk met de grond in aan
raking ko_men, waardoor zij er vooral in 
natte zomers niet mooier op 'Y.Orden. 

Van de staakslabonen komen o.m. in aan
merking: vroege fijne, rentegevers en grote 
dubbele (alle zonder draad); stoktros en 
Perfect fijne trosjes (met draad). 

Goede staaksnijbonen zijn: Vroege Veen
se (ras Verschoor) en brede lange slag
zwaard. 

Grond en Bemesting. - Stam- en sta,ak
bonen houden van een in goede conditie 
verkerenden middelzwaren zandgrond, wel
ke liever iets aan de lichtere dan aan de 
zware kant is. Voor behoorlijk verrotten stal
mest zijn zij dankbaar. • Vooral bij stam
hopen moet men met stikstof in de vorm 
van gier, beer, chili, kalksalpeter, kalkam
monsalpeter en ammonsalpeter, wat voor
zichtig zijn. Men krijgt daardoor menigmaal 
te veel blad en te weinig bonen. Staakbonen 

Arbeiders waakt ! 

UW keuze kan alleen zijn 

No. 1 van lijst 2 , 
omdat deze lijst waarborgt: 

Uw cultureel belang 
Uw sociaal economisch belang 
Uw gezinsbelang! 

Katholieke Volkspartij. 

BILJARTEN. 

De wedstrijden voor het persoonlijk kam
pioenschap der tweede klasse welke ge
speeld worden in het clublokaal van de 
"Amateur" zullen in verband met de Missie 
in de middaguren worden gespeeld. De wed-
strijden zijn vastgesteld als volgt: 

kunnen er wat beter tegen. Een overbemes
ting met kunstmeststoffen, dus als de plan
ten boven de grond gekomen zijn, dient 
onder alle omstandigheden vermeden te wor
den, Het gevaar voor bladverbranding is 
te groot. Zonder stalmest geve men· zo mo
g�lijk per are 6 kg super en 4 kg patentkali 
mmstens een week of drie voor het poten, 
om de bijtende werking van super op de 
kiemplantjes tegen te gaan. • . . 

• 
Het leggen der bonen .. Daar dit gèwa 

erg gevoelig is voor nachtvorsten, moeten 
in 't alg�meen de Ijsheiligen (11, 12 en 13 
Mei) voorbij zijn, voor men het met- het 
leggen mag beginnen. Voor stambonen 
maakt men op afstanden van ongeveer 50 
cm 2-4 cm diepe voortjes. In drogen grond 
ga men tot 4, maar in voldoend vochtigen 
bodem maar tot 2 cm diepte. Een oude 
spreuk zegt: bonen moeten de klokken kun
nen horen luiden". Men legt de bonen in 
de voortjes één voor één op een afstand 
van 10 cm. Dit is beter dan 4-6 bonen 
bij elkaar op een hoopje te poten, zoals 
men in de- praktijk nog vaak ziet. Hoe 
minder de planten elkaar bij de groei hin
deren des te beter. 

Voor het poten der staakbonen steekt 
men de staken schuin in de grond op bed
den telkens 2 tegenover elkaar, zodat zij 
elkaar op een hoogte van ongeveer 1,75 m: 
kruis•en. Op de kruispunten legt men staken, 
die aan de andere voldoende stevig worden 
vastgebonden. De bedden krijgery nagenoeg 
de breedte van 1 m, zodat de twee rijen 
ongeveer een afstand krijgen van 75 cm. 
Tussen elk tweetal staken neemt men een 
ruimte van circa 50 cm. Als het enigszins 
mogelijk is, !egge men de bedden Noord
Zuid. Van slabonen legt men om eiken staak 
5-6 en van snijbonen 4-5 zaden.

De verpleging. - Deze bestaat in het
nodige schoffelen, dat niet te diep mag ge
schieden en in het aaribinden der ranl<:en 
met een raffiabandje of een zacht touwtje. 
Dit moet met de nodige voorzichtigheid ge
schieden, daar de ranken gemakkelijk af
breken. 

Oogsten. Men oogst de slabonen, ·als er 
kleine bonen in zitten en de snijbonen zo
lang de peulen nog zacht op 't gevoel zijn 
en zij bij het doorsnijden niet open springen. 
Vooral de soort Rentegevers moeten in ver
baná met de beharing vroeg geplukt worden 

\ v.d. Br.

Zaterdag 
3 uur H. van Erp - A. v. d. Ank�r 
4 uur J. van Tricht - Fr. Kempenaars 
5 uur M. Bax - L. v.d. Schoot. 
6 uur H. van Erp - Fr. -Kempenaars. 

. Zondag. 
3 uur M. Bax�- A. v.d. Anker. 
4 uur H. v. Erp - Fr. Kempenaars. 
5 uur A. v.d. Anker - L. v.d. Schoot. 
10 uur J. v. Tricht - M. Bax. 

Duivensport. 
Zondag 5 Mei hield de postduiven vereni
ging "de Luchtpost" gevestigd bij Café "de 
Sportwereld" de Heer Joh. van Run een 
wedvlucht vanuit Neuf-Ville. 
Nietegenstaande de zeer sterke N.O. wind 
verliep het concours zeer goed. -Er waren 
33 duiven in concours, en werden gelost 
om 8 uur. 
De eerste duif werd geklokt om 10.37.24 
De laatste prijswinnende duif om 10.58.43 
Zondag 12 Mei word gevlogen vahuit Qui
vrain. 

Advance Tafeltennis. 
Met de bevrijdingsf eesten werden op Zon
dag 5 Mei alle wedstrijden afgelast. Ook 
wordt in verband met de Missie te Boxtel 

.n.vonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

13. Hun nieuwe verzorger
greep hen bij de schouder
en voerde hen voor zich
uit 'het dek over, een trap
af en een klein hokje in.
11Hier kunnen jullie slapen, 
tenminste als je overdag 
goed gewerkt hebt", brom
de hij in zijn baard. 11Maar 
owee, als je niet doet wat 
ik je zeg. Dan zal ik je 
wel eens anders aanpakken 
Trek nu deze pakken aan 
en over tien minuten moet 
je weer boven zijn, om te 
horen wat je zoal te doen 
zult hebben." 
Met deze woorden keerde 
hij zich om en sloeg de 
deur van de kajuit achter 
zich dicht. 

14. Verwonderd keken Nik
kertje en Blikkertje eens
rond, Wat een vreemd ka
mertje was dat. Het bed,
als je het tenminste zo noe
men kon, stond niet los op
de grond, maar was inge
bouwd in de muur. Onze
jongens hadden zoiets nog
nooit gezien en wisten dus
niet, dat dat op alle boten
zo is. Verder stonden er
f10g twee stoelen die je
niet verzetten kon, want ze
zaten vastgeschroefd aan
de vloer. Dat was natuur
lijk omdat het schip zo
schommelde, maar het 2-
tal had daar. geen erg in
en kregen zo het idée dat
ze op een toverschip te-

'---
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recht gekomen waren. 
15. Wat zal er toch met
ons gebeuren", zuchtte
Blikkertje. ,,Wat moet die
man toch van ons hebben?'
,,Dat heb je wel gehoord,"
antwoordde Nikkertje. we
moe(en voor hem werken.
Kom laat ons gauw die
pakken aantrekken, want
als hij boos wordt, zijn we
nog veel verder van huis.
We kunnen maar het beste
doen wat hij zegt, want er
is toch niemand om ons te
helpen hier vandaan te ko
men. En we wilden immers
de rovers gaan zoeken·.
Misschien hebben we nu
wel kans iets daarvan te
zien.11 



a.s. Zondag 12 Mei niet gespeeld. Voor een vlot verloop· van de nog te spelen 
competitie-wedstrijden is het noodzakelijk 
om diverse wedstrijden op Zaterdag-Qtiddag
18 Mei vast te stellen. De spelers van het eerste, derde en vierde 
team worden beleefd verzocht alles te doen 
om dan vrij te zijn, daar er in Eindhoven 
in het Philips Ontspanningsgebouw .zeer be
langrijke wedstrijden gespeeld moeten wor
den n.l. Smash 1 - Advance 1. E.T.C. 1 - Advance 3.E.T.C. 2 - Advance 4. Mocht het derde en vierde team er in sla
gen van E.T.C. te winnen, dan is de kans 
zeer groot dat deze tea!11s kampi�en zullen 
worden van de kring Eindhoven m �e 2de 
èn 3de 'klasse. Nadere- berichten wordën hierover nog be-
kend gemaakt. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
Uitreiking Schoenenbon. 

De Directeur van de Distributiekring 
Boxtel maakt bekend, dat degene wier Twee
<le Distributiestamkaart nummèr eindigt op 
het cijfer 9 op de volgende dagen een 
schoehenbon kunnen afhalen: te Liempde op 10 Mei; te Esch op 11 Mei 
en te Boxtel op 13, 14 en 15 Mei. 

Verder kunnen op die dagen alle kinderen 
:geboren na 31 Mei 1944 mits zij 10 maan
den oud zijn en nog geen bon voor schoe
nen- hebben ontvangen een ·bon daartoe af
halen. In alle gevallen moet het inlegvel 
waaraan bon 614 en de TD worden mede-
,gebracht. - . Uitreiking Klompenbonnen. 
• Op onderstaande dagen zullen klompen
bonnen worden uitgereikt echter alleen voor 
1age klompen: 22 Mei Liempde; 25 Mei 
Esch; 23 en 24 Mei Schijndel; 27 en 28 
Mei Boxtel. · Aantraagformulieren • ter verkrijging van 
-een klompenbon kunnen reeds thans worden 
.afgehaald. OFFICIEELE BONNENLIJST voor de eerste helft van de 6de periode '46.van 12 tot en met 25 Mei Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van·: 
Bonkaarten KA, KB, KC 606. 

ren bevestigen, blijft ten opzichte van werkzoekenden beweren, dat er bij hem geen erkende staking is. Wij laten natuurlijk deze bewering voorzijn rekening en zijn er zeker van, dat aldegenen, die momenteel bij hem werkzaamzijn, volkomen van het tegendeel overtuigdzijn. Wanneer zij nu desniettegenstaande tochdaar blijven of komen werken, kunnen zijdoor ons niet anders gezien en betiteldworden dan met wat men in de volksmondnoemt "onçlerkruipers". Het behoeft geen betoog, en ieder recht-- geaarde arbeider zal het daarmede eenszijn, dat onze Katholieke Arbeiders-beweging, die opkomt voor de rechtmatige belangen van de Arbeiders, deze onderkruiperij ten zeerste laakt en er daarom metde meeste aandrang openlijk tegen protesteert. En heel bijzonder tekent zij protestaan tegen de handelwijze van een zekereThijs Verheijden, die telkens opnieuw optreedt als ronselaar voor nieuwe onderkrui-pers. Wij willen ditmaal verder nog geen namennoemen. Maar wel stellen wij de vraag: Ishet in het belang van de arbeiders dat eenstaking gesaboteerd wordt in een bedrijf,waar tot dusverre noch de algemene erkende Christ�lijke Feestdagen noch zelfs de ge-. bruikelijke verzuimdagen (als bedoeld in artikel 1638 c en d van het Burgerlijk Wetboek) worden uitbetaald en waar de werkgever zich nog · steeds hoegenaamd nietsvan de Katholieke Vakbond aantrekt. Dat iemand werken wil in deze tijd, is prij- -zenswaarig; maar dan niet dáár waar het werk momenteel "besmet" verklaard ·- 1 

. Daar - blijve ieder rechtgeaard arbeidorij- �g_totdat de staking door het hoofdbesthet v.den Katholieken Bond is opgeheven. Wij zijn geenszins voorstanders van staking,maar een enkele maal kan het wel eensnodig zijn ! U dankend, geachte Redactie, voor de ver- .leende plaatsruimte verblijven wij met de meeste hoogachting. _ Namens de Ned. Kath. ArbeidersbewegingAfd. Boxtel.A. Valks, V,oorzitter 
...... TH. Pastoor, Secretaris. 

268 t/m 273 Algemeen 800 gram brood. 
274 Algemeen 200 gram kaas. 

f1J __ ..; __ /1.: _ Ana,�d-a 275 Algemeen 200 gram bloem. f �= �.,_ . .,

B 55 Reserve 1600 gram brood. Parochie van den H. Petrus tè Boxtel C 55 Reserve 800 gram brood. B 56.Reserve 2 Kg. Aardappelen. ZONDAG: 12 Mei de H.H. Missen om 
Bonkaarten KF 606: ,, - half 7, kwart voor acht 9 uur en om half 367 BMV 125 gram magarine. elf de hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor a68 BMV 100 gram vet _ het _geestelijk en �ijdeUjk welzijn der pa-
370�suiker 400 gram suiker - _ . _, __ _ r�ch1e. Na den_ middag om 3 uur_ belang-
Bonkaart�n- LA,_ LB,___LC_6_06, __ _ _- ________ -_:_111�e C_onfei:_entie ove_r_ de opvoeding. Des 
231' ·232 -233- 234 vleesch 100 gram vleesch._ -- avonds· is er maar één avondoefening en 
2271 Aardapp�Îen 2 kg. aardappelen. - • wel om half zeven met plechtige ereboete. A 43 'melk 2 liter melk. - - _ - - � Vandag zal de schaal gaan ter bestrijding 
B 43 C 43 melk 3½ liter melk. _ _ van de onkosten van de Missie. De 2e Bonkaarten KD KE 605 ' , schaal voor de bijz: noden van het Epis-768. 769 Algem:en 800 gram brood: / copaat. Deze collecte worden in de milda-7701 Algemeen 200 gram bloem. digheid der gelovigen ��n�evolen. _De col-77LAlgemeen 100 gram kaas. • lecte voor de R.K. M1l1ta1re Tehmzen zalD 55, D 56 Reserve 400 gram brood" niet a.s. Zon�ag 12 Mei, máar een ZondagE 55 Reserve 500 gram rijst, kindermeel lat�r, 19 Met plaats hebben. . - · of kinderbiscuits. Vn1dag en Zaterdagavond om 7 uur Lof
Bonkaarten KG 606. met Rozenhoedje v.w. de Meimaand. 867 BMV 250 gram boter. Zaterdags biechthoren van half 3 tot - 4 uur868 BMV 125 gram magarine. en van 6 uur tot half 8. Doopen iedere dag870 suiker 500 gram suiker. van half 3 tot 3 uur. -
Bonkaàrten LD, LE 606: Maandag, 13 Mei de H.H. Mîssen om half 731 732 733 vleesch 100 gram vleesch. . 7 waaronder preek, om kwart voor acht 727' aard�ppelen 1 kg.' aardappelen. kindermis, en om 9 uur mis waarna preek. D 43 E 43 melk 6 liter melk. , , - Des avonds zijn de avondoefeningen om 
Tabakskaarten enz. half 7 en om half 9. • 
T 27 2 rantsoenen tabaksartikelen Dinsdag 14 Mei. De H.H. Missen· zijn als V 27 100 gram chocolade of suikerwerken .- op Maandag. Des avonds Kruisplechtigheid X- 27 2 rantsoenen tabaksartikelen. , - om half 7 en om half 9. • . .De- bonnen voor melk en aardappelen zijn Woensda� 15 Mei. Mariadag der H. Missie.geldig tot en met Zaterdag 18 Mei a.s. De J:-1. Missen als op Maandag. Des avondsVoor de week van 19 t/m 25 Mei zullen • Mana-Hulde om half 7 en om half 9. nog bonnen worden aangewezen voor melk, . Donderdag. 1'6 Mei, Sluitingsdag der Missie. aardappelen, boter, margarine, jam, koffie, �a ·den middag oni drie uur zegening der tabak, versnaperingen, huishoudzeep en Ju- _ kmde�_n. Des avonds plechtige sluiting met -cifers. Pauselt1ke zegen. Verder zal alles nog dui-:Bovengenoemde bonnen_ kunnen reeds met delijk door de Paters worden afgekondigd. ingang van Vrijdag 10 Mei a.s. worden ge- M�NDAG: om half 7 gel. jgrt. voor J;>ruikt met uitzondering van de bonnen, voor Martmus v.d. Lo? en Elisabeth Meeuwes vlees melk en aardappelen ·waarop eer�t met de hsvr._ z.a. gel. Jgrt. voor Johanna Maria 'ingang van Maandag 13 Mei mag worden Schoenmakers Timmermans; H. Hart-altaar .afgeleverd. - - - gel. H. Mis voor de gel. Zielen; om kwart • voor acht gel. mndst. voor Hendrica van 

�UflDt:Z�·• ..J -�� r� .. IJ.IJ. __ .. • Erp-Koolzaad; z.a. gel. jgrt voor Josephina J,....,,_.::-unuer• 0� v.çl. Brand van Oerle; 1-:!- Hart-altaar gel. mndst. voor Johanna Maria v.d. Steen-Slij
ters; om 9 uur gel. H. Mis voor Adriana van Rumund Ketelaars. buiten verantwoordelijheid van de redactie.' -- • Boxtel 9 Mei 1946.G�acht.e 'Redactie, Wij zouden het ten zeerste op prijs stellendat U ons· enige plaatsruimte afstaat in Uwblad voor het signaleren van een toestand,die naar, onze mening niet langer gedµldkan worden. Wat' is namelijk het geval?Vóór enkele ·weken is door het Hoofdbestuur van de Katholieke Houtbewerkersbond te Utrecht een staking geproclameerdbij de Stoomzagerij en Houthandel Pierrevan der Eerden. We hebben hier dus niette -doen met een wilde staking, maar meteen doof het hoofdbestuur van de betreffende Katholieke Vakbond van den beginneaf goedgekeurde en volledig -gesubsidieerde-staking. De betreffende werkgever, die opVrijdag 29 Maart in een persoonlijk onder-' ou_d met ,den Voorzitter van qen Bond, dene 

eer Th. de GrQ.ot en den Aalmoezenier vàó., d�n Arbeid
,-

pr. -J. Janssens,· dit ten.
veryloede. nog eens uitdrukkelijk heeft ho-

DINSDAG: om half 7 gel. H. Mis voorAnna Maria v.d. Steen van Hamond enAdrianus den zn.; z.a. gel. H. Mis voorLambertus v.d. Sande v.w. 0. L. Vr. in 'tZand; H. Hart altaar gel. H. Mis voor AnnaMaria Doevendans van- Griensven par. H.Hart over 1.; kwart voor 8 gel. H. Mis voorHendricus v.d. S_ande en Petronella v.d. Loode hsvr.j z.a. ge). 1·grt voor Andries vanAbeelen; H. Hart-a taar gel. _ H. Mis voorIda Johanna Zevens; om 9 uur gel. H. Mister ere van O.L.Vr. v.h. H. Hart; om 10uur Huwelijksmis. - . -WOENSDAG; om half 7 -gel. H. Misvoor Martinus Jacobs '-v.w. de'-Broederschapv.d. H. Pastoor van Ars; z.a. gel. H. Mis voor Marinus van Laarhoven; H. Hart-a'I-- tàar gel. f-i. Mis vooi: de - afgestorven fam.Bàrten; om kwart vo9r acht gel. H. Misvoor Henrica Maria Smits; z.a.- gel. H. Misvoor afgestorven fam. Theodorus v.d. Pasch

De jongeren stemmen op 17 Mei 

De Katholieke Volkspartij 
Omdat de K.V.P. is: 

1. 

2. 

3. 

Christelijk 

Vooruitstrevend 

Democratisch. 

Dat is lijst 2 No. 1 _(Or.Mol)
... 

H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Goverdinavan Heesch van Aarle v.w. St. Willibrordus;om 9 uur gel. H. Mis voor Arnoldus Fransen te Oploo overl. om 10 u. Huwelijksmis.DONDERDAG: om kwart voor zevengel. jgrt. voor Henricus v.d. Boogaard; z.a. gel. mndst voor Albertus Beekmans; H.Hart altaar gel. H. Mis voor Johannes van Gemert te Vught over!. om half acht gel.H. Mis voor Wilhelmus v.d. Brand; z.a. gel.mndst. voor Angela Honorina de Meij;H. Hart altaar gel. H. Mis voor Lambertusv.d. Sande v.w. • de boterfabriek; om half9 gel. I--{. Mis tot bijz. intentie, o_m half 10Huwelijksmis. VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jgrt.voor Maria Elisabeth v.d. Wiel; z.a. gel.H. Mis ter ere van 0. L. Vr. v.d. Bosch;H. Hart altaar gel. H. Mis voor AndriesVerhoeven v.w. de N.C.B.; om half 8 gel.H. Mis voor Cornelia v. Loon v.d. Wielte Oirschot over!. z.a. gel. mndsf voor Johanna Bevers Lauwers; H. Hart altaar gel.jgrt. voor Cecilia Joanna Arnoldus; om half9 gez. jgrt. voor Hendricus v.d. Sande enPetronella v.d. Loo de hsvr. ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jgrt.voor Cornelis v.d. Wiel; z.a. gel. mndst.voor Maria Strijbosch; H. Hart altaar gel.H. Mis voor Johannes Dankers v.w. St.Willibrordus; om half 8 gel. H. Mis voorJohannes v.d. Boom te Heerlen over!. v.w.de Handboogschutterij "Amicitia"; z.a. gel. mndst. voor Antonia van Hal van Asveldt; 
H, Hart altaar gel. mndst voor Adrianus van Griensven; om half 9 gez. jgrt. voorMaria Catharina van Liempd van Laarhoven; om half 10 gez. Dien�t tot bijz. inten-tie. • _ 
In het liefdehuis zu11en geschieden: Maandag gel._ H. Mis voor Lambertus v.d. Sande; Dinsdag gel. H. Mis voor Johannes ·Dankers; Woensdag gel. H. Mis voor Hermanus Dusemos; Donderdag gel. H. Misvoor Albertus Welling; Vrijdag gel. H. Misvoor Anna v.d. Meijden v.d. Ven; Zaterdag: gel. H. Mis uit dankbaarheid voor den v-re de, voor 'de gesneuvelden en degenen die •in het buitenland verblijven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Petrus Wilhelmus MartinusBakx uit deze parochie en Cornelia Huberta Verdonk uit de par. v.d. H. Leonarduste den Bosch; Nicolaas Wilhelmus v. Mierlo uit deze par - en Henrica Christina Janssen uit de par. v.d. H. Theresia; waarvanheden de tweede afkondiging geschiedt; Theodorus Johannes Matthijs v.d. Biggelaaruit de par. v.h. H. Hart en Elisabeth v.d. Aauit deze par.; Michiel v.d. Aker uit de par.v.d. H. Petrus te Vught en Francisca Cornelia Verhoeven uit deze parochie; Johannes Martinus Josephus van Beurden uit deze par. en Martina Adriana v.d. Boogaard _uit de par. v.h. Eucharistisch Hart van Jezus te Vught; Carolius Cornelis van Breugel uit deze par. en Adriana Cornelia Vin- -gerhoets won. te Liempde; waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd tenspoedigste aan de pastoor bekend te maken.

• Parochie van het H. Hart Boxtel. 
3de Zondag na Pasen 12 Mei. De eerste schaalcollecte is voor de kerk; de tweede schaal, om de onkosten der H.Missie te bestrijden. (De aangekondigde collecte voor de R.K. Militaire Tehuizen wordt • naar de volgende Zondag verschoven). De bijzondere oefeningen van deze week worden door de Missionarissen aangekondigd . De uren 's morgens en 's avonds blijven de-zelfde. ZONDAG: 6 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie; 7 uur Ld. tot bijz. intentie; 8 uur l.d. tot bijz. intentie;kwart over 9 Ld. Maria van Hal-Dankersvanwege Broederschap H. Bloed; half 11Hoogmis tot bijzondere intentie. MAANDAG 13 Mei: half 7 l:d. voorWilhelmus Voets, Ant. de zöon en Helenede dochter; l.d. Maria Kuipers-Habraken;l.j. Wilhelmus v. d. Aa.; kwart voor 8 I.m.Adri Natten; l.d. Gijsbertus PijnenburgValks; Ld. Willem Couwenberg; 9 uur z.d.Antonius Schutjens te Amersfoort overleden DINSDAG, 14 Mei: half 7 Ld. Marinusv. d. Ven; l.d. Wilhelmus v. d. Boer; l.d. Petronella v. d. Boer-Smulders; kwart voor 

• van Maren; l.j: Cornelis Slijters; 9 uur z.d.Frans Jacobs vanwege de buurt N. en �.Kerkstraat. DONDERDAG, 16 Mei: half 7 l.d. voorde overledenen der parochie; l.j. PetrusVoets en Elisabeth van d. Nostrum z.e.; l.j.Petrus van Eyndhoven en Joes de zoon;kwart voor 8 Ld. Catharina Baayens-vanStrijthoven; Tj. Adriana Verhoeven-Hamers; l.j. Anna van Eyndhoven-Kop; 9 uurz.j. Antoon Hofmans. VRIJDAG, 17 Mei: 7 uur z.m. Heer Henricus van Eyk; l.j. Adrianus Bekkers en Joavan Dijk z.e.; l.j. Maria Bergman-Louwersen Martina de dochter; kwart voor 8 I.m.Hendrica van Eyndhoven-Bekkers; Ld. PietBergman; half 9 z.m. Jos van Susante; 9uur pl. z.d. tot bijzondere intentie. ZATERDAG, 18 Mei: 7 uur z.j. Leonardus v. d. Langenberg; l.j. Willem v. d. Linden; l.j. Cornelia de Bie; kwart voor 8 Pietvan Beers vanwege spoorwegpersoneel) l.j., Franciscus Mandos en Elisabeth Vloectgraven z.e.; half 9 pl. Zd.l. Weled. Heer Jac.van Buul; 9 uur pl. z.d. tot bijzondere intentie. 
Parochie van den H. Lambertus Gemonde. 3de Zondag na Pasen. - • •

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Marinus van d. Boog aard. �-
MAANDAG: half 8 jgrt. voor Mechlina hsvr. van Marinus van d. Boogaard. DINSDAG: half 8 jrgt. Hendricus van d. Wijst. -WOENSDAG: half 8 jrgt. voor JoannesBeekmans en Petronella de hsvr. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor AdrianaSchellekens. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henrica Vervoort. ZATERDAG: half 8 jrgt. vopr PetrusVervoort. Deze week zullen geschieden: Maandag:mndst:· voor Henricus Timmers; Dinsdagmndst. voor Marinus den Otter; Woensdagmndst. voor Marinus van Alebeek en mndst.voor Cornelis Klomp; Donderdag mndst. v. Eerw. Zuster Xaverio en voor Adriana Verhoeven; Vrijdag mndst. voor Petrus van Eindhoven en Theodorus van Kuringen; Zaterdag mndst. voor Adrianus van Eindpoven- en Maria van Kasteren. _ 

Parochie H. Theresia Boxtel. 
3de Zondag na· Pasen, 1946. ZONDAG: 7 uur H. Mis als weldoenervan de St. Vincentius-vereniging voor mej.Wilhelmina van d. Boom; half 9 H. Mis vanwege Boterfabriek "de Hoop" voor Petrusvan Beers; 10 uur de Hoogmis voor het welzijn van de parochianen; de eerste schaal is___ voor de militaire Tehuizen, de twe_ede. voorB.N. Drie uur Lof met rozenhoe'dje uitdankbaarheid voor verkregen welèladen. MAANDAG: half 7 H. Mis vanwege Bo-• terfabriek "de Hoop" voor Adrianus van d._ Loo; kwart over 8 H. Mis vanwege Broe-,derschap van O.L. Vr. in 't Zand_ voor mej. Wilhelmina van d. Boom; 9 uur gez. mndst.voor den jongenheer Franciscus Schalkx inDuitsland overleden; half 8 Avondoefening.DINSDAG: half 7 H. Mis vanwege deçle buurt voor den jonge_nheer FranciscusSchalkx in Duitsland overleden; kwart over-8 H. Mis, waarbij de ,Jcerk met een _kaarswordt vereerd voor mej. Wilhelmina vand. Boom; 9 uur gez. jrgt. voor Helena vand. Moosdijk-van Hulst; half 8 Avondoefening.• WOENSDAG: half 7 H. Mis ter ere vande H. Gemma; kwart over 8 H. Mis vanwege processie Boxtel-Kevelaar voor mej.Wilhelmina van d. Boom; 9 uur gez. jrgt.voor Hendrikus Huyberts en Francina vanSchaik hsvr.; half 8 Avondoefening. DONDERDAG: half 7 H. Mis vanwegegodvruchtige vereniging ter ere van de H.Theresia voor de leden; kwart over 8 H.Mis, waarb'ij de kerk met een kaars wordtvereerd _tot bijzondere int�ntie j 9 uur H.Mis waarbij de kerk met een kaars wo_rdtvereerd, voor de gelovige ziekn, • om halfacht Avondoefening. VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Jan Kerk-- oerle te Vught overleden; half 9 plechtigjrgt. voor den heer Adrianus van d. Breekelen mej. Idá van d. H�uvel; • . ZATERDAG: half 8 H. Mis voor overl.;half Q wekelijkse H. Mis ·voor Joh. Vissers.Het H. Sacrament des huwelijks wensente ontvangen Wilhelmus de Hommel uit deze parochie en Bertha Gerarda Schalkx tijdelijk uit de parochie van het H. Hart teBoxtel, waarvan heden de derde afkondiginggeschiedt. In deze week zullen de herenkerkmeesters de botergelden innen van degenen, die niet bij het boterfabrièk zijn aangesloten. Degenen, wien zulks aanbelangt,zulleq hierin bewilligen in het welbegrepenbelang van onze parochie. 30 dagen worden _de gebeden verzochtvoqr Theodora Persoons-Willems te Diessen,• wed. Martina der Kinderen-van Beljouw teEindhoven, Anna Maria BexkeQs-Hendrikste Helmond, Petrus van Gils te Haaren, JanKerkoerle te Vught en Mathew van d. Wee 8 Ld. Joa Potters-Kemps; l.d. Antonius v. d. Sande, te Be_st overleden; l.d. Maria Kunnings-van Hattum, te Oisterwijk overleden; 9 uur l.d. Heer en Mevrouw Hub. van Dijkvan Oerle; 10 uur Ht1welijksmis. WOENSDAG, .15 Mei: half 7 1.j. Catha-

in Kaatsheuvel overleden. Tenslotte aanbevolen een noveen voor een hulpbehoevend kind. - ,
Parochie St. Jan's Onthoofding te Liempde. 

3e Zondag na Pasen; 12 Mei 1946 . .' -
ZONDAG: 6 u. l.j. Johs. Corns. Koppensen Henrica de hsvr.; 7 u. I.m. v:oor de kden der beide Congregaties van O.L.Vr.; 8 u. 

. rifia Voets-van d. Koevering; l.d. Anna ,Maria van lMjouw-v. d. Struik; l.j. Joes vanKasteren en ·Anna ·van Buul z.e.; kwart voor81.j. Wilhelmus van d. Aa; l.j. Joa de Zeeuw



l.j. Maria Corns. v. Berkel; de hoogmis te10 uur tot welzijn der parochie; om 3 uurLof daarna Jongens-Congregatie. , MAANDAG: 7 u. z.j. Wouterus Avendonks; 7.30 u. z. 7e Corns. de Laat; 8 u.I.m. wed. Joha. Adrs. v.d. Koering als overl.lid van de processie Boxtel-Kevelaar. DINSDAG: 7 u. z.j. Gerdina WouterusAvendonks; 7.30 u. z.j. Ants. Theods. vanAbeelen; 8 u. I.m. wed. Joha. Adrs. van deKoevering als overleden lid broederschapH. i Moeder Anna. WOENSDAG: 7 u. z.j. Anna Maria Welvaarts; 7.30 u. z.j. Joha. Adts, Traa; 8 u.1. mndst Corns. de Laat als overleden lidproc. van Kevelaar. DONDERDAG: 7 u. I.m. bijz. noden derparochianen; 7.30 u. l.mndst. Hendrica vanRijsingèn; 8 u. l. mis Corns. de Laat alsoverl. lid van de retraitepenning; 9.30 uurHuwelijksmis. VRIJDAG: 7 u. z.j. Christina Welvaarts;7.30 u. l. mndst. Ants. van Alphen. 8 u. l. mndst. Arnotda Tinnebroek. ZATERDAG: 7 u. z.j. Ants. v. Laarhoven7.30 uur 1. mndst. Wed. Joha. Jan van Nunen; 8 uur l. mis Karel van Rooy te Boxtel• overleden. ZONDAG: 6.30 u. I.m. tot welzijn derparochie; 8 u. I.m. Wilha. Dohmen overleden te Herckenbosch. 
In de kapel der Eerw. Zusters. Zondag 7 u. I.m. wed. Wilha. Jan Vorstenbosch; Máandag en Dinsdag 7 u. I.m. Marts.Boeren en Gers. Bouwman van wege deLiempdsche ondérduikers; Woensdag totZaterdag 7 u. I.m. Anna Lambs. Bogaersv.d. Meerendonk overl. te Boxtel. Zondag7 u. I.m. Marts. Boeren. Donderdag- en Zaterdagavond 7.30 u. Lofter ere van O.L.Vr.; na het Lof te zing.enlied no. 5 en 6. . 30e. Corns. de Laat over!. te Liempde;Wilha. Dohmen overl. te Herckenbosch. Gedoopt: Allegonda Anta. Maria ·tl. vanMarts. v.d. Loo-v. Lieshout; Corn. MariaElisabeth Joha. d. van Jos.-v. VlokhovenAvendonks. 

Missiebus: uitvaart Corns. de Laat f. 20.20 
Parochie H. Willibrordus Esch. 

Derde Zondag na Pasen. 
Vandaag wordt de Plechtigheid van denH. Joseph gevierd. H.H. Missen om 7 uur,half 9 en 10 uur Plechtige Hoogmis voor deParochie. Tweede schaalcollecte voor deR.K. Militaire tehuizen, welke collecte opverzoek van den Bisschop zeer in de milddadigheid der gelovigen wordt aanbevolen.Derde voor Bijz. Noden Episcopa.,it. Na demiddag om 3 uur Plechtig Lof met Rozenhoedje; na het Lof een lied ter ere van denH. Joseph. _ , 

•••••••••••••••••••••••• 

Bij het Zilveren Huwelijksfeest van mijne geliefdeouders A. van Geffen en M. van Geffen-Bevers op Zaterdag 11 Mei, deelik vanuit het verre Indiëin de vreugde van de gezinsfamilie. A. van Geffen 
c.pl. 1 - 3 RS Java.

•••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••• 

Op Zondag 19 Mei hopenonze dierbare Ouders enGrootouders den dag • teherdenken van hun 
Gouden Huwelijksfeest 

Ter hunner inientie zal opdie dag in de Parochiekerkvan St. Petrus om half elfde Plechtige H. Mis vandankbaarheid aan Godworden opgedragen. Dat God hen nog lang moge sparen is de wens vanhunne dankbare kinderenen kleinkinderen. 
Familie Traa 

Onrooischestraat 42, Boxtel. Gelegenheid tot felici-teren van 2 - 3 uur. • 
••••••••••••••••••••••••

Droge Musterd en dik houtbij A. van der Sande, Haaren, Posthoorn. 
Te koop: een hobbelpaarden kookpan, een paar damesschoenen 39, ¾ hak, alles in goeden staat. PrinsHendrikstraat 6. 
Te koop: Dekrijpe stamboekzeugjes V.D.L. en eentoom beste biggen waarvangemerkt voor het stamboek bij J. v. d. Heuvel,Lennisheuvel 88 Boxtel.
Waschfornuis met"koperenbinnenketel te koop aangeboden. Adres bevragen:Molenstraat 19. 
Een toom beste biggen tekoop bij J. Welvaarts"Kleinderliempde 7 Boxtel.
Te koop aangeboden eenprima luidspreker voor 40gld. Adres bevragen: Molenstraat 19. 

2 dagen per week eenwerkster gevraagd op Mo-lenstraat 5. Boerenleenbank. 
Te koop: Damesrijwiel zon- De houders van spaar•

der banden, drie paar da- boel.jes worden verzocht
messchoenen 37 bruin, en deze af te halen op de2 paar zwarte, twee paar zitdagen. Te"ens kunnenjongensschoenen 34 - 29, te bevr. Molenstraat 19. de spàarcerti6caten wor" 
----------- .den afgehaald .waarbijMevrouw Wentholt, Stati- het duplicaat inschrij= onstraat 85 Boxtel, vraagt . c een R. K. dienstmeisje voor vmgsi:ormuher moet wor:t

dag en nacqt. den overgelegd . 

De Heer en Mevrouw v. OERLE" 
v. DIJK zullen lt Mei gaarne van
12 uur - 1 ¼ uur ontvangen.

Voor de verzorging van de expeditie en lichtekantoorwerkzaamheden vragen wij 

eenige vr. krachten' , , . 
Vereischten zijn, accuraat en goede hand van schrijven.Loon U tot 20 gulden per week. 

Chemische W asscherij en Stoom" 
Ververij "DEN DRIES,, "Boxtel/ 

Gevraagd voor Boxtel, Oisterwijk en Best 

Colporteur-incasseerder 
Hooge provisie. Bij geschiktheid volgt vaste aanstelling .Brieven onder No. 85, Molen,straat 19. 

Minder vet? 
Neem dan 

Volvette Kaas! 

Weinig v leesch ?

. Versche Visch 
is voedzamer l 

Koopt bij 

H.H. Landbouwers! 

Nog uit voorraad lever
baar alle soorten 

Bietenzaad 
Mergstamkool 
Koolrapen. 
Spurriezaad en 
Knolhmzaad 

F�Gebr. v. Oers 

Geen a·ngst!· 

meer voor Schoenenreparatie -

bij Bovendeert 
Uw schoenen in een week klaar. 

Rubberzolen en •hakken zonder tion 

Vanaf heden 

alle rubber ,,,zolen en 
hakken zonder bon. 

Dirk VOS Zaadhandel Boxtel Wij leveren U op ·de bon prima leereli zolen.

Stationstraat 44 Wenscht u , ' J. ,.A. Gemen·, Boxtel 
TABAKSPLANTEN Goede Schoenen? Stationstraat 14.· - _, Telefoon 296. 

vanaf heden leverbaar op Uw schoenenbon 1

Dinsdagmiddag ·om 4 uur moeten de kinde,ren van het 6de, 7de en 8ste leerjaar komen biechten. Woensdagmiddag die van het4de en 5dè. Donderdag onder de H. Misvan 7 uur zullen ze gezamelijk communiceren. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor deversiering van de Meimaand. 
Te koop: bij A. C. Peij- ànenburg Lennisheuvel 62, te Boxtel, een toom .beste biggen, waaronder gemerktvoor het stamboek van hetGroot Yorkshire. 

2,50 per 100 stuks Dan naar ... 
Als het gaat over Zaden of Bloe_men 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johannavan de Meerendonk te 's Bosch overleden;half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor deParochie. MAANDAG: 7 uur mndst. voor Linderdina Hilgerdenaar; 8 uur mndst. voor Eerw.
Zr. Pascal. 

Te· koop: Een zoo goed alsnieuwe kinderwagen, donkerblauw. Nieuwstraat 71. 

Verder: 

Rode•, Savoye•, 
Witte•, Bloemkool• en 
Tomatenplanten, enz. 

Hub. Poulissen 
Zaad• en Plantenhandel 

Heijmans Schenkingen voor
Breukelschestraat 63 Sanatorium . De "Klokkenberg" 

' 
'' 

Bloemzaden, kunnen voortaan uit 
DINSDAG: 7 uur mndst. voorvan Zeeland; 8 uur mndst. voorvan den Bruggen-Dominicus halfHuwelijksmis. 

Johanna Te koop: een toom beste 
Johanna biggen, bij Wed. J. Vissers Rechter■traat 31
10 gez. Lennisheuvel Boxtel. 

Boxtel. 

10 cent per pakje3 stuks à 25 cent
Tuinzaden, 

Bietenzaden, 
Klaverzaden, 

geblokkeerde rekeninge 
worden overgeschreven, op rekening van "De Klok�kenberg" bij bankierskantoor A. Janssens Emzoon, Tuinstraat 63, Tilburg, volgens ministeriëele beschik"king d.d. 9 April 1946. WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Hendricus Johannes Fick; 8 uur H. Mis voor Johanna van den Akker Doleweerd. DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Johánna van den Akker Doleweerd; 8 uur jrgt.Waltherus van Beers. 

Te koop: twee tomen zware biggen waaronder gemerkt voor het stamboek. Adr. Dobbelsteen, Boxtel, Tongeren 61. 

Heden voorradig: 
Beige leren 

Sportriemen en
Verkennersriam e 

Koolraapzaden. 
Alle soorten -

- Rookt
Stam• en Stokbonen. kwaliteit vol geur en smaak 

VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna vanBeers-van Elderen; 8 uur • H. Mis Johannavan den Akker Doleweerd. 
Ervaren Onderwijzeres stelt zich beschikbaar voor het bijwerken van leerlingen der lagere school. Billijke condities. Adres: Molenstr. 19. 

A. HEIJMANS
Hub. Poulissen en Koopt 1 

• bli Bert van den Braak■ ZATERDAG: om 7 uur jrgt. voor Johanna van Beers van der Meyden; 8 uur jrgt.Theodorus van Roosmalen. 
BEKENDMAKING. 

JACHT VELDDRIELSKAMP. 

Door Burgemeester en Wethouders zal
voor het jachtseizoen 1946 - 1947 worden
worden verpacht de jacht op de gronden van de ontginning V elddrielskamp. 

Gegadigden gelieven hun inschrijving in
te zenden aan den Burgemeester vóór 18
Mei a.s. Inschrijvingen, welke ná genoemden da
tum binnenkomen, zullen buiten beschou
wing worden gelaten. 

Net meisje gevraagd voordag en nacht. Wasch buitens huis. Mevr. Verhuist,St�tionstraat 36, Boxtel. 
Te koop of te ruil: Îweetafels, een Kinderledikantjeeen schoolbord, een paardonkerbruine damesschoenen 40, ¾ hak, een paarKinderschoenen 32, eenmenstelling. Nieuwstraathobbelpaard, alles oude saNo. 180. 

'-

B reu kelsc hestraat 63 

Het adres voor Lederwaren. 

Voorradig: 
Stam= en staak• 

Snijbonen 
Stam:: en staak• 

Kievitsbonen 

Zaadhandel 
Rechterstraat 31, Boxtel\ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Hebt U een Schoenenbon 
ga dan naar 

GEMEN 
Wij hebben voor U steeds in 

Wagen;,ars11 en voorraad N .•H. Bru ne Bonen 
Verder nog alle soorten 

Tuinzaden 
Dames-, Heren- en 
Kinderschoenen. 

17 M ■ 
■ Te koop: een partij boon- F� Gebr. v. Oers Stationstraat 14, Boxtel

e1 stemming g����i b}k.Jos. v.d. Sande Zaaclh A ndel Boxtel ,Telefoon 296 
voor de Tweede Kamer.

1 
,;::;;;;:::;;:;:;;;;;;;;;:;;:;:;:.::;;;:::,;;:;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;::;;;:;;;;;;::;;;;;;;.,.,,,,....--=---=---= 

Kiezers die wegens oudrrdomsge-

1breken, invaliditeit e.d. per voer1u1g 
naar de resp. stembureaux moeten 
worden vervoerd voor het vervullen 
van de stemplicht kunnen zich • 

schriftelijk aanmelden bij: 

M. de Kort, Tongeren 34
H. v. d. Laar, Prins Bernhardstraat 7
F. Witteveen, Rechterstraat
A. Maaa. Hoofd der school, 

Lennisheuvel. 
DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 



2e. JAARGANG No. 77 VRIJDAG 17 Mei 1946. 

, 

s 
VOORHEEN -BOXTELSCHE COURANT 

KATHO.LIEK WEEKBLAD -VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Op Vrijdag '17 Mei zullen de verkiezingen 
plaats • vinden voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. In verband met deze en 
andere komende verkiezingen achten Wij 
het Onze plicht de Katholieken te_ wijzen 
op de groote verantwoordelijkheid, welke 
voor hen uit het kiesrecht voortvloeit. Wij 
volgen hierin na onzen H. Vader den Paus, 
die onlangs tot de Vastenpredikers der Rc
meinse Kerken heeft gezegd! 

"Het uitoefenen van het kiesrecht is 
een daad van zware, zedelijke verantwoor
delijkheid, tenminste als het gaat over het 

. kiezen van personen, die geroepen wor
den om aan het vaderland zijn staatsrt>· 
geling en zijn wetten te geven; vooral als 
die wetten b.v. tot onderwerp hebben de 
viering van de feestdagen, het huwelijk, 
het huisgezin, de school en de ordening 

in rechtvaardigheid en liefde van de on
derscheidene sociale toestanden. Het be
hoort tot de bevoegdheid van de Kerk, 
aan de gelo)/igen de zedelijke verplichtin
gen uiteen te zetten, die uit het kiesrecht 
voortvloeien".• 
B.G., Ih ons vaderland bestaat niet alleen •

kiesrecht, maar ook de kiesplicht. Niemand 
mag dit recht en· dezen plicht onderschatten. 
De komende verkiezingen zullen in belang
rijke matè beslissen over de grote lijnen van 
het regeringsbeleid, dat bij den geestelijken 
en stoff elijken opbouw van ons vaderland 
gevolgd zal- worden. 

In de voorbije jaren van onderdrukking en 
overheersing hebben wij aan de lijve on
dervonden, wat het zeggen wil, als het 
volk van iederen werkelijken invloed op het 
staatsbestuur beroofd is. 

Daarom moeten alle katholieken niet al-

worden van hoe groot belang de politiek is 
• en hoe die politiek doordringt overal, tot

zelfs in het dagelijks leven? 
Katholieken: weest U goed bewust dat

het anti-clericalisme zijn kop weer opsteekt!
• Katholieken: Kiest daarom de veiligste weg
tevens de zekerste weg, de weg die U door 
het Hoogwaardig Episcopaat gewezen is! 

Katholieken: de Katholieke Volkspartij 
bouwt het zuiverst de katholieke beginselen 
uit. Door de Katholieke Volkspartij te steu
nen, geeft gij ruggesteun aan gelijkden
kenden. Daar voelt gij U vertrouwd, veilig 
en rustig bij. De Katholieke Volkspartij 
handhaaft het Christendom en houdt volop 
rekening met de Katholieke eisen en deze 
zijn vele en verstrekkend. De Katholieke 
Volkspartij draagt de Katholieke levensover
_tuiging uit. Er bestaat nu eenmaal een innig 
verband tussen de levensovertuiging ge�t 
politiek inzicht. Niemand die dat, ai =d
kan ontkennen. 

Katholieken: Denkt er wel om: Wie de
meeste kracht vertoont, zal het meest wor
den ontzien, de meeste kracht kunnen ont
plooien en de grootste zeggingschap bezit
ten. Er staan zéér grote belan�en op het 
spel. De niet-Katholieken zullen zich met de 
Katholieken meten. 

Katholieken: Staat allen trouw en rots
vast achter het Hoogwaardig Episcopaat van 
Nederland. 

Katholieken: Toont dit door de daad: 
Komt daarom allen op. Niemand blijve 

• thuis en allen stemmen:
LIJST 2 

de Katholieke Volkspartij. 

leen het hun gegeven kiesrecht· als een J:H ,,,,-1,._IJ._ A-A--1,IIJ._;,1 voor het algemeen welzijn nuttige instel- ��. ��� ling .waarderen, maar ook metterdaad de 
0;� m __ ,_ -.. �-- n""H�,,.,,.,J,,.IJ::AIJ.,,.:,,I • hun bij de wet opgelegden kiespliéht ver- _.. J.1� · 7�K-M,1,• 

v;ullen. En daar ook he; staat.kundig leyen_ (indrukken uit den vreemde). op . de zedelijke normen van het Christen- - Er bestaat een soort beleefdheid,· die van dom_ gebaseerd moet zijn; ·moeten zij het niets anders mee'r getuigt dan van een dösis zich tot plicht rekenen,· slechts die personen conventies, een leeg gebaar, dat niets m_eer te kiezen, waarvan, zij het recht mogen ver- gemeen heeft met die innerlijke bewogen-wachten, dat zij zich op het terrein van heid en die ridderlijkheid, die de onder-wetgeving en bestuur zullen . laten leiden grond en de beweegredenen zijn geweest door dèze normen, welker naleving naar van deze mooie eigenschap. Wij zien op Onzè overtuiging in de gegeven omstandig- straat wat hoeden op en af wippen, we zien heden het best gewaarborgd wordt door de mensen elkaar de hand drukken, hoofd-Katholieke Vol�spartij. ....., ' knikjes geven en allerlei buigingen maken -• Op deze wijze zullen zij niet alleen de be� zonder dat hierbij ook maar van. enig eer-langen van den godsdienst en de goede ze- biedgevoel sprake is. den dien�n, maar ook het welzijn van ons . Wanneer een Middeleuws ridder zijn dierbaar vaderland. zwaard trok, dan was he.t om een vrouw te 
Gegeven te Utrecht den 4den M�i 1946. beschermen, wanneer .--hij een hoofse groet 
+ Joh. Kardinaal DE JONG, bracht aan zijn volk, dan was dat een door-

Aartsbisschop van Utrecht. 'toelde beleefdheid, dan was dat het gebaar 
van 'n meester die de zijnen groette, omdat t Dr. J. H. G. LEMMENS, hij 't wilde, niet omdat het de gewoonte was. Bisschop van Roermond. Er heeft werkelijk ooit een beleefdheid 

t J. P. HUIBERS, _ • 1 _, bestaan, die meer was dan een Ie.ge vorm, 
. Bisschop van Àaarlem. meer dan vastgelegde conventie. 

t W. p:·A. M. MUTSAERTS, Iemand, die in Engeland de gewone hof-
Bisschop van 's-Hertogenbosch. felijkheden der burgerij nauwkeurig waar-

J W M BAETEN neemt, ontdekt dat men nergens ter wereld t • • • , h k d' 1 1 • . ,Bisschop-Coa�_ jutor van Breda. zo c armant an c-0me ie spe en, a mag 

Een emsti,q, woou/,.
. Bij. het -ontvangen van dit blad maakt 

Boxtel zich op om te gaan stemmen voor de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Dit stemmen is een zaak van groot ge
wicht; van zó groot gewichtzelfs, dat de 
Bisschoppen van Nederland, met aan het' 
hoofd Kardinaal de Jong, het nodig oor
deelden om Zondag j.l., vanaf de preek
stoel, onomwonden te laten weten, dat hun
ne overtuiging is, dat het het beste is om 
te stemmen op de 

. KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. 
Voor Boxtel is dat lijst 2 met als lijst

aanvoerder Dr. Chr. Mol, Voorzitter van 
deri -Provincialen Bond van het Wit-Gele-
Kruis. , 

Katholiek Boxtel heeft, in de jaren der 
bezetting, het oor steeds graag te luisteren 
gelegd naar de stem van , de Bisschoppen.

Katholiek Boxtel liet zich graag leiden
door het Hoogwaardig Episcopa_at en volgde 
trouw. 

Katholiek Boxtel vaarde daar wel bij : zo
ook· Katholiek Nederland. 

Een wenk van de Bisschoppen voelde 
Katholiek Boxtel aan als een plicht. 

De wenk is gegeven. De Bisschoppen pre•
fereren de Katholieke Volkspartij en dus 
volgt Katholiek Boxtel en stemt de Katho
lieke Volkspartij. 

Katholieken: Is het U, in de kort achter 
ons liggende jaren, _niet heel duidelijk ge-

• 

men niet zeggen dat al hun vormen een 
dekmantel of toneelaparaat zijn voor hun 
gevoelens. i 

• ,,Sorry" en "excuse me" hoort ge te hooi
en te gras. Meen niet dat '.t allemaal ge
meend' is. Het is zo'n soort gewoonte ge
worden, en deze gewoonte werd een tweede 
natuur. Het kost een Engelsman niet heel 
veel moeite meer erg beleefd te zijn; zij 
hebb&n van jongsaf aan niets anders gezien 
en gehoord dan correcte beleefdheid. Daar
bij ·komt nog dat de Engelsman van nature 

. wat flegmatiek is en juist de slome ,mens 
is uitermate ontvankelijk voor vormen, dié 
niet te veel diepte eisen en voor een soort 

' beleefdheid die aan de oppervlakte blijft . 
De Nederlander staat wat bekend om 

z'n plompe • manieren. Kaaskop, kaasboer, 
domme Hollander en verschillende andere 
scheldnamen leggen juist hét meest de na
druk op het gebrek aan beleefdheid. De 
Nederlander keftt geen maniereh, hij is een 
plompe boer, die zegt wat hem voor de 
mond komt en handelt volgens zijn nature. 

Maar duizendmaal meer geef ik voor een • ruwe boerenhanddruk en 'n plompe groet, 
dan voor het correcte handdrukje van een 
gentleman het "sorry'' van een overdreven 
voorzichtigheid. . • 

Zeker het is dikwijls een flatteuse geschie
denis, als je op 'n "tea-party" met alle mo
gelijke hoffelijkheden wordt ontvangen, 
maar als daarbij de Brabantse hartelijkheid 
en de Nederlandse oprechtheid ontbreekt 
kunnen we niets anders doen dan :iulk� 
wellevendheid beklagen als een dood kind, 

dat niet eens het leven der bezieling heeft 
mogen genieten. 

Men beweert wel eens dat men ten slotte 
door de vorm tot. de geest zal komen -
maar slechts enkelingen zullen hierin slagen. 
Wat bezield is vorm te geven lijkt me voor 
de gemeenschap geschikter en in ieder geval 
veel schoner. 

Wanneer de bezielde hartelijkheid zich de 
vormen der beleefdheid weet te geven, dan 
zal dit duizend maal meer waard zijn dan -
de vorm alleen, Maar niemand zal willen 
beweren dat ons Brabant teveel heeft aan 
hartelijkheid en te weinig aan beleefdheid, 
want het is juist de gemoedelijkheid en 
goedhartigheid van ons volk, die· er voor 
zorgen dat vreemdelingen zich bij ons thuis 
voelen. Waar de goedhartigheid de gast
vrouw is, kan deftige en lege wellevendheid 
geen behoorlijke plaats vinden. 

Nu Nederland een jaar bevrijd is, willen 
we o_ver dat tijdvak de balans opmaken. De 
stoffelijke en geestelijke balans. 

Wanneer de Geest. der waarheid 
komt, zal Hij u tot volle waarheid 
geleiden. Joan 16, 13. 

Veelbelovend liggen de velden in de lente• 
zon. Er worst gezaaid, er wordt- gewied, er 
wordt ge_sproeid, orre;traks een rijke oogst 
te kunnen binnenhalen. 

En alles groeit van knop tot bloesem, 
waarin de vruchten gaan ontkiemen. 

Tussen dat groeiende leven, buiten in de 
natuur en het groeiend leven bestaat een 
grote overeenkomst. 

Tijpens de H. Missie waren wij in de 
goede stemming tegenover God. We hebben 
gewerkt, ieder in zijn eigen tuin. We heb
ben gezaaid het woord van God, we hebben 
gewied het, onkruid van de zonde, en zoals 
een malse regenbui de groei in de natuur 
verzekert, zo is ook Gods genade over ons 
vanuit Zijn milden hemel neergestrooid, en 
na die dagen van Gods genade, ziet ook 
onze zieletuin er veelbelovend uit. 

Maar wanneer de landman vruchten oog
sten wil mag hij niet werkeloos blijven toe
zien. 

Juist nu komt het op werk aan, dat duurt 
tot aan de oogst. Een jaar geleden verdween voor goed het 

hongerspook voor onze landgenoten boven 
de rivieren en voor ons Zuidelingen werd de 
voedseltoestand beter. Nog steeds wordt 
het voedsel beter en men krijgt steeds meer. 
Ook de leder- en textielproductie gaat voor-

Geregeld moet hij er op uit zijn, het on-
- kruid bij te houden en zijn akker schoon te

houden. 

uit en er komen steeds meer schoenen en 
kleren. 

Wat het stoffelijke betreft, kunnen we de 
toekomst, hoopvol tegemoet zien" Nu we 
echter de geestelijke balans moeten opma-
ken, huiveren we. 

We zien, hoe de eenheid in verzet, ge
spleten is en velen door egoïsme en partij
belang gedreven'worden. Ook de vriendjes
politiek en baantjesjagerij bemoeilijken de 
opbouw van een gezonde maatschappij. De 

- arbeidsschuwheid verricht een tweeledig
kwaad. Immers, door helemaal niet of wei
nig te werken, saboteert men niet alleen 
de materiële vooruitgang, maar tevens ver•· 
lamt men zijn geestkracht. ' • 

Op zedelijk gebied heeft ons volk door' 1 

bezetting en bevrijding veel geleden. We 
zien nog onze dansende flirtende en ro
kende meisjes en vrouwen. En al rokend, 
dachten en denken velen er niet meer aan 
dat zij eens om deze bezigheid lachten e� 
als iets onvrouwelijks beschouwdena En met 
schrik dachten we dat deze dansende en 
flirtende · meisjes eens een gezond volk fn 

stand moesten houden . 
. Na een jaar zijn we een beetje tot bezin

nmg gekomen. Doch de invloed van be
zetting en bevrijding op het moreel van ons 

• volk is niet verdwenen. · • 
Er heerst een levensvervlakking, welke een 

groot gevaar betekent voor ons volk. 
Er is slechts een middel om dit gevaar 

af te wenden en voor goed uit ons volk te 
bannen en dat is "de weg terug". Terug· 
!1�ar juiste verhoudingen, terug naar het
Jutste begrip omtrent de hoge levenswaar
den. Terug naar het geestelijk en ook licha
melijk gezonde gezin. 

Onze jeugd moet ervan doordrongen wor
den, dat het gezin het middelpunt is in
haar leven. Niet de bioscoop, niet de'd�ns� 
z�_al. Dat is bijzaak en bovendien gevaarlijke
bqzaak. • -

'Onze jeugd moet haar toekomstige taak 
in alle ernst beschouwen en de verantwoor

. delijkheid ervan ten volle beseffen. 
Dan :al ons volk bewaard blijven voor 

·de ernst!ge gevolgen van levensvervlakking.

Contact HUt 3Mdïë. 
Dat onze jong�ns in moeilijkheden de 

hand strekken naar het moederland en steun 
�o�k�n als zij zich door onrechtvaarige be-

- Jegenmg bezwaard gevoelen moge uit on
derstaande inzending blijken. 

Wij hebben dan ook gemeend aan de ont
b�ezeming hoe scherp ze ook moge gesteld 
ZtJn, een pfaats in ons blad te moeten geven .. 

MIJN EN DIJN. 

Het is misschien een gek • opschrift, doch 
het zijn twee woorden, welke door onze 
Generaal Freitag von Drabbe gezegd zijn 

Zo ook in onze ziel.
Tijdens de Missiedagen zijn ons weer

eens ingeprent de eeuwige waarheden, tij
dens de Missiedagen hebben we eens rustig 
kunnen bekijken, het onkruid dat er groeit 
in onze zieL We hebben 't verfoeid, we 
hebben het uitgerukt maar nu � .. Let op uw 
zaak. Niet werkloos blijven, néé aan den 
slag. 

De goede voornemens moeten uitgevoerd
de gevaarlijke gelegenheden moeten ver
meden, de slechte vrienden afgeschaft, .de 
hartstochten beheerst worden. 

Wanneer de Geest der Waarheid, de H.
Geest de Uitdeler van alle genaden, in u 
is teruggekeerd, bidt dan bijzonder om de 
genade der volharding. Bidt om Zijn kracht, 
om samen met God weer te gaan leven voor 
het herstel van liefde, rechtvaardigheid en 
zuiverheid in onze samenleving. 

Ouders gaat uw kinderen hierin vóór.

Kinderen, luistert naar de goede raad van 
ouders en overheid, opdat wij weer ver
bonden worden in onderlinge liefde door 
den H. Geest. 

Moge dat succes zijn van onze Missie
dagen, de verbetering van uw persoonlijk 
leven! • 

en een grote betekenis gehad hebben voor 
ons Mariniers hier in Soerabaja . 
Generaal Freitag von Drabbe heeft in zijn 
rede tot de 850 in Nederland getrainde 
Mariniers over de eerste Brigade gesproken 
en daarin gez�d dat wij het verschil niet 
meer kenden tussen Mijn en Dijn . 
U lezer, zult begrijpen, dat dit ons als een 
explosie in de oren klonk, want als men 
geen verschil kent tussen Mijn en Dijn dan 
is men een dief. 
Hierdoor worden wij beschuldigd, ja aan
getast in onze eer, die voor ieder mens het• hoogst is en dan vragen wij ons af waaraan 
hebben wij dit verdiend? 
Is het misschien omdat er enkele elemen
ten tussen zijn, die zich aan diefstal schuldig 
maken, iets wat in elke samenleving voor
komt? Moeten wij daarom allemaal een trap 
in de rug ·krijgen, waarvan wij ons misschien 
niet meer kunnen oprichten. 
Kunt U zich indenken, wat dit voor ons be
tekent, om door radio en pers aan het ge
hele Nederlandse volk beschuldigd te wor
den van "dief"? Wat moeten ouders, vrou
wen, meisjes en familieleden denken als zij 
dit horen? Moeten zij dan niet denken dat 
onze brieven leugens zijn. 
Het is een eer voor je Vaderland te werken,• maar gaat de persoonlijke eer niet hoger? 
Het gevoel te hebben, om straks als oneer
lijk te worden aangekeken, is dat niet ver
schrikkelijk? Zal dit onze ouders, vrouwen 
en meisjes niet evengoed pijn doen. Wij, 

Redacteur: H. v. d. Meijden, Directie en
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19.' • 



5000 jonge mannen, waarvan vele reeds in 
1944 geteekend hebben, zijn allem;;tal weg
gegaan inet hetzelfde doel, om voor recht
-vaardigheid en vrede te vec,hten, waar ook 
ter wereld. 
De Generaal was teleurgesteld in zijn ver
wachtingen, in de tegenslagen die· wij het 
hoofd zouden moeten bieden. 
Ik zal trachten in enkele punten te belichtf:!n, 
die tegenslagen welke wij op onze manier 

, het hoofd geboden hebben. 
Als U nagat, dat wij volledig getraind en 
uitgerust uit Amerika vertrokken zijn, en 
het vier maanden geduurd heeft voor dat 
wij ,in Indië aan land zijn gegaan. Dat we 
hiervan negen weken en 3 dagen aan een 
stdk op zee gezeten heben waarvan een 
keer 4 uur aan de wal. Dat we met 2000 
man op een boot zaien, die slechts ruimte 
gaf voor de helft. Dat - er gerekend was op 
een maximum tijd van 6 weken, en daarna 
de rantsoenen ver ontoereikend waren, en 
velen maagstoornissen kregen. Dat, als men 
s' avond!'I een mok koffie kreeg dit iets ex
tra was. Dat wij daarna 6 weken in het bin
nenland van Malakka gezeten hebben, waar 
niets was als een grote jungle, de eerste da
gen zelfs geen licht of water" Als dit een 
marinier soms te zwaar werd en begon te 
klagen, dan zeiden ze allen: "We zijn zo 
in Indië en dan krijgen we ons supply, wat 
inderdaad uitgekomen is. Nooit-hebben wij 
de moed laten zakke• en wa�n altijd op-
geruimd. . ·• 
Hier in Soerabaja is alles kapot en vernield 
en toch zijn wij blij dat we in Ned. Indië 
zijn. Vroeger was hier een tropishe dienst, 
dat was tot 's middags een uur. De mari-

1 niers werken van 's morgens ze\ren tot 
's avonds vijf uur, en meerdere malen moet , 
er tot 10 uur gewerkt worden, en zijn we 
pas een Zondag van de vijf vrij geweest; en 
dit alles gebeurt onder dezelfde gloeiende 
tropenzon als vroeger. Ik ben zelf bij de 
Constructie Compagnie en werken wij meest
al achter het front. Hier worden bruggen 
gemaakt en al het andere wat nodig is om 
de grote zaak te bespoedigen, doch de ba
rakken voor ons moeten nog gezet worden 
en slapen velen nog in de open lucht. We 
weten dat het eerste voornamer is, en daar
om wachten wij. Hierover zou ik nog uren 
kunnen schrijven. Wordt hierover in Hol
land niet gesproken? Mogen zij dit mis
schien niet weten? 
Hebben wij het hierdoor misschien verdiend 
om dief genoemd te worden? Dat er door 
onze infanterie bovenmenselijk werk wordt 
verricht, en dat een marinier met de inzet 
van zijn eigen leven 70 vrienden heeft gered 
uit .de handen van de extremisten, wordt 
hierover niet gesproken? 
Ondanks dat wij deze zo grievende woorden 
gehoord hebben, zullen wij de door ons 
ingeslagen weg met.dezelfde kameraadschap.-, 
pelijke geest voortgaan en met onze Com
mandant, Kolonel de Bruyne aan het hoofd, 
aan ales het hoofd bieden. 
Straks zal er meer over onze Eerste Ned. 
Mariniers Brigade gesproken worden, doch 
ik hoop, dat dan niet het slechte van den 
enkeling, maar het goede van het geheel 
bevorderd zal worden. 
Ik ben ervan overtuigd, dat wij mariniers, 
straks evenals nu, even goed als wie dan ook 
het verschil kennen tussen "Mijn en Dijn" 

Ant. A. Doevendans, 
,Korporaal der Mariniers 

Eerste Ned. Mariniers Brigade. 

Het [] vóór den 1en naam 
van lijst 2 rood maken. 

RATTENBESTRIJDING. 
De rattenplaag heerst in enkele streken 

van ons land. Hier en daar vreest men dat 
deze dusdanige afmetingen zal aannemen 
dat de overheid zal moeten ingrijpen. 

Ratten vormen nu eenmaal kolonies en 
dit maakt de individueele bestrijding niet 
gemakkelijk. 

De gemeente Boxtel heeft uit voorzorg 
een partij z.g. ,,torpedo's" aangeschaft die 
een goed en afdoend bestrijdingsmiddel te
gen ratten zijn en die zij aan de kostende 
prijs beschikbaar stelt. 

Van deze "torpedo's"_ zijn nodig: 
voor een boerderij ongeveer 30 torpedo's; 
voor een pakhuis hetzelfde aantal en 
voor een woonhuis ongeveer 10 torpe<lo's. 

De inhoud dezer "torpedo's" is giftig. Er 
dient dus voorzichtig mede te worden om-
gegaan. 

Ze mogen daarom niet opengemaakt wor
den maar zij moeten vastgespijkerd worden 
op de plaatsen waar de ratten zich meest3! 
ophouden. 

Men spijkere ze het liefst goed vast o.a.: 
a. boven de slaapkamers;
b. tussen het dubbele plafond;
c. op de balken;
d. in de hoeken van het dak;
e. , boven schuurdeuren.

Voor honden en katten zijn de "torpe-

do's" niet gevaarlijk, zelfs ongevaarlijk. 
Aangeraden wordt wel dode ratten en 

muizen zoveel mogelijk te begraven. 
In kippenhokken zij men voorzichtig met 

de "torpedo's". Legt men in kippenhokken 
,,torpedo's" dan scherme men de "torpe- . 
do's" goed af, zodat de kippen, er zeker 
niet aan. kunnen komen. 

• De "torpedo's" mogen niet .vastgehecht
worden boven veevoederbakken.

Voor de kosten behoeft-.men het niet te 
laten. Deze zijn 2½ cent per "torpedo". 
De "torpedo's" zijn voor deze prijs te koop 
bij het Bureau Gemeentewerken op het ge
meentehuis. 

Men vervoege zich in de voormiddag 
daartoe persoonlijk aan dit Bureau. 

De gemeente biedt een goedkope moge
lijkheid om een rattenplaag te voorkomen� 
die men daarom benutten moet. 

POLITIEHONDEN DEMONSTRATIE. 
Op Zondagmiddag 19 Mei a.s. geeft de, 

Politiehondendresseervereniging "De wacht 
in 't Veld" te Boxtel op het terrein achter 
café van den Aker iri de Nieuwstraat een 
demonstratie van Politiehondendresseur. 

Aanvang 2 uur:--
Voorafgegaan door de Boxtelse Harmonie 

vertrekken de honden met h4n geleiders 
naar het terrein, alwaar een zeer variërend, 
'interessant, leerzaam en boeiend programma 
zal worden afgewerkt. 

Het doel van deze demonstratie is de 
mensen in het algemeen, doch den honden
liefhebber in het bijzonder, die leek is op 
het gebied van dressuur, te laten zien, wat 
de afgerichte politiehond presteert als: 

1 e Hulp van de politie in haar strijd te-
gen de misdaad. 

2e. Hulp voor particulieren ter beveiliging 
tegen roof, moord, ontvoering en inbraak. 

3e. Hoe de eigenaar met zijn afgerichten 
hon�,, samenwerkende, �p krietieke �omen-

• ten een worden en bereiken dat memge be
raamde misdaad ongedaan blijft of de reeds . 
uitgevoerde misdaad tot klaarheid kan wor
den gebracht. 

4e. Om het idee, dat bij leken heerst, dat 
de politiehond gevaarlijk is of dat dressuur 
wreed is, weg te nemen. Wat U hier toch te 
zien krijgt, kan niet bereikt worden met mis
handeling of wreedheid, doch kan alleen be
reikt worden met liefde en geduld voor het 
dier en het volledige begrijpen en zich daar
naar aanpassen van het karakter van de 
hond. \ • • 
• Als U zich van een nuttige-, leerzame-,
aangename- en prettigen middag wilt ver
zekeren, ga dan Zondagmiddae, 19 Mei a.s.
naar de demonstratie van de Politi�honden
dresseervereniging "De Wacht in 't Veld".

Gratis toegang. U gelieve echter zelf geen 
hond mede te brengen. 

R.K. BAKKERSGEZELLENBOND. 
, Op Donderdag, 2 Mei j.l. had de oprich

tingsvergadering plaats van de plaatselijke 
afdeling van de Ned. Katholieke Bond van 
Brood-, Koek-, Banketbakkers en Cacao-, 
Chocolade- en Suikerbewerkers. 

De. hoofdbestuurder Th. • op ten Berg, 
. zette het doel en het streven van de bond 

uiteen en deelde mede, dat de bond, welke 
voor de oorlog 3000 leden telde, thans 
reeds 6000 leden telt en nog steeds groeien
de is. 

Het voorlopig bestuur werd als volgt sa
mengesteld: P. Boley, Breukelsestraat, voor
zitter; W. C. van· Ruremonde, Eindhovense
weg, secretaris en A. Coverde, Molenpad, 
penningmeester. 

Naar wij vernemen heeft dit nieuwe be
stuur het ledenaantal van de plaatselijke 
afdeling reeds kunnen verdubbelen. 

Wij wensen de bakkersgezellen alle succes 
toe in de gelederen der Nederl. Katholieke 
Arbeidersbew�ging. 

R. K. Boerinnenbond. 
Op Woensdag 1 Mei j.l. hield de R.K. Boe
rinnenbond haar jaarv,ergadering. De voorz. 
opende de vergadering op dè gebruikelijke 
wijze. Door de secr. werden de notulen der 
vorige vergadering voorgelezen. Daarna vol
de het kas- en jaarverslag. Door- de meisÎes 
van de reidansclub werden verschillende rei
dansen uitgevoerd. Als attractie volgde een 
verloting van kleine gebruiksvoorwerpen. 
Intussen was Mej. C<;>enen gearriveerd die 
een leerzame lezing gaf over de algemene 
lichaamsverzorging. Daarna sprak de Hoog
Eerw. Heer Deken Broekman een aanmoedi- , 
gend woord tot onze Boerinnen. 
Door de leden van de tooneelclub werd het 
tooneelstukje "Bureau Succes" ten beste 
gegeven, hetwelk ook 'n waar succes mocht 
worden genoemd. Besloten werd te voet ter 
bedevaart te gaan naar de Zoete Lieve 
Vrouw van den Bosch. De vergadering werd 
ges.loten op de gebruikelijke wijze. 

Katholieken doet Uw plicht! 
Stemt lijst 2 

pels is 15 cm. Ik acht echter een pootafstand
van 5 cm. beter. Deze aanvankelijk te dichte 
stand wordt spoedig door het wegvallen 
van plantjes ruim genoeg, vaak nog te ruim. 
De prei wordt;..hoofdzakelijk als wintergroen
te gebruikt. �eermalen wordt aangeraden 

�v 

TUIN EN 
WINTERPREI. 

Men onderscheidt zomerprei welke gezaaid 
wordt in de eerste helft van Maart en win
terprei, waarvan de zaaitijd ongeveer half 
April valt. De eerste wordt wel gebruikt 
als toèkruid bij sla, maar wordt door pàr-

. ticulieren zo weinig geteeld, dat ik mij zal 
beperken tot het kwel<en van de winterprei.
Zoals algemeen bekend is doet hiervoor het 
onderste witte gedeelte van den stengel 
als groente dienst. - • 
De beste soorten zijn: de dikke Brabantse 
winterprei en Reuzen van Carentan. De 
prei verlangt een voedzamen, voldoend 
vochthoudenden grond. 

• • de planten • voor de winter op te. nemen,
ze te ontdoen van de worj(!lS en een gedeelte
der bladeren en zé- tenslotte in te kuilen
dicht bij elkaar, maar zoo, dat ze elkaar
niet raken. Bij vriezend weer worden' zij
afgedekt. Men ,kan echter prei tijdens de
winter 001<: zonder bezwaar laten staan op
de plaats, waar men haar .. heeft gepoot.
Aanbrengen van dekmatedaal is nodig, als
het flink gaat vriezen. Eenige vorst _kan de
prei echter best verdragen. - _ . 
Zoals algemeen bekend is heeft de prei-de
laatste jaren heel veel last· van beschadi
gingen, welke worden veroorzaakt door de
maden van de preivlieg, de rupsjes van het
preimotje of de maden van de preimineer
vlieg. De bestrijding hiervan is niet gemak-

Boven is de zaaitijd al aangegeven. Op het 
kweekbed-mag men niet te dicht zaaien. 
Stevige planten krijgt men alleen, als de 
onderlinge afstand voldoende ruim is. Als 
de plantjes de dikte hebben bereikt van een 
potlood worden zij naar de blijvende plaats 
overgebra'cht. Hiervoor gebruikt men meer
malen vrijgekomen erwten- of aardappelland 
De particulieren poten de plantjes vaak niet 
op de juiste wijze uit. Gewoonlijk gaat het 
aldus, dat men met de schop een opening 
in de grond maakt en daarin de plantjes 
poot. Dit is niet de beste weg, om over 
een groote lengte gebleekte stengels te win
nen. Daartoe moet men de prei zetten in 
greppels ter diepte van 15 cm. Geleidelijk 
wordt dezé' greppel . met grond opgevuld, 
waardoor een steeds groter deel van - de 
stengel van het licht afgesloten en wit wordt. 
De normale afstand ,der planten in de grep-

Duivensport. -.._ 
Zondag 12 Mei hield de P,Ostduivenvereni
ging "de Luchtpost" een wedvlucht vanuit 
Quivrain. De duiven werden met N.O. wind 
en slecht weer om 12 uur gelost. De eerste 
duif werd geconstateerd om 2.52.32. De 
laatste om 6.10. De uitslag is als volgt: 

• te. v.d. Brand v.d. Langenberg; 2e en 7e
J. Ha,braken; 3e en 5e E. Bertens; 4e A. Be
kers/ 6e H:. Siemerink. 1 e overduif J. Ha-
braken�

R.K.S.V. ,,Boxtel" 
Voor a.s. Zondag 19 Mei heeft den voetbal 
bond vastgesteld de wedstrijd Bóxtel-Best
Vooruit, welke eertijds 20 minuten voor het_ 
einde door Best-Vooruit werd gestaakt als 
protest tegen het toekennen van een goal 
door scheidsrechter Stippent, waarmede de -
stand 3-1 werd voo·r Boxtel. Best-Vooruit • 
werd gestraft met twee winstpunten af te 
trekken van het behaalde aantal in deze 
competitie en eindigde alzo met Eindh. Boys 
onder aan de lijst. De resteerende 20 minu
ten zijn -nu belangrijk geworden voor de 
onderste plaats, dus moeten worden _ ge
speeld, hetgeen dan ook Zondag zal plaats 
hebben. Hoewel de stand 3-1 een behoorlij
ke voorsprong betekend zal Boxtel er goed 
aan doen zich geheel te geven, daar ver
wacht kan worden dat Best-Vooruit zal 
trachten alsnog gelijk te maken of te win
nen, waardoor Best-Voorruit buiten gevaar 

- kelijk. Daarom zal ik hierop maar niet ver
der ingaan. Als maatregelen, waardoor men
het optreden der beschadigingen min ,of
mee'r kan voorkomen, wil ik noemen:
a. geen stalmest, beer of ·gier gebruikeri,
waardoor de 'vliegen worden aangelokt.
b. de planten voor het uitpoten nauwkeu
rîg inspecteren na ze eerst in water afge
wasschen te hebben waarop verwijderen·
van alle aangetaste of verdachte exempláren
volgt.
c. een aan den wind blootgesteld plekje
voor de prei uitzoeken.
d. van boven de grond aangetaste planten
het loof tot onder de plaats van aantasting
afsnijden en vernietigen. 
En hiermede beëindig ik mijn artikelen
reeks over gro.enten. Misschien; dat een vol

gend jaar die gewasseri aan de beurt ko
-men, welke ik thans niet kon behandelen ..... 

Tot slot mijn :beste wensep voor uw tuin
arbeid! ·-v. d. Br:

zou komen. Zou Best-Voorruit nog kans
zien om te winnen . dan zou Boxtel met 
Eindh. Boys moeten kampen, dus deze res
terende tijd is voor "Boxtel" van groot be
lang. Alle spelers zijn hiervan voldoende 
doordrongen en we vertrouwen dan ook 
op een goed resultaat. Aanvang half drie. 
Boxtel II gaat op bezoek bij Zwaluw 3 waar
tegen thuis werd verloren. Het tweede elf
tal krijgt nu de kans om het evenwicht weer 
te herstellen en we vemachten dan· ook een • 
goede wedstrijd waarin beide puntjes naar 
Boxtel moeten komen. Aanvang 12 uur. 
Terrein Zwaluw - V.F.C. 

O.D.C. Athletiek.
__ Door�de. Districts_:-Techriische ·Commissie v. 

afdeling Zuid der K.N.A.U. -werden-de vol
gende heren, leden van de afd. Athletiek1van O.D.C. aangewezen om de creaks-trai
ning te volgen welke te Eindhoven zal wor-

, den gehouden, en waarvan de reeds uitge
stelde datums nog nader zullen worden be-
kend gemaakt. 
·Het zijn de Heren: M. Ttaa; A. Verhoeven;
en Willy van den Boogaard. Wel een bewijs
dat er in O.D.C. goede krachten schuilen.
A.s. Zondag 19 Mei zal door een kleine
ploeg (vanwege de feestelijkheden der sport
vereniging O.D.C. op dezen datum) worden
deelgenomen aan de baanwedstrijden voor
de heeren te Oisterwijk uitgeschreven door
de R.K. Sportvereniging "Taxandria"
Dit is voor bedoelde heren en junioren de
eerste baanwedstrijd van het seizoen, en wij
wenschen hun een goed succes toe.

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 
6· 

.16 Even later stonden 
twee kleine matroosjes 
kant en klaar weer boven • 
op het dek. ,,Kom Nikker
tje, dan zullen we die bul
lebak eens gaan zoeken", 
stelde Blikkertje • voor, die 
zijn moed 'weer terug had,, 
Het was wel waar, dacht 
hij wat Nikkertje zei. Ze 
hadden zelf weg willen 
gaan en nu waren ze ten
minste al ergens terecht ge
komen. 

,,Bullebak, wie is die bul
lebak?" En tot hun schrik 
stond achter hen weer die 
grote man met zijn vrese
lijke baard. 

,,Jullie zegt netjes kapi
tein Bol tegen me en laat 
ik zoiets niet meer horen 

want anders .. .... " Wat hij 
anders zou doen zei hij 
niet, maar hij rolde zo ver
vaarlijk met zijn ogen, dat 
Blikkertje en Nikkertje 
dicht tegen elkaar aan kro
pen, zo bang waren ze. 

0 

• 17. Ze moesten weer
mee nu naar voren. Blik
kertje dacht, dat de vloer
telkens zo scheef ging
staan, maar geen wonder.
Toen hij eens eventjes goed
keek, merkte hij, dat ze aan
't varen waren. ,,Nikkertje,
we varen!" riep hij opge
togen uit. ,,We gaan voor
uit, zie je dat niet?"

Nikkertje keek al even 
verrast als zijn broertje. 
Hè, daar had hij ook nog 

niets van gemerkt. Ze bad
den het ook zo druk ge
had. Vragend keek hij naar 
de kapitein, maar deze 
keek voor zich uit en zei 
niets. 

18. Ze kwamen voorbij
den stuurman. Die had ge
lukkig niet zo'n ruige 

. baard als Kapitein Bol. 
,,Een goeie vangst, kap' -

tein", zei Baas Jansen, ter
wijl hij- aan zijn pet tikte. 

"Ja, die kwamen we nog 
juist tekort", ze kunnen 
ons goed helpen, straks als 
we in zee zijn. Maar zie

eerst maar eens vlug in zee 
te komen. De jongens zul- • 
!en ons wel vol ongeduld_
wachten".



DAMMEN. 
Op Maandag 20 Mei a.s. zal de E.B.D. de 
returnwedstrijd spelen in Schijndel, tegen de 
vrolijke . schuif ers" aldaar. 
Onze dammers zijn vol goed�n moed, en 
zullen trachten revanche te nemen voor de 
te Boxtel geleden 6 - 14 nederlaag. Of hun 
dat gelukken zal? '-
Vertrokken wordt vanaf het marktterrein per 
bus, omstreeks kwart over zeven uur 's na
middags. Alle leden worden tijdig aanwezig 
verwacht, benevens enkele liefhebbers wel
ke de reis willen medemaken:· 
Het Bestuur rekent op U. 

ADVANCE TAFEL TENNIS 
I� verband met de Missie te Boxtel werden 
Zondag alle wedstrijden afgelast. Het pro
gramma ziet er nu als volgt uit. 
Voor a.s. Zaterdag 18 Mei in Eindhoven : 
Smash 1 - Advance 1 
E.T.C. 1 - Advance 3 
E.T.C. 2 - Advance 4 
In den Bosch: De kring 2 - Advance 5. 
Voor a.s. Zondag 19 Mei in Boxtel. 
Smash 2 - Advance 3 
Smash 5 - Advance 4. 
Advance 5 - Crescendo. 
Advance krijgt dus enkele drukke dagen, 
doch dit is voor een vlot verloop van de 
competitie beslist noödzakelijk, vooral om
dat er enkele Zondagen niet gespeeld is. 
Voor het eerste en vierde team zijn het de 
laatste competitie-wedstrijden. Zondag we
ten we ook of het vierde team kampioen zal 
worden in de derde klasse van de kring 
Eindhoven. Zet dus alles op alles. Veel • 
Succes! 
• GEMONDE. De fanfare St. Lambertus
hield Donderdag 9 Mei een jaarvergadering. 

De voorzitter deelde mede, dat dit jaar 
in het dorpscentrum een vaste kiosk 'zal 
w.orden gebouwd. 

De secretaris herdacht in zijn jaarverslag 
den vroegeren directeur F. Mandos. 

Het bestuur werd met een nieuw lid, den 
heer J. Habraken, aangevuld. 

De nieuwe directeur Sjef van den Braak, 
spoorde de leden aan de repetities der. fan
fare trouw te volgen. 

Hiema�sloot de voorzitter de geanimeer-
de vergadering.. • 

R.K.J.B. GEMONDE. 
( 

De afdeling organiseerde vorige week een 
feestavond, die bedoeld was als een afscheid 
van de leden, welke in militairen dienst zul-
len worden opgeroepen. 

' 

.Stem,t li_j��-2-
Kàtholieke Volkspartij 

op 4 - 1, waarna de middenvoor van D.V.G. 
nog eenmaal weet te doelpunten 4 - 2. 
De scheidsrechter leidde de partijen goed. 
A.s. Zondag speelt D.V.G. I en Il thuis te
gen resp. Den Dungen I en II aanvang 12 
en 2 uur. Supporters van D.V.G. komt zien 
naaar de spannende wedstrijd, die er ge
leverd zal worden. 
Handbal. 
J.1. Zondag speelde een elftal van de Jo�
genboerenstand handbal tegen een elftal mt
Vught. Ofschoon de Liempdsch� jongens
nog maar een tijdje aan de gang ztJn hebben 
zij het al ver gebracht, door de Vughtsc�e
die reeds een jaar eerder begonnen ZtJn
niet 10 - 0 te kloppen.
De Liempdsche jongens speelde van het
begin af veel beter en reeds voor de rust
weten zij e�n grote voorsprong van 6 - 0
te behalen.
Direct na de h,ervatting beginnen zij weer
met volle toeren en weten zo. de stand
op te voeren tot een 10 - 0 overwinning.
Voorwaar een groote prestatie.
ESCH: 

Tooneelver. ,,Vriendschap onder Ons" 
Op de Zondag j.l. gehouden vergadering 
vond de huldiging plaats van den Heer 
Adr. v.d. Heijden, wel�e dien dag zijn 25-
jarig Voorzitterschap beleefde. . Direct na de opening der vergadenng werd 
hem door het oudste lid en medeoprichter 
dhr. v.d. Ven namens Leden en ereleden 
woorden van dank en hulde toegesproken 
en een stoffelijke blijk aangeboden.' 
Namens zijn mede-bestuurders-leden werden 
bij monde van den secr. woorden v�� lof 
tot hem gericht en ook een cad�auxvtJl tr
handigd, terwijl tenslotte aan . ztJn ds ese
note welke als eenigste genodigde de ver
gadering bijwoonde bloemen werden aange; 
boden. 
Zichtbaar onder den indruk dankte de Voor
zitter voor al htegeen wat voor deze ge
legenheid was gedaan en __ --sprak �e. hoop 
uit nog vele jaren aan z11n veremgmg te 
kunnen en mogen arbeiden. 
Het geheel droea. een eenvoudig doch har
telijk karakter e;'; ·onder prettige omstandig
heden werd de agenda verder afgewerkt. 

ViskiAatie= 'llieaws. 
AANVULLING BONNENLIJST 

voor dé eerste helft van de 6de periode 
1946 (12 tot en met 25 Mei) 
Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC. 606. ) 
285 - Algemeen 250 gram jam! stroop enz.

� 284 Algemeen roo gram koffie. • -� 
283 Algemeen 225- gram huishoudzeep. 
282 Algemeen 4 doosjes lucifers. 
Bonkaarten KF_ 606. 

, LIEMPDE. Handbal R.K.J.B. j.l. Zondag 369 BMV 125 gram boter 
speelde ons handbalelftal thuis haar 1ste 384 Reserve 125 gram magarine 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Vught. Bonkaarten LA, LB, LC 606 
. Van' het begin af aan werd flink aange- A 44 melk 2 liter melk. 
pakt, ja zelfs zo dat Vught de kluts geheel B 44, C 44 melk 3½ lietr melk. 
kwijt raakte. Onze jongens overspeelden ze 228 aardappelen 2 kg. aardappelen. 
geheel. Doelpunten bleven dan ook niet uit, Bonkaarten KD, KE 606. 
en met de rust was de stand reeds 6-0, 785 Algemeen 250- gram jam, stroop enz. 
dank zij het formidabele hare schot van den 784 Algemeen 225 gram huishoudzeep. 
midvoor, die er 5 van de 6 voor zijn 783 Algem,een 4 doosjes lucif�rs. 
rekening nam, Bonkaarten LD, • LE 606. 

Na de rust kwam Vught er beter in, maar D44, E 44 melk 6 liter melk. 
toen na 5 minuten spelen de midvoor het • 728 Aardappelen 1 kg. aardappelen. 
7de doelpunt maakte ontzonk de meesten Tabakskaarten enz. 
hunner de moed. Gedurende geheel de wed- T 28 2 Rantsoenen tabak. 
strijd was Liempde overwegend in de aanval. V 28 100 gram chocolade of suikerwerke1f. •

Het spel van Liempde lag fijn open, maar X 28 100 gram chocolade of suikerwerken. 
de afwerking liet nog wel eens wat te wen- . Bovengenoemde bonnen kunnen r�e<ls op 
sen over. / Vrijdag 17 Mei a.s. worden gebrwkt, met 
wensen over. uitzondering van de bonnen voor melk, en 

Nog 3 maal -wist onze voorho'eµe de aardappelen, waarop eerst met ingang van 
doelman van Vught te passeren, zodat de Maandag· 20 Mei mag worden afgeleverd. 
wedstrijd eindigde in een welverdiende 10-0 SLUITING KANTOREN. overwinning voor Liempde. Voorwaar geen De wnd. Directeur van den Distributiekringslecht begin. Jongens houdt vol, komt regel- Boxtel maakt bekend, dat op Vrijdag 17 matig trainen, dan komt alles in orde. Mei a.s. , alle tot zijn kring behoorende 

Maliskamp I _ D.V.G: ,6 - t. distributiekantoren en uitreiklokalen voor 
het publiek slechts geopend zijn van 9.15J.1. Zaterdag speelde D.V.G. I uit tegen tot 13.00 uur. Na 13.00 zijn de. lokalen dus Maliskamp I" en moest na v�el pech, de bei- gesloten. de puntjes aan Maliskamp laten. Na-Uitreiking Schoenenbonnen •

Direct na de aftrap is Maliskamp in, de Tevens wordt bekend gemaakt, dat perso-aanval en reeds na vijf minuten geeft de nen waarvan het laatste cijfer der tweede 
back van D.V.G. aan Màliskamp de leiding, Distributie-stamkaart eindigt op een 9, en na doordat hij in eigen doel kopt 1 - 0. Een mi- 1 Januari 1945 nog geen bon- voor schoe-ntiut of tien later maakt Maliskamp nummer nen hebben ontvangen, op 29 en 31 Mei 
l, 2 - 0. Nog voor de rust weten zij een a.s. nog in de. gelegenheid worden gesteldvoorsprong van 3 - 0 te behalen, met welke tot het afhalen van een bon voor schoenen. • stand· de, rust inging. Deze na-uitreiking heeft uitsluitend plaats Na -<Ie hervatting is D.V.G. direct in de te Boxtel op het Kringkantoor. aanval en brengt de middenvoor van D.V.G. ,' Na 31 Mei a.s. worden in geen enkel gevalde stand op 3 - 1. Een kwartier later maakt • nog schoenenbonnen verstrekt aan boven-Maliskamp 4 - 1. Dan zet D.V.G. alles op bedoelde personen. alles maar de achterhoede van Maliskamp is 
goed in vorm en het mag dan ook niet baten 
Dan komt Maliskamp gevaarlijk opzetten 
en weet te doelpunten met 5 - 1 en even la
ter maakt zij er 6 -.1 van, zodat het einde 
van deze wedstrijd kwam met een 6 - 1 over- • 
winning voor Maliskamp. 
Het twéede elftal speelde om vier uur tegen 
Maliskamp II en verloor deze wedstrijd ook 
n.l. met 4 - 2.
Nadat D.V.G. eerst de leiding nam, door 'n
goed ·sch�t vàn de rechtsbinnen, wist Ma
lis_kamp nog voor de rust deze stand om te
zetten in 2 - 1. 
·Na dé rust brengt- Maliskamp deze stand

. • RAADSVERGADERING. / 1
Vrijdag 24 Mei a.s. des namiddags om 7 u. 
zal ene openbare Raadsvergadering worden 
gehouden waarin een voorstel van B. en W. 
ter tafel komt i.z. de overnemiµg van het 
electriciteitsbedrijf door de P.N.E'.M. 

� Het CJ vóór den 1•n naa.:Ï.
van Jijst 2 rood• maken. 

1�=Àf/atda. 
Parochie van den H. Petrus te Boxtel 

ZONDAG 19 Mei: de H.H. Missen om 
half 7, kwart voor acht, 9 uur en om half 
elf de Hoogmis. Om kwart voor acht gel. 
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie. Na den middag om 3 u.
Lof met Rozenhoedje. Maandagavond om
half 8 congregatie. Vandaag collecte voor
de R.K. Militaire Tehuizen. De 2e schaal
voor de bijz. noden van het Episcopaat. 
Beiden collecten worden ten zeerste in de
mildadigheid der gelovigen· aanbevolen.
Deze week iederen avond om 7 uur Lof
met Rozenhoedje v.w. de Meimaand.
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 u.
en van 6 uur tot half acht.
Doopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.

MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jgrt 
voor Willibrordus van Liempd; z.a. gel. H. 
Mis voor Petrus Bergman; H. Hart-altaar 
gel. H. Mis voor de gel. ·Zielen; om half 
acht' gel. jgrt. voor Petrus Bosch; z.a. gel. 
gel. H. Mis voor Henrica Maria Smits; 
H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Ida Johan
na Zevens; om half 9 gez. Dienst voor af
gestorven fam. Traa Verhoeven.

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Henriëtte Keunen-van Erp; z.a. gel. 
H. Mis voor over!. familie v.d. Aker Verhoe
ven; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Jo
hannes Dankers v.w. de Missienaaikring; om 
half 8 gel. 'jgrt. voor Wilhelmina Verhoeven; 
z.a. gel. I-1. Mis voor Theodora van Zoghel
Oliemeulen; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Adriana van Rumund Ketelaars; om half 9 
gez. mndst. voor Lambertus v. d. Sande; om
half 10 Huwelijksmis.

WOENSDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Goverdina van Heesch van 
Aarle; z.a. gel. H. Mis voor Lambertus v. d. 
Sande v.w. de N.C.B.; H. Hart altaar gel. 
H. Mis tot bijzondere intentie; om half 8
gel. jrgt. voor Hendrica v. d. Velden van
Uden;z.a. gel. jrgt. voor Arnoldus Wientjens
'en Johannes den zn.; H. Hart. altaar gel. H.
Mis voor Anna Maria v. cl.Steen van Ha
mond en Adrianus den zn.; om half 9 gez.
mndst. voor Johan.nes Hellemonds. 

DONDERDAG, om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Petronella Cornelia v. d. Eerden;, 
z.a. gel. jrgt. voor Jan Cornelis Bekkers en
Adriana Maria v. d. Steen de hsvr.; H. Hart. 
altaar gel jrgt. voor Hendricus van Hal en 
Anna Maria van Houtum de hsvr.; om half 
8 gel. jrgt. voor over!. fam. Kuijpers Heij
mans; z.a. gel. jrgt. voor Andries Verhoeven 
en Goverdina van Kempen; H. Hart gel. 
jrgt. voor Theodorus Timmermans en Hele
na v. d. Velden; om half 9 gez. mndst. voor 
Anna Maria Heesakkers-Geerts. 

VRIJDAG, om kwart voor 7 gez. m!}dst. _ 
voor Gesina Doesburg Pelgrim; z.a. gel. 
mndst. voor Hendrica v. d. Brand; H. Hart 
altaar gel.' H. Mis uit dankbaarheid; om half 
8 gel. jrgt. voor· Petronella Hoogaars; z.a. 
gel. H. Mis voor Martina v. d. Meijden
Hensen; H. Hart altaar gel. mndst. 'voor 
Geertruda Verheijden van Sons'beek; om 
half 9 gez. mndst. voor Catharina Senden
Tendijck. 

ZATERDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Marinus van Laarhoven; z.a. 
gel. jrgt. voor- Theodorus van Kuringen v.d. 
Linden; H. Hart-altaar gel. Jrgt. voor overl. 
ouders; om half 8 gèl. H. Mis voor Martina 
Adriana v.d. Schoot; z.a. gel. H. Mis voor 
over!. fam. van Vught v.w. de B.L.O. H. 
Hart-altaar gel. jgrt. voor Josephus Rossouw 
en Wilhelmina Vermeulen; om half 9 gez. 
Jgrt. voo( Martinus Hubertus Giesbers. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Lambertus v.d. 
Sande; Dinsdag: gel. H. Mis voor Marinus 
van Laarhoven; Woensdag: gel. H. Mis voor 
Johannes Dankers; Donderdag gel. H. Mis 
voor Hermanus Dusemos; Vrijdag: gel. H. 
Mis voor Anna v.d. Meijden v.d. Ven;·za
terdag: gel. H. Mis voor Albertus Welling. 
Het H. Sacrament- des Huwelijks wensen 
te ontvangen: 
Leonardus Theodorus Timmermans uit de
ze par. en Gerarda Smits geb. en won. te 
Vorstenbosch; Jacobus Antonius van Grins
ven en Jacoba Cornelia Josephina van Sum• 
meren beiden uit deze par.; waarvan heden 
de 2e afkondiging geschiedt. Petrus Wilhel
mus Martinus Bakx uit deze par. en Cor
nelia Huberta Verdonk uit de par. v.d. H.
Leonardus te 's Bosch; Nicolaas Wilhelmus 
v. Mierlo uit jleze par. en Henrica Christina
Janssen uit de par. v.d. H. Theresia; waar-

. van heden de derde afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen waarin niet is gedispen
seerd ten· spoedigste aan den pastoor be
kend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
4e Zondag ria Pasen, 19 Mei 1946. 

De 1ste schaalcollecte is voor de Kerk; de 
+de openschaalcollecte voor de R.K. 1 Mili
taire Tehuizen, welke voor onze dienst
plichtige jongens in Nederland en Indië moe
ten _worden geopend. Deze collecte werd op 
Zondag 5 Mei dringend aanbevo�n door het 
Nederl. Episcopaat. Vandaag 3de Zondag 

• der maand. Algemene H. Communie der le
den van de· H. Familie voor Moeders en 
gehuwde vrouwen onder de H.H. Missen
van 7 en 8 uur. 

Men gelieve er rekening mede te hou
den, dat een honderdtal stoelen gereserveerd
zijn in de H. Mis van 8 uur voor de jubile-

rende katholieke Sportvereniging O.D.C. 
ZONDAG 19 Mei: 6 uur Ld. ter ere van 

den H. Antdnius; 7 uur Ld. geestelijke en 
tijdelijk welzijn der parochie; 8 uur overle
den en levende leden der Katholieke Sport
vereniging O.D.C.; kwart over 9 l.d. ter ere 
van de H. Theresia; half 11 Hoogmis Anto
nius Hofmans vanwege de Retraite-penning; 

MAANDAG, 20 Mei: 7 uur z.j. Adrianus 
Kemps en Joa van Gerven z.e.; Ld. Joa 
Potters-Kemps; Ld. Cornelis van d. Tillaart, 
• te St: Michiels-Gestel overleden; kwart voor
8 Ld. Josina van de Akker-Gevers; l.j. Cor
nelia de Bie; half 9 z.d. Antonius Schutjes,
te Amersfoort overleden.

DINSDAG, 21 Mei: 7 uur z.m. Mej. Elisa,
beth Pennings; Ld. Joa Jotters-Kemps; l.d.
Willy Derks; kwart voor 8 Ld. Everdina v. 
d. Boogaard-Eykemans; 1.d. Piet Bergman;
half 9 z.m. Heer en Mevrouw Hub. van
Dijk-van Oerle.

WOENSDAG, 22 Mei: 7 uur z.d. Heer 
Arnold v. d. Laar en Mej. Getruda Coole
ghem z.e.; Ld. voor herstel van een zieke; 
I.m. Catharina van de Steen-Bekers; kwart
voor 8 Ld. Mej. Dina Goossens; l.j. Adria
nus Rekkers en Joa van Dijk z.e. half 9 z.m.
Theodorus Hendriks.

DINSDAG, 23 Mei: 7 uur l.j. Joes van 
Erp; l.j. Petronella Kollenburg; l.j. Hendrica 
van Nuenen; kwart voor 8 l.d. Jos van 
Susante; l.j. Joes v. d. Meijden; half 9 z.j. 
Joes Marijnen en Henrioo v. d. Vliert z.e. 

VRIJDAG, 24 Mei: 7 uur l.j. Heer Jaco
bus Sars; l.j. Jacobus van de Loo en Joa 
v. d. Broek z.e.; l.j. Petronella van d. Steen
Boons; kwart voor 8 l.j. Piet Swiökels; l.d.
ter ere van O.L. Vrouw, hulp der Christe
nen; half9 gef. z.j. voor Mej. Elisabeth van 
Susante.

ZATERDAG: 7 uur gef. z.j. voor de 
Weleerw. Heer Jacobus van Susante; l.j. 
Adriànus Derkinderen; l.j. Martinus Mi
chielsen en Martina de dr.; kwart voor 8 
l.j. Maria van d. Linden-van Weert; l.j. Hen
ricus Teulings, Henrica SchaapsmeerderS
z.e. en Cornelia de dr.; half 9 l.d. Nelly
v.d. Steen; half 10 Huwelijksmis.
PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE. 

4de Zondag na Pasen. 
ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der pa

rochie; 10 uur jrgt. Clasina van Kempen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. Cornelis Ver

hagen; 9 uur gez. H. Mis bijzondere inten-
tie. 

DINSDAG: half 8 jrgt. Theodorus van d. 
Heuvel; 10 uur gez. huwelijksmis. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. Henrica hsvr. 
van. Theodorus van de Heuvel; 9 uur gez. 
huwelijksmis. 

DONDERDAG: half 81rgt. Petrus Schel-
lekens. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. Wilhelmina hsvr. 
van Petrus Schellekens. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. Cornelia hsvr: 
en Petrus Schellekens. 

Deze week zullen ge'schieden: Maandag 
H. Mis Joanna Boogers van de Meerendonk
te Boxtel overleden; Dinsdag H. Mis voor
Joannes Corn. Timmermans; Woensdag H. 
Mis Francina van d. Aa; Donderdag H. Mis
Marinus van d. Pas te Vught overleden; 
H. Mis voor Eerw. Zuster Anna Antonia
van d. Akker te Lage Mierde overleden; 
Vrijdag: 2 H. Missen Maria van Kasteren 
vanwege de kinderen; Zaterdag 2 H. Mis 
sen Antoon van Oorschot vanwege de broers 
en zusters. , 

Parochie van de H. Theresia Boxtel. 
4de Zondag na Pasen 1946. 

ZONDAG: 7 u. H. Mis tot bijzondere 
intentie; 8.30 u. H. Mis; 10 u. Hoogmis 
voor 't welzijn der parochianen. De te schaal 
is voor de militaire tehuizen, de tweede col-
lecte voor B.N.; · Drie uur Lof met rozen

hoedje, om den goeden God te danken 
voor de ontvangen weldaden der H. Missie. 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; half 9 gez. H. Mis voor Ma
ria Antonia van Beers. 

DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis voor
Johannes Vissers; half 9 gez. mndst. voor
Adrianus v.d. Loo. 

WOENSDAG: half acht H. Mis voor
eene zieke; half 9 H. Mis vanwege de buurt
voor den jongenheer Franciscus Schalkx; 
half 10 gez. Huwelijksmis. 

DONDERDAG: half 8 jrg. v. de wed. Ge
rardina de Bresser-v. d. Linden; half 9 H. 
Mis vanwege Godsvruchtige vereniging ter
ere v. d. H. Theresia voor de leden; half 10 
gez. Huwelijksmis. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
de Bresser; half 9 gez. mndst. voor Helena 
Mestrom-Brouns. 

ZATERDAG: half 8 H, Mis voor den 
Heer Jan Rijken; half 9 H. Mis voor Petrus 
van Beers en �ria de dochter. _ 

Biechturen-; half 3 tot 4 uur en van half 6 
tot 7 uur; daarna Lof ter ere van het On
bevlekte Hart van Maria tot afwering van
het Communisme en opbloei van de' Kath. 
Actie. ,. 

30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de wed. Martina der Kinderen-van 
Bel jouw te Einhoven; Anna Maria · Bexkens
Hendriks te Helmond, Petrus van Gils te 
Haaren, Jan Kerkoerle te Vught en Mathew 
van d. Wee te Kaatsheuvel overleden. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Nicolaas Wilhelmus_ van Mier
lo, uit de parochie van d. H. Petrus te Boxtel 
en. Henrica Christina Janssen uit deze paro
chie, waarvan heden de derde afkondiging 
geschiedt. 



In dez:e week zullen de zelatricen van d. ••••••••• •••••••••·•••••• Godsvruchtige vereniging _ter ere van d. Zaterdag 1 Juni hopen on
H. Theresia de halfjaarlijkse contributie der ze dierbare Ouders - en 
leden ophalen 'en afdragen in de. sacristie Grootouders 
of pastorie. Bidden w·e dagelijks het gebed Martinus v. d. Schoot der leden: H. Theresia, bid voor mij, opdat en � ik eenvoudig van harte worde. ' Johanna van Haniond ZONDAG, 26 Mei: 7 uur H. Mis tot in-
tentie van de eerst-communicanten, die op hun 40-jarig Huwelijksfeest
Hemelvaartdag de 1e H. Communie hopen te vieren. 
te doen. Deze H. Mis wordt aan God opge- Een H. Mis- van dankbaar
dragen voor hun geestelijk en tijdelijk wel- heid zal worden opgedragen 
zijn. 

1 Parochie St. Jansonthoofding, Liempde. 
_ -4e Zondag na Pasen, 19 Mei 1946. 

in de S. Peruskerk om halftien. Wij hopen hen nog vele jaren te mogen behouden.
Hunne dankbare kinderen • ·en Kleinkinderen.'
Boxtel, Nieuwstraat 166. 

ZONDAG: 6.30 u. I.m. tot welzijn der 
par. 8 u. I.m. Wilha. Dohmen overl. te Her
kenbosch; 10 u. z.j. Ants. Theods. van Abee
len; 3 uur Lof daarna Meisjescongregatie. 

MAANDAG: 7 u. z.m. vruchten der aar ••••••••• •••••• ••••••••• de vanwege Klein-Hoekje; 7.30 u. z.j. Corn. 
van de Ven• 8 u. I.m. tot bijz. intentie. • 9 Dankbetuiging. 

DINSDAG: i u. z.m. vruchten der aarde Voor de talrijke bewijzen
vanwege Loe-eind; 7.30 u. l.mndst. Maria van belangstelling van de 
Vughs; 8 u. l. mndst. Johs. Vingerhoets; zijde van de burgerij, vrien-
9 uur z. Huwelijksmis. , _ den, bekenden, medearbei-WOENSDAG: 7 u. z.m. vruchten der ders, gemeentebestuur en 
aarde vanwege den Berg; 7.30 à. z. mis ambtenaren der gemeente 
Johs. van Kempen; 8 u . .J. mndst. wed. Joha. ondervonden bij mijn zilve
Jan v.d. Wiel. , • ren jubilé als voorwerker DONDERDAG: 7 u. I.m. bijz. noden der der gemeente Boxtel betuig parochianen; 7.30"u. z. mis tot bijz. inten- ik, ook mede namens mijne 
tie; 8 u .. 1. mndst. Helene Ants. v. Asveld; echtgenote en kinderen 
9.30 u. z. Huwelijksmis. • mijn hartelijken dank. VRIJDAG: 7 u. z.m. vruchten der aarde W. v. d. Steenv.w. Kàsteren en Savendonk; 7•3o u. z. v. Merheimstraat 49, Boxtelmndst. Marts. van Dijk; 8 u. I.m. bijz. int. ZATERDAG: 7 u. z.m. Johs. Dobbel. steen over!. te Olland; 7.30 u. z.j. Marts. y.d. Boer; 8 I.m. wed. v. de Koevering als overleden lid Retraite-penning. ZONDAG: 6.30 u. 1. mndst. Johs. van 
den Biggelaar; 10 u. z.m. Corns. de Laat als overleden lid broederschap H. Theresia. 

In de kapel der Eerw. Zusters: Maandag: 7 u. Wed. v.d. Koevering als overl. lid: Moeder van Goeden Raad. Dinsdag: 7 u. Wed. v.d. Koevering als overleden lid 0. L. Vr. v.d. H. Eik; Woensdag 7 u. Wed. v.d. Koevering als overleden lid St. Willibrord; Donderdag: 7 u. Corns. de Laat als overl. lid: Pastoor van Ars. Vrijdag: Corns. de Laat als overl. lid: H. Moeder Anna; Zaterdag 7 u. Corns. de Laat als overl. lid processie van Bokhoven; Zondag- 7u. Corns. de Laat als over!. lid: Moeder van Goeden Raad. 30e: Johs. Dobbelsteen overl. te Olland. Deze week zullen de kerkmeesters rondgaan voor het Kerkegeld, ei:1 zal de kapelaan . de gebruikelijke omgang houden. Missiebus: Overschot z. mis vruchten der aarde vanwege Kasteren: !. 9.90. 
- • Parochie H. Willibrordus Esch.

Vierde Zondag na Pasen. H.H. Missen om 7 uur 8½ uur en 10 uur Hoogmis voor de parochie. Tweede schaalcollecte voor de versiering der Meimaand. Derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na den middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje;na het Lof een lied. Deze • week i�deren avond om 7 uur Lofv.w. de Meimaand. Dinsdag v.w. het zilveren priesterfeest van de Pastoor om 10uur. Pl. gez. H. Mis van dankbaarheid.De feestpredicatie wordt gehouden door denZeerEerw. Pater Tepe. De Parochianen worden verzocht dien dag de H. Communie opte dragen tot intentie van hun Pastoor. Naden middag om 3 uur Pl. Lof. De eersteH. Communie der kleintjes zal dit jaar worden uitgesteld tot tegen de grote vacantie.ZONDAG: 7 u. H. Mis Anna· van derMeijden v.d. Ven te Boxtel' overl. 8.30 uurH. Mis; 10 uur Hoogmis voor de parochie.MAANDAG: 7 uur. Jgrt Corn. v.d. Aker;8 uur Jgrt. Johanna van Exel v.d. Laak. DINSDAG: 7 uur Jgrt. Maria van denAker-v. Hamond; 8 uur Jgrt. Josephus Bekkers en Johanna van der Wijst de hsvr.10 uur. Pl. gez. H. Mis uit dankbaarheid.• WOENSDAG: 7 uur H. Mis Jos Ver-hoeven; 8 uur Jgrt. Marinus van �indhoven.DONDERDAG: 7 uur H. Mis Johannesvan de Langenberg; 8 uur H. Mis Petrus

Langs dezen weg betuigenwij onzen hartelijken dankaan H.H. Geestelijken R.K.Gildebondsharmonie, Buurt vereniging, Buurt Verkenners-leiders, Vrienden enKennissen voor de belangstelling bij ons zilveren Huwelijksfeest ondervonden. 
C. Nouwens 

Breukelsestraat 59, Boxtel. 
Te koop: . Petroleumvergasser in trommel zeer geschikt voor verkenners ofKampeerders. f. 10.-v. Osch&v. Leeuwenstr. 37
Te koop alle soorten brandhout, kachelblokken en takkebossen. Bevragen: Molenstraat 19.
Te ruil: chique zwarteschoenen 36½ zoo goedals nieuw tegen 37 ¾ hak.Bevragen: Molenstraat 19.
Te koop : twee dekrijpestamboekzeugen bij J. Wagenaars Gemonde 108 .. 
Te koop: bij H. MeuwissenLennisheuvel 89, drie ge0 

merkte biggen v.s.b. Yorkshire en 'n beergild, dekrijp.
Tekoop: prima lederen tas,rugzak groote maat, zeergeschikt voor kampeerde•sen enkele stukjes bovenleder. Parallelweg Z. 11. 
Da�e, zoekt zit- en/ofslaapkamer zonder pensionop nette stand. Brieven onder no. 84 aan het bureau van dit blad. 
Te koop: heerenfiets metgoede banden, twee-wieligpaardenwagentje op luchtbanden en een kar zonderwielen, Molenstraat 28. 
Meisje gevraagd voor dagof dag en nacht. Mevr. vanErp, Nieuwe Kerkstr. 37. 

Bogers; 9.30 u. Gez. Huwelijksmis. VRIJDAG: 7 uur Jgrt. Johanna van Eind- Te koop torpedonaaf, voor
hoven-van Erp; 8 uur H. Mis Familie Rey- en achterwiel met trommel
mers-Scheffers. . , remmen, een paar roeispa

ZATERDAG: 7 uur Jgrt. Martinus van nen, hangnet, illustratie-ro
Eindhoven; 8 uur Jgrt. Hendrica v. Eind- mans, hondenmand, slagers
hoven. mand met hengel en een 

FirmaJ.P. Tielen 
Stationstraat 
Drukkerij en, Boekhandel• 

Voor de a.s. Eerste H. Communie: Aardige herinneringsplaatjes welke metpassende tekst bedrukt kunnen worden.
Communiecadeautjes als: KerkboekjesKleur- en Prentenboeken, Leesboekjes,doosjes en mapjes kinderpost, schoolétuis, poeziealbums enz., enz. 
Zoojuist ontvangen: Hei derde deel vanLELOE SW ALIJS
Het Gidse�pel in onze parochies doorDr. Fortmann en meerdere andere boekwerken voor kinderen en volwassenen. 
Ook ontvingen wij een kleine hoeveelheid aardige mapjes en doosjes luxe post.

paar regenpijpen, Tongeren 
54a. 

. 4 .bijenkasten te koop,zoo goed als nieuw. Prijsbillijk. ALOIS BARTEN,Bosscheweg 203. 
Brillantine 
Crême 
Parfum 
Rouge 
Zonnebrandolie 
Gezidttspoeder 
Lippenstift 

Direct bruin door 
lndia"Crême 

Corns Bevers 
Molenstraat 8 

Het Bestuur der Kath. Sportvereeniging O.D.C.te Boxtel geeft hiermede kennis, dat het, tergelegenheid van de herdenking van het 20•jarigbestaan der vereeniging en het behaalde Kam•pioenschap van het Ie elftal, zal reo1p1eeren
op Zondag 19 Mei a.s. in Hotel Theuwken■,Station■traat 109, alhi,r, van 12 uur tot' half twee. 

Notaris P. MERTENS 
te Boxtel; 

zal aldaar op Dinsdag 21
Mei 1946, voorm. 10 uur,Raaphof 2, ten verzoekevan de erfgenamen vanMej. P. Voets om contantgeld 

PUBLIEK VERKOPEN: 
Kasten, tafels, stoelen, keukenfornuis, • 1nantelkacheltje, spiegels, beelden on-

Gevraag·d voor zoo 
spoedig mogelijk _ 

een net mei�je 
voor dag en nacht, tFvens 
een werkster 

vodr cenige dagen in deweek. Brieven onder No.517 bureau dezer courant.
der stolpen, schilderijen, H.H. Landbouwers! lampekap, ledikanten met toebehooren, serviesgoed, Nog uit voorraad leverwaschte_il en waschketeltjc, baar alle soortenpotten en pannen en het-geen verder te koop wordt Bietenzaad aangeboden. Mergstamkool Bezichtigen op Maandag 20 Mei 1946 van 2 tot 4 u. Koolrapen 

H.H. Rietdekkers. 
Spurriezaad en 

Wij hebben nog aan te Knollenzaàd 
bieden een partij p!ima 

F� Ge hr. V :, Oers
gesch. Deknet. Zaadhandel - Boxtel 

�;;:!} ::�bl�;tnta:.
ri

�: Tabaksplanten verkoopkantoor voor Riet 1 
en Stroo, Bredascweg 19, Vanaf heden leverbaar:Tilburg. Tel. 3105. • à f 2.60 per 100 stuks gezaaide 

R. K.J. B. 
Afdeeling BOXTEL. 

A.s. Zondagmorgen om
5 uur vertrek bedevaartnaar '••Hertogenbosch bij 
C. v.d. AKER, Bossche"'weg. 

Minder vet? 
Neem dan 
Volvette K_aas 1 
steeds voorradig. 
Weinig, vleesch? 

à f 3.00 per 100 stuks verspeende. 
Verder alle soorten 

Tomatenplanten, 
Koolplanten, 
enz. enz. 

Th. Sleutjes-v. Aarle 
Kasteren B 37 

nabij 't Station, Liempde

Voorradig: 
Stam"' en staák,. ..._ 

Snijbonen 
Stam• en staàk" 

Kievitsbonen 
Wagenaars• en 
N .• H. Bruine BonenVers�he Visch Verder nog alle soortenis voedzamer en goed• kooper t Tuinzaden 

Dirk VOS Fa Gebr. v. Oers 
Stationstraat 44 Zaadhandel - Boxtel 

Boxtel's Toneel 
speelt op : Dinsdag 21 Mei 

Woensdag 22 Mei 
Donderdag 23 Mei 

,,De Dorpspoëet''. 
-- Rookt 

kwaliteit vol geur en ■.maak

en Koopt 1 
. 

• 
blJ Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 . 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

AYEHA zorgt voor variaties �, 
- • - op de boterham •
Deze week _volop verkrjjgbaàr �p de 
JAM,BON: _ • _ _· 

Heerlijke Chocola�!��J!'!!!! 20 et,
Verpakte èhoc.!l��!:��Jt .. 80 et,

,, Appel�!�0�i�o�• beker 88 et.
" Jam perpot·à 450 gram 52 et(Statiegeld 10 et,) 1

Wordt klant hg AVEHA 1 
Voor onze klanten iedere week speciale 
artikelen beschikbaar. 

ANDRÉ VAN HILST 
' 

Voor de lste· H. ·Communie 

e Zilveren �ruisjes
e Zilveren Ringen 

e Zilveren Colliers
e Zilveren· Armbandjes

/1.. v. Vlerken, ·-a]oxtel 
Uuurwérken - Goud en Zilver - Optiek 

ALBERT HEIJN ZORGT VOOR
EEN LEK((ER BELEGDE BOTERHAM

Vrijdag en fiaterdag 
_,J 

2 DAAGSCHE 
RECLAME AANBIEDING -
Heerlijk rookvZeesch .. van io voor 16 et.
Volop chocolade-hagel van BO voor 16 et.

(beiden per 100 gram) 

·� �

'4111iiha-------·--AorfftddilÏfMdM 4cr1411t11111u,11, 
• 

Al 

hebt U met een 9 
gelukkig bent U met 

Bovendeert's schoenen 
want direct in voorraad Luxe•Dames• 

- schoenen waar U jaren op gewacht heeft

1 Mei - 30 Augustus

Frankeer als regel met een Nationale Hulpzegel 
Ten bate van oorlogsslachtoffers en 
ter voorziening in oorlogsnooden. 

GRATIS STUDEEREN 
voor Middenstandsdiploma, Bouwvak-

. patroon of -arbeider, Taxateur, Assu
rantiebezorger, Verzekeringsinspec
teur, Makelaar-Taxateur, enz. - kan 
iedere Nederlander, die bereid is tot 
kleine tegenprestatie! Zeer volledige -
toelichting wordt U op aanvraag franco
toegezonden. 

V. V. H. HÄNDELSTR. 5, A•DAM Z.

1 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 0,MGEVING 

Stemdistrict 1 ongeld., Geldige 
I

Lijst 1 
1 

Lijst Il I Lljst3
1
Lljst IV

I 
LQst V 

[
Lijst VI

I 
L VII 

I 
Lijst V Il 1 stemm. stemmen P. v.d. A, K. V. P. J A. R. C,H,U. P.vd,V· C, P. N .. P, U, S , Ger. P. 

Gemeentehuis .............. . 13 755 33 704 4 - 7 6 1 -

Opeobare school ..... • .. .. 25 955 1 11 805 6 12 6 14 1 -

St. Franciscusschool ..... . 25 1007 128 839 7 7 2 23 1 --
Aloysiusschool ........... . 39 994 71 905 8 3 - 5 2 -

St. Paulusschool ........... . 62 983 95 865 6 - 6 6 4 1 
Gemeenteslachthuis ..... . 29 815 121 651 14 9 8 9 1 2 
R. K. Jongensschool, Gem. 6 332 14 313 3 2 - - - -

Totaal ... , .. : ............... .. 199 5841 573 5082 48 33 29 63 10 3 
Indeling der stemdistricten: 
I. Gemeentehuis: Bosscheweg tot en met Nos. 40 en 65; Rechterst.; Burgakker; Markt;

• Rozemarijnstraat; Kerkstraat; Duinendaal; Koppel; Vic. v. Alphenlaän; Rijksweg; Molenp.
II. Openbare School: Stationstraat; Molenstraat, Pr. H�ndrikstraat; Ra�phof; _Kasteellaan;
v. Coothstraat; Ten Brinkstraat; Frans Staelstraat; Juhanastraat; Stationsplem; Parallel-
weg Z: . • 
St. Franciscusschool: Korte v. Osch en v. -Leeuwenstraat; v. Osch en v.· Leeuwenstraat; 
Spoorstraat; Wilhelminastraat, Parallelweg N. Breukelschestraat, Nieuwe Kerkstraat, Korte 
Kerkstraat Prins Bernhardstraat, Klooster Dwarstrtaat, Ons Doelstraat. 
IV:. St. Aloyisiusschool: v. Salmstraat; Mijlstraat, Lennisheuvel, de Roond; Tongeren 
sel; Tongerschestraat. • . . . _ V. St. Paulusschool: Kleind�r Liempde; Kleinder Liempdsche �eg; Emdhovensche weg;

Onrooysche straat; onrooij; Nieuwstraat; Munsel; Langenberg. . .. · VI. Gemeenteslachthuis: Bosscheweg vanaf nos. 42 en 67, Sehssen, Sel1ssen Wal, Heult;
Hal; Molenwijk; Zandvliet; v. Hornstraat; v. _M_erheimstraat; v. Randstraat; Brugstraat;
Mgr. Wilmerstraat; Dr. Hoekstraat; Oeken Sp1ermgstraat. 
VII. Gemonde.

:/Je u.edde�ÜUJSUÜSeáq,. 
Beziet men den uitslag der verkiezingen 
voor de tweede kamer der Staten-Generaal 
te Boxtel nader, dan kan de conclusie geen 
andere zijn dan dat Boxtel zich uitstekend 
gehouden heeft. 
Van de 5841 geldige stemmen, die in Box
tel uitgebracht werden, behaalde er de Ka
tholieke Volkspartij 5082 of ruim 87%. 
De Partij van den Arbeid vereenigde op 

·zich· 573 stemmen of ruim 9, bijna 1 Oo/o.
Deze twee partijen behaalde dus samen 
rond 97% van het aantal uitgebrachte gel
dige stemmen. 
0at0-q:e Partij --van -den Arbeid nogai wat
stemmen op zich verenigen zou was .duide
lijk. Niemand die dat_ anders kon verwach
ten. Als men . bedenkt dat de Partij van den 
Arbeid zowel in Noord-Brabant als in Lim
burg 12

l
5% van de kiezers naar zich trok, 

an moet erkend worden dat Boxtel, met
zijn nog geen 10% stemmen op die partij, 
zich prachtig gehouden heeft. 
Het percentage dat de Katholieke Volks
partij in Noord-Brabant behaalde bedraagt
77,7%. Boxtel, behaalde bijna 10% stemmen 
meer! Inderdaad een eervolle vermelding 
waard! 
Tijdens het bestaan der R.K. Staatspartij
dienden zich steeds dissidentengroepen aan. 
Deze groepen trokken in Boxtel steeds be
langstelling. Men denke aan de groep : 
"Zwart Front" of "Actie Bouwman" Ook 
toen gingen Katholieke stemmen verloren 

-voor de R. K. Staatspartij. • • 
Boxtel kan er dan ook niet langs om de
stemmen van de ·Partij van den Arbeid voor 
een deel toe te schrijven aan Katholieken. 
,Men moge dit jammer vinden of niet; men 
moet de werkelijkheid willen zien. 
Houdt men dus rekening met de vroegere
dissidenten enerzijds en de oude S.D.A.P.
ers anderzijds, diç zeker voor een deel ge
stemd zullen hebben op de Partij van den 
Arbeid en beziet men daarnaast het ge
middelde van het stemmenaantal dat de 
Partij van den Arbeid tot zich trok in Noord 
brabant (12,5%) dan mag gerust gezegd 

:/Je lüw�. 
Alvorens tot bovenstaande over te gaan, 

wijzen wij er nadrukkelijk op, dat dit artikel 
louter en alleen betrekking heeft op de ha
venstakingen en dus niet in verband staat· 
met de plaatselijke staking, waar de arbei
ders van hun patroon volkomen normaal na
leving van de geldende wetgeving eisen en 
opkomen voor hun rechten. Laatstgenoemde 
staking is absoluut regelmatig te noemen. 
Als bewijs daarvoor moge 'dienen de uitbe
taling door de betreffende vakbond, waar
mee deze zich metterdaad solidair verklaart 
met de stakende arbeiders. 
• Neen, het gaat hier tegen dwaze, wilde
s,takingen, die elkaar na de bevrijding in een 
snel tempo opvolg'en. Erg eigenaardig is het 
zeker te noemen, dat deze stakingen bijna 
altijd daar gesignaleerd worden waar de 
Eenheidsvakbeweging haar grootste aanhang 
heeft. Maar nog eigenaardiger schijnt het 
ons, dat daar, waar die communistisch vak
beweging het sterkst is, zij ondanks alles 
toch nog slechts een heel klein deel van de 
betrokken arbeiders omvat. En toch mogen 

worden dat de Katholieke Volkspartij zich 
in Boxtel met zijn 87% stemmenaantal zeer 
prachtig hield en dat de Partij van den 
Arbeid niet die belangstelling had die zij, 
wellicht zelf, verwachtte. \_ 
Trouwens: de Partij van den Arbeicl heeft 
in het gehele land zeker een aanmerkelijk 
groter getal dan 29 zetels verwacht en het 
is de Katholieke Volkspartij geweest die 
deze Partij aan banden heeft gelegd. 
Dat de Protestantse groepen zich in Boxtel 
goed handhaafden stemt verheugend. 

' De Communistische Partij vereenigde • in 
Boxtel 63 stemmen op zich of ruim 1 %.
Dit is uiteraard weinig. De Communisten 
behaalde in het gehele land 10 zetels dit 
is 10o/0 van het ·gehele aantal zetels. 
De Communistische stemmen in Boxtel ko
men vrij· zeker: 
1: Van enkele volslagen malcontenten die 
onverbèterlijk zijn en die men zowel hier 
als elders aantreft en waarmede geen en
kele rechte voor te ploegen is nu niet of 
later niet; 
2. wellicht van een enkeling die vroeger
de N.S.B. zijn hoogsten lof toezwaaide en 
die van de weeromstuit nu zijn "heil" zocht 
bij de communisten. 
3. misschien van een enkele volkomen links
georienteerde S.D.A.P.-er. Uit de vroegere 
S.D.A.P. heeft n.l. een verschuiving plaats
gehad naar de Communisten. 
Veel zijde hebben de Communisten in Box
tel niet • gesponh<:!n. 
In Brabant en Limburg toch kregen de Com
munisten respectievelijk 2,2 en 5 ,6% ! In 
Limburg is dit zeer bedenkelijk! Boxtel 
steekt met zijn 1% daarentegen, ondanks 
alles, gunstig af. Desondanks dienen deze 
lieden terdege in de gaten gehouden te 
worden. 
Al met al mag gezegd en moet erkend 
worden dat Boxtel zich uitstekend hield. 
Laat Boxtel zich minstens even goed houden 
bij de komende Statenverkiezing op Woens
dag 29 Mei a.s. 
Heel Boxtel kome dan weer op en allen 
stemmen dán op LIJST 9, met als voor
trekker van Haaren, P. J.

we dat deel blijkens de jongste gebeurte
nissen niet onderschatten" want die minder
heid van ongeveer 10 procent blèek in staat 
een dermate straffe . terreur uit te oefenen, 
dat het voor de overige goeètwillende arbei
ders zeer moeilijk, ja zelfs gevaarlijk was 
om tegen der Heren wil in te gaan. 'Men 
zag zelfs de enorme schadelijke gevolgen 

• van deze stakingen, men schreef in de dag
bladen, dat onze vetpositie in gevaar kwam, 
dat�chepen, met suiker geladen, naar elders 
moesten vertrekken enz. Maar niemand, die 
de .schuld van deze dwaze, maar ook ramp
zalige commedie in het gezicht van de grijn
zende C.P.N.-man durfde te smijten. Was 
het dai:i absoluut onmogelijR om nog een 
andere uitweg te zoeken en waren alle an
dere middelen uitgeput. Wel neen!' maar 
zo'n staking bracht de gemoederen der ar
beiders weer wat in beroering en kon mis
schien ook nog wel ·dienst doen als verkie
zingscampagne!!!!! Dat ons' volksbelang 
daarmede werd geschaad, kom, daar geeft 
de C.P.N. niet om,· immers hoe meer on
tevredenen, hoe· beter, en hoe meer zieltjes, 
·die a.s. Vrijdag "Rood" stemmen.

Heel Nederland sprak schande van deze 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M■■■■■■■.
• 

• 

•

5 Wie Gods Wetten blijft eerbiedigen i
5 ook in zijn ontspanning 5 
: gebruikt zijn vrijheid goed, gezond en blij. : 
• •••••••••• •••••••••••••••■■a■■■••••••••• 
havenstakingen, die de wederopbouw be
moeilijkten en onze voedselpositie in een 
gevaarlijke toestand brachten. De eisen, die 
er ·oeste!J werden, zijn dwaas te noemen 
en ;'..,erden gepropageerd door mannen die 
niet in onze samenleving thuis horen. 

Wij vragen ons af, wat de slachtoffer� 
van de Februari- en Mei-stakingen tijdens 
de Duitse bezetting, die staakten en vielen 
voor een groot en mooi doel, zou.-len 
zeggen indien ze nog spreken konden, bij 
het zien van deze idiote enschadelijke come
die ! Zij staakten en vielen voor hun mede
mensen voor Nederland, nu staakt men tot 
schade van zich zelf én van heel het Ne
derlandse volk. 
Overigens voor ons, is het absoluut een 
raadsel waarom er van regeringswege niet 
streng wordt opgetreden tegen de terro
risten van de eenheidsvakbeweging, terwijl 
meri wel streng meent te moeten zijn tegen 
de terroristen in Indonesië. Misschien was 
ook hier een troepencontingent reeds vol
doende om deze Heren tot hun plicht terug 
te roepen. Maar het is niet aan ons om 
middelen te zoeken, die bij eventueele nood
zaak aan het schuim van onze samenleving 
zijn bruiskracht kunnen ontnemen. Wel ei
sen wij, dat niemand onnadenkend een ge
vaar vormt voor onze maatschappij endat 
men zijn rechten, wanneer die verbetering 
vragen, behartigd op de in onze staat ge
bruikelijke wijze. 
Dan zal er zonder schade voor arbeiders 
ondernemers, maar vooral ook voor het Ne
derlandse volk, bereikt kunnen worden in 
goede, waar men in kwade geen schijn van 
kans op heeft. • -:: -· ••

SOERABAJA, .19 Maart. 1946. 

:/Je Vuaui,oop. 
Het is Dinsdagmorgen 6 uur. De tropen

zon komt in het Oosten ·boven de horizon 
uitkijken en overgiet het prachtige Javaanse 
landschap met een zee van gouden stralen ... 
Elke struik, elk grasspiertje, elk bloempje, 
nat van dauw, schijnt een lichtend kroontje 
te dragen. In het water der kali, _weerspie
gelt zich een wonderbaarlijk kleurenspel, 
wat aan een sprookje uit "Duizend en één 
Nacht" doet denken ...... en af en toe wan
neer een al te dartele vis in het water op
springt, kan men in de neervallende druppels 
alle kleuren van de regenboog onderschei
den. Nooit zag ik op een dergelijke wijze 
de Schepping, Gods grootheid zozeer ver-

. heerlijken ...... en met stomheid geslagen sta 
ik in gedachten verzonken dit prachtige 
schouwspel gade te slaan, tot het besef 
komende hoe nietig en klein de mens eigen
lijk is, en het schaamrood kleurt mijn wan
gen wanneer ik bedenk, hoe weinig "De 
Koning der Schepping", eigenlijk tot het 
verheerlijken van z'n Schepper bijdraagt ...• Met ruw geweld word ik plotseling weer 
uit mijn dromerig gepeins opgeschrikt, door 
de stentorstem vari de sergeant die mij·
toeschreeuwt. 11 Kerel ga van de we0 af, of, 
wanneer je niet percé tussen 4 planken wilt
komen liggen", en met een sprong breng 
ik mij zelf in veiligheid voor een truc die 
met donderend geweld op mij af komt 
stormen. Enigszins verontwaardigd en met 
een niet al té net woord op mijn lippen, oog 
ik heç voorbijrazende monster na, dat mij 
op zulke wrede wijze uit 11 Droomland" tot 
de werkelijkheid deed terugkeren. Maar dan 
dringt het tot mij door dat ik wel wat anders 
heb te doen dan mijmeren, n.l. mij klaar 
maken voor de komende strijd en ik ben

: weer met de chauffeur van de truck ver
zoend. 

Het belooft vandaag groot feest te wor
den, want deze morgen. zullen wij met een 
patrouille van ± 130 maQ, versterkt met 
2 tanks en artillerie, het hoofdkwartier van 
de Extrimisten voor de eerste keer, met een 
beleefdheidsverzoek gaan vereren. 
• Stukken geschut achter zware trucks, vol
gepropt met munitie, komen aanrollen en 
worden voor onze stelling in- geree,dheid ge
bracht. In de verte hoort men een lawaai 
of alle duivels uit de hel een kegelwedstrijd 
aan het spelen zijn en na een klein kwar-

, tiertje komen onze tanks in een stofwolk 
en met overweldigend geraas van---hun kant 
en een hoe.raatje van onze zijéle, de slechte 
grintweg afdonderen ...... 

AI wat ge den Vader in mijn naam 
vraagt, Hij zal het U geven. Jo. 16/23 

In de H. Liturgie der Zondagen na Pasen 
leert Gods Kerk ons het mysterie der Ver
rijzenis van alle kanten beschouwen. Allerlei 
edele gevoelens worden bij ons opgewekt. 
Hij leert ons na zijn Verrijzenis de fijnheid 
der christelijke cultuur. .. Jezus gaat heen ...... maar al gaat hij van 
ons weg, toch zal er een voortd4rend con
tact blijven bestaan: Het gebed. 
Wij, gedpopte mensen, wij kinderen van 
God, denken feitelijk veel te veel aan het 
bloot-natuurlijke .. Bovenaardse gaven stellen 
wij maar matig op prijs. We hebben, de 
Verlosser niet meer zichtbaar bij ons, maar 
we moesten toch weten en gevoelen, dat we 
toch zo rijk zijn, doordat we dag en nacht 

, met Hem praten kunnen. . We moeten graag bidden. Maar dan moet 
ons oebed op de eerste plaats iets zijn, dat 
heel 0aangenaam is aan God. Dus niet iets 
oedwongehs, geen hart zonder ziel. 
Nee, ons gebed moet vol zitten van de ge
dachte: God is mijn V,ader. 
Tot een goede Vader spreekt men graag. 
Hij houdt immers veel van ons, zoals Je
zus zelf ons verhaalt in 't evangelie van 
vandaag: 11De Vader heeft u lief". 
Hoe graag en met hoeveel vertrouwen moe
ten we dan bidden. 
Maar niet enkel gráág moeten we bidden, 
maar we moeten ook véél bidden. 
Is het hoogste levensideaal dan, den helen 
dag in de Kerk zitten en niet werken? 
We weten wel beter. Wat, is dan veel 
bidde!1? Het i?: zijn lmrt gehev�n h-0ud"'n t�'lt •· 
God. Het is: af en toe zijn goede mening 
verfrissen. Mijn God, wat ik doè, doe --ik 
voor U en niet voor mij. 
Wanneer men zó leeft, zal vanzelf in ons 
die edele zielsgestelteqis groeien, waarin we 
God gaan bell!_innen. Dan begi�nen we van
zelf góed te bidden. Echt, als kmderen spre
ken met hun Vader. Jezus: Vraagt en ge 
zult verkrijgen, klopt en u zal geopend 
worden". Dat is duidelijke taal. · En toch hoe vaak klagen wij niet. Ik hel> 
al zo l�ng gebeden en ik krijg _het toc_hniet . . . . . . . . . . . . Maar de reden hiervan 1s 
meestal dat wij het gebed beschouwen als 
'n soort telefooncentrale, waarbij we maar 
direct 't klachtenbureau draaien, als we 
geen gehoor krijgen. . Laten wij daarom ons gebed beleven m de 
geest waarin Christus het ons heeft. voor
gedaan. Wij willeIJ onze wankelmoedige en 
onberaden natuur leren, om graag te bidden. 
Wij willen ons oefenen, om veel te bidden 
in de goede betekenis : een biddend hart te 
hebben. En wij willen vragen aan de god
delijke Heiland, die altijd onzichtbaar bij 
ons blijft, dat Hij ons helpe, om goed te 
bidden vol liefde en vertrouwen. 
Hij he�ft toch zelf gezegd: De Vader beeft 
u lief, omdat gij Mij hebt lief gehad".

Nog enkele laatste bevelen en de stoet
zet zich in beweging. Voorop de spits, on
geveer 100 meter vooruit, daarachter de 
hoofdmacht, links en rechts aan de flanken 
beveiligd, dan volgen dé tanks en _de achter-
hoede sluit de stoet. 

Iedere Marinier met een tussenruimte van 
± 7 meter van zijn voorganger gescheiden, 
de een links de andere naar rechts uitziende, 
is op z'n hoede en voorzichtig gaat het 
voorwaarts, elk bosje, elk struikje met Argus
ogen doorborend; want overal kunnen zich 
sluipschutters bevinden...... 

Niet ver van onze stelling beginnen reeds 
de moeilijkheden. Honderden bomen, zo dik 
dat men ze met 2 man nauwelijks omspan
nen kan, versperren de weg. Echter geen 
bezwaar, de infanterie klautert er wel over
heen en even een seintje naar achtei: (alles 
is n.l. per radio met elkaar verbonden) en 
daar komt een tank naar voren rollen. Een 
ketting om de boom...... achteruit...... en 
mijnheer 11kolos" ligt nutteloos langs de weg. 
Zo versperring na versperring opruimende 
komen ·de tanks ons achterop en de infan
terie stoot maar door ...... steeds verder ... ' ... 
steeds verder...... 

Redacteur: H. v. d. Meijden, Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



Dan breekt plotseling de hel los. Vijan
delijke mitraillettrs ...... stenns ...... geweren 
pistolen, alles wat vuurt wordt op ons los
gelaten, en de kogels fuiten ons overal om 
de oren. Een raar gevoel bekruipt je en 
instinctmatig duik je in elkaar bij die plotse
linge salvo's, maar dat duurt maar even. Je 
wordt weer kalm en rustig, wetend dat je 
in Gods veilige handen rust en niemand 
voor z'n tijd het hoekje omgaat. Je hebt je 
vuurdoop doorstaan! Een kogel slaat vlak 
bij een van onze jongens in. Grinnekend laat 
hij hem op de palm van z'n hand aan ons 
zien, terwijl hij brult, ,,Hij was schijnbaar 
wel voor mij bedoeld, maar mijn stamboek
nummer kan er _niet op,-daar is hij te klein 
voor", en met dezelfde lach op zijn olijke 
snuit laat hij de kogel in zijn zaR verdwijnen 
met de • woor�en: ,,Souverniertje voor Ma-
m� . • 

Het vuren gaat maar steeds door, maar 
onze jongens laten zich ook niet onbe
tuigd ...... daar hoor ik het geratel van onze 
mitrailleurs en B.A.R.'s (Browning Automatic 
Rifle) en het geknetter van onze geweren 
en karabijnen, die, daar zij semi-automatisch 
zijn een 20 voudige vuurkracht hebben van 
ouderwetse "krik-krak" geweertjes, is niet' 
van de lucht. Ze doen hun dodezang weer
klinken, dood en verderf zaaiend onder dat 
vuile- addergebroed, Er is echter één groot 
verschil tussen het vuren van de vijand en 
ons. Zij schieten maar in het wilde weg en 
liefst zo hoog mogelijk over onze hoofden. 
Onze Jannen daarentegen schieten met do
delijke accuraatheid en alleen wanneer ze 
iets zien .... ,., 

Plotseling hoor ik in de verte schreeuwen: 
,,Ziekenverpleger";; ,,Ziekenverpleger" ..... . 
Ik zit echter helemaal op de • rechterflank 
yooraan en hoewel ik mij met de meeste 
spoed naar de plaats des onheils begeef ...... 
kom ik toch te laat ...... want een v'an mijn 
collega's die in de achterhoede zat, was 
mij vóór en eerder ter plaatse dan ik, daar 
hij zich over de weg vlugger kon voort
bewegen en bovendien dichter bij was. 

Onze eerste gewonde is er ...... gelukkig 
maar licht gewond, een inschat in de arm, 
vlak boven de elleboog, en hij is er dood
kalm onder. Rustig rpokt hij de cigarette 
die ik tussen z'n lippen stop, onder allerlei 
verwensingen aan het adres van de ploert 
die hem vanaf 10 meter uit een hinderlaag 
beschoot. Deze hoort echter niets meer van 
al die verwensingen, want het maatje van de 
gewonde had er meteen zijn B.A.R. op gezet 
en doorzeefd met kogels vonden wij hem 
terug. Hij kan nu bij z'n voorvaderen in 
het Walhalla van z'n heldendaad gewag 
maken. 

De artillerie is ·ondertussen • ook in wer
king gekomen en granaat na granaat. gieren 
en fluiten over onze hoofden ·heen om· 500 . 
meter vqor ons in te slaan, zodoende de 
vijand de terugweg afsnijdend. De infanterie 
i,tormt_ naar voren, .want bij het zien van 
hun gewonde makker zijn ze niet meer te 
houden en belust om ieder voor zich daar
voor wraak te nemen. Grimmig, verbeten en 
met vuurschietende ogen kijken ze onder 
hun stalen helmen uit, zoekend naar prooi, 
,en dikwijls zijn het niet de ogen alleen die 
.vuur schieten, want menigeen zie ik ver
liefd zijn wapen strelen wanneer het weer 
een goed werk heeft gedaan. 

Even plotseling als het is begonnen houdt 
het vuren op en geen schot wordt meer 
gehoord. Een doodse stilte treed in ...... 
schril afstekend tegen het oordovend lawaai 
van zoeven...... een stilte .._die voor velen 
van onze vijand eeuwig zijn zal...... Ons 
doel is bereikt, het pleit is beslecht en de 
Extrimisten zijn verdreven. Voor hoelang ... 

In omgekeerde volgorde gaat het na een 
korte welverdiende rust huistoe. Op de te
rugweg worden wij nogmaals beschoten met 
mitrailleurvuur en geweervuur van boom
schutters van de overkant der kali. Doch 
toen leverden ook onze tanks hun aandeel 
in de strijd. Met hun mitrailleurs zuiverden 
ze de bomen van het ongedierte, en één 
schot van hun 10½ cm kanon deed het 
huis van waaruit het mitrailleurvuur kwam 
in vlammen opgaan. De infanteriewapens 
zorgden dit keer voor de muzikale omlijsting 
van het geheel en de uitvoering werd een 
waar succes. 

AI vechtend en schietend ging het huis
waarts en veilig en behouden kwamen wij 
allen in onze stelling terug. Bij de vijand 
een herinnering achterlatend aan "The 
Dutch Marines", die hen nog lang zal heu-
gen...... J. v. E.

Opeoep aan alk�. 
Indië roept ! 1 ! Indië blijft roepen 1 
De nood .stijgt steeds hoger. Het Neder
landse volk, vooral onze goede, gulle Bra
banders, zijn getroffen door die noodkreten. 
Zelf hebben ze in de voorbije smartenja'ren 
aan den lijve gevoeld wat angst, zorg en 
ellende een leed brengt in een mens.enleven 
en wonden slaat, die slechts langzaam helen. 
Daarom ook is ons volk meer dan ooit be
gaan met de grote nood van onze Land-

• genoten van Overzee en de millioenen In
donesiërs, die tot het Koninkrijk der Neder
landen behoren.
Nederland hielp Indië, Nederland blijft
helpen.
En toch is er nog zo'n schrijnende nood,
vooral op Java, 't mooiste en dichtst be-·
volkte eiland van Insulinde. Veel is er ook

hier vernietigd. Kerken verwoest, kloosters 
geplunderd. De Ursulinen hebben op Java 
alleen, ongeveer 70 religieuzen te betreuren, 
die in kampen om het leven "kwamen; slacht-

. offers van haar plicht in dienst der naas-
tenliefde. • 
En wat er nu nog geleden wordt, aan welke 
grote gevaren de Missionarissen nu nog 
zijn blootgesteld, met welke grote zorgen 
zij nu nog. te kampen hebben valt niet te 
beschrijven. Op Java is nog geen vrede 
en ae zorgen stijgen met de dag. De vijf 
grote weeshuizen der Zusters Ursulinen lo
pen meer dan vol met kindertjes, die ge
durende de oorlog Ouders, have en goed 
verloren hebben .. Mag ik U vragen, U eens 
even in te denken wat het voor de Zusters 
zeggen wil: zo goed als alles verloren te 
hebben en dan na een kampleven van enige 
jaren terug te keren met honderden kin
deren in een grotendeels vernield en geheel 
vervuild huis, waar alles ontbreekt aan huis
raad, kleding, voedsel, en dan...... geen 
inkomsten! • . ,,,-
Voor 't voedsel zorgden tot nu t"oe de ge
allieerden, maar dit blijft niet duren. 
AI ziet de toekomst er nog zo somber uit, 
onze Missionarissen blijven op haar post in 
deze onbeschrijfelijke nood. De honderden 
kinderen, waarvan de vaders en moeders_ 
van honger en ellen4e in de kampen om
kwamen hebben recht op haar hulp en zij 
hebben er haar leven voor veil. Terwille 
van dit arme kind roepen zij onze en uwe 

, hulp in. Op de eerste plaats de hulp van 
uw gebed,. deze geestelijke steun is hoofd
zaak!. ..... Doch geld is in deze tijd nood
zaak. Zij vertrouwen op God en op U ! ! 
U wordt daarom dringend verzocht en uit
genodigd naar Uw vermogen het Uwe er 
toe bij te dragen om de Liefdadigheids-Mis
siedag, die op Zondag 26 Mei gehouden 
wordt in het klooster "St. Ursula", Nieuwe 
Kerkstraat 22 te Boxtel, te doen slagen. 
Wij verzoeken U in de H. Mis en in het 
Lof Gods Zegen af te smeken over het 
zware en moeizame werk van onze Missio
narissen en 's namiddags tussen 1.30 en 
7 uur de Liefdadigheidsbazar in bovenge
noemd klooster te bezoeken. Zet dan uw 
hart en uw· beurs wijd open voor onze zo 
zwaar beproefde Java-Missie en weès ervan 
overtuigd, dat de kleine weesjes, aan de -
zorgen der Ursulinen toevertrouwd, graag 
voor hu_n weldoeners zullen bidden. 

Verkiezing Provinciale Staten 

Katholieke Volkspartij 9 
Stemt lijst 

• :Jlaatsdii,4 nieaios. -
25-JARIG BESTAAN.

Boxtel's.. Mannenkoor viert zijn 25-jarig be
staan wel wat laat, maar hier is de oorlog 
of beter gezegd de "Kultuurkamer" debet 
aan. Nu we echter weer bevrijd zijn, heeft 
het bestuur, dank zij het onvermoeide wer
ken van den Voorzitter en met de spon
tane medewerking van onzen Edelachtbaren 
Heer Burgemeester Drs. v. Helvoirt aan zijn 
voornemen om een festival te organiseren 
gevolg kunnen geven. Dit festival zal plaats 
hebben op 1 e en 2e Pinksterdag 9 en 10 
Juni en Zondag 16 Juni. Tevens is hieraan 
verbonden een kermesse d'été. De deel
name is, gezien de moeilijke omstandig
heden, wat betreft de reisgelegenheid niet 
onbevredigend te noemen. Dertig vereni
gingen hebben ingeschreven. Al met al zal 
dit muziek- en zangfestijn Boxtel enkele 
drukke dagen bezorgen. 

De Dorpspoeëet. 
Boxtels toneel voerde wederom een Vlaams 
stuk op. Een verhaal, dat ons de blijheid 
en gemoedelijkheid van het gelovige vlaam
se volk toont. 
Manus, de vrolijke, eerlijke en altijd 'bp 
God vertrouwende Vlaming, vormde een 
scherp contrast met zijn broer, den bruten 
beursspeculant, die een weduwe, een vroe
gere liefde van Manus, slechts om haar 
geld trouwt, wat Manus hartzeer doet. 
Doch Manus behoudt zijn goed humeur, 
door de slagzin "God schept de dag en 
Manus stapt er door" en weet door zijn 
zelfverloochening en eerlijkheid zijn broer 
volkomen te ·ontwapenen, waardoor men te
vens kan leren, dat liefde slechts liefde wint. 
De rollen werden door ieder volkomen be
heerst. Manus echter viel op door zijn sap
pig Vlaams. Het decor was behoorlijk ver
zorgd. Het winkeltje gaf het geheel een 
intieme sfeer. Boxtels Tooneel kan op suc
cesvolle opvoeringen terugzien. Het waren 
geen avonden van uitbundige pret, doch 
van innige blijheid. 
OPROEP TOT DE KATHOLIEKE•

VROUWEN VAN BOXTEL.
Als wij vrouwen geroemd willen worden
als het ideaal van de kleinste, maar beteke
nisvolle maatschappij "het gezin", dan zou
ik door deze alle arbeidersvrouwen onzer
gemeente willen uitnodigen om in hecht
verband en eenheid de schreden te v.olgen,
waarin onze mannen, onze Katholieke ar
beiders ons voorgaan. Onze politieke over
tuiging eist meer dan te stemmen waar onze
plaats is. Ik meen in ons aller belang een
oproep te durven doen tot hen, die met

de R. K. Werkliedenvereniging parallel moe-
ten gaan. 
Een in gedachten, eery ,in streven, tot groter· 
eensgezindheid onderling . 
Daarom verenig U bij een Katholieke Ar-
beidersvrouwenbond van- Boxtel. 
Schikt het zo in uw huishouden, dat het 
ook U mogelijk is eens per maand op de 
vergadering te komen. 
Komt en brengt ook uw bezwaren naar 
voren. Mej. v. K. 
Frankeer als regel met een nationale hulp
zegel. 
Ter gelegenheid van d·e eerste herdenking 
onzer -'gelukkig - herwonnen Vrijheid heeft 
het Hoofdbestuur der P.T.T. een te loven 
vorm gegeven aan het denkbeeld het ge
hele Nederlandse Volk uit vrije wil de hel- � 
pende hand te laten bieden aan de door 
de onbarmhartige oorlog getroffenen. 
De P.T.T. geeft eenieder de gelegenheid 
van 1 Mei tot en met 30 Augustus e.k. de 
postzegels van' haar serie Nationale Hulp
zegels te kopen. 
De Ministers van Binnenlandse Zaken; On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, alsme
de van Sociale Zaken hebben bepaald, dat 
de toeslag-opbrengst der zegels ten bate 
is van de oorlogsslachtoffers en ter voor
ziening in de oorlogsnoden. 

,,Gedenkt, die deze woorden leest, 
mijn makk�rs in den nood 
en die hen nastaan 't allermeest." 

1 Jan Campert. 
AANBESTEDING:. 

van 20 arbeider_swoningen te Boxtel (a) en 
18 arbeiderswoningen 'te Boxtel en 2. te 
Gemonde (b;). 
Inschrijver woonplaats bedrag a bedrag b 
J. de Koning, Boxtel 221.000- 221.500-
Fa. hn Liempt, Boxtel 218.000- 218.600-
Fa. F. M. de Kqning, Btl. 246.850- 246.850-·. 
Gebrs. v. Heesch Boxtel, 239.000- 240.000-" 
Van Vught, Boxtel 237.000- 237.300-
Gebrs. Lamers, Dungen 204.945- 204.400- • 
A. C. v. Beuningen, Oss 205.404- 206.051-
v. Kempen Bé.,Co., Grave 206.000- 205.600-
Fa. v.d., Linden, Gestel, 205100- 205600s
LIEMPDE. 

Zeldzaam diamant Jubilé. 
Op 3 Juni a.s. hoopt de Heer L. Quinten 
den -dag te herdenken van zijn 60-jarig 
lidmaatschap bij de Handboogschutterij 
L'Union, . waarvan hij 40 jaar" het_ presi-
dentschap heeft waar· genomen. 
Al belet zijn hoge leeftijd het gebruiken 
van pijl en boog, toch leeft hij nog steeds 
mee in de belangen van de schutterij. 
Deze dag moge niet onopgemerkt voorbij
gaan en de vereniging heeft eew commissie 
benoemd om op dien dag een passend fee.st 
te organiseren. 

' Spoá= 'IUemus., 
- • HONDENSPORT

"-

De Boxervereniging organiseert op 25 en 26 
Mei a.s. bij het Paviljoen "Molenwij�' een 
speciale Boxertentoonstelling waaraan door 
zeer vele leden uit alle delen van het land 
zal worden deelgenomen. Het Boxerras zal 
door de beste exemplaren van Nederland 
vertegenwoordigd zijn, terwijl ook Belgisch:= 
inzendingen komen. In totaal zijn 71 Box
ers •voor deze show ingeschreven. 
De keuringen beginnen 25 Mei c.a. 4 uur 
en worden 26 Mei 's-morgens vervolgd. In
dien de weersomstandigheden meewerken 
belooft het een prachttentoonstelling te wor
den. 

. R. K. S. V. ,,Boxtel" 
Zondag j.l. werd de resterende tijd uitge-

• speeld tegen Best-Vooruit welke met enige
spanning werd tegemoet gezien. De begin-

stand was 3 - 1 voor Boxtel, de kàns voor 
Best-Vooruit was dan ook nfot erg groot. 
Er werd van .beiden kanten 20.minuten zeer 
hard gewerkt en spanning was er volop, 
doch de zenuwen waren blijkbaar d� oör
zaak dat er· noch v.an Best-Vooruit noch 
van Boxtel goed spel werd gezien. De ,tijd 
was hier overigens tekort voor om hierover 

. heen te raken. Het spel speelde zich af 
op het midden-terrein tot aan de verdedi
ging, een enkele bal kwam bij de doélver
dedigers. Het bleef '3 - 1 voor Boxtel zódat 
de eindstand in deze competitie is als volgt: 

gesp. gew. gel. verl. pnt. doelp. 
Tongelre 12 7 2 3 16 30-16
Bladella 12 5 5 2 • 15 36-30
S. C. B. 12 3 6 3 12 16-16
Boxtel 12 4 3 5 11 19-24
v. s.v. 12 4 2 6 10 22-26
Eindh. Boys 12 3 3, 6 9 23-26
Best-Vooruit 12 4 3 5· 9 21�29 
Tussen de Boys en Best ·is nog een beslis
singswedstrijd nodig om definitief de hek
kesluiter aan te wijzen. 
Boxtel 2 verspeelde haar laatste kans' door 
in Vught van Zwaluw-V.F.C. 3 te verliezen. 

_Deze nederlaag verdienden de Boxtel-jon
gens eigenlijk niet, daar in de eerste helft 
Zwaluw verschillende malen goed weg kwam 
Het pechduiveltje loerde bij Boxtel telkens 
om ,de hoek. De ruststand was 1 -0 voor 
Boxtel. Een tweetal sofgoals kreeg Boxtel 
tegen en verloor tenslotte met 3 - 2. Het 
kampioenschap is hiermede verkeken. 
Boxtel-C verloor Zaterdagmiddag v. O.D.C. 
op 't nippertje met 2 ".. 1. De zware bal speel
den de _ kleirie mannen nogal parten. De 
O.0.C.-ers ,waren groter van stuk en wisten
hier beter raad mee. 
De juniorenwedstrijden vinden deze week 
's-Woensdags en 's-Zaterdags weer normaal 
doorgang. . _ .. 

Stemt _29 Mei 

voor Prov. Staten Lijst 9 
K.S.V. ,,0. D. C." 

B.V.V. 4 - O.D.C. 2 - 8.
Vrijdagavond speelde O.D:C. haar laatste 
competitie-wedstrijd in den Boscq tegen B" 
V.V. Deze wedstrijd werd een waardig slot
van deze door O.D.C. prachtig gespeelde
competitie. Een 8-2 overwinning bracht hef
doelgemiddëlde van O.D.C. op 84 - 18.
A. Pennings die de_n geblesseerde Bergwerff
verving speelde een brillante partij . voetbal.
Het wachten is nu op de promotie. Van de
feestelijkheden van O.D.C. geveh wij vol
gende week een uitvoerig verslag.

( 

ADV ANCE TAFELTENNIS 
, , · ,,.. Het vier�e lealil Kampioen 1 
De uitslagen zijn·: ' -
E.T.C. 1 Eindhoven - • ;\dvance 3 2 - 8 
E.T.C. 2 Eindhoven ' - Advance 4 2 - 8 
Smash 2 Eindhoven - Advance 3 5 -5 
Smash 5 Eindhoven - Advance 1f 0 - 10 
Door een reeks prachtige overwinningen 
heeft Advance 4 nu beslag gelegd op het 
Kampioenschap! Het team bestond uit de 
Heren: H. de Jong; H. Driessen en A. van 
Berkel. 
Het derde team kreeg Zondag de zwaarste 
competitie-wedstrijd te spelen n.l. tegen 
Smash 2 uit Eindhoven. Twee gelijkwaardige 
krachten die elkaar niets toegeven. Een ge-

, lijk spel 5 - 5 geeft de verhouding goed weer 
Rijvereniging St. Martinus 

Op het Zondag l.i. gehouden concours te 
Helvoirt behaalde onze Rijvereniging mooie 
prijzen, n.l. de 4e prijs lichte klas van de 11 
deelnemende 8-tallen; de 1 e prijs voor In-

t11vonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

19. Blikkertje en Nikkertje
wisten niet wat ze hoorden.
Ze gingen naar zee! Wat
echt. Daar was geen van de
jongens van hun klas ooit
geweest. Nikkertje stootte
zijn wederhelft eens aan en
fluisterde:.
"Je zult eens zien joh, er
gebeurt een hele boel.
Best fijn, dat we naar zee
gaan he. Blikkertje kon al
leen maar knikken, want de
kapitein keek juist weer
naar hen. ,,Waar zullen we
ze zolang laten", begon hij
weer, op het tweetal wij
zend. ,,Heb jij soms iets
voor hen te doen?
20. Baas Janssen krabde

eens onder zijn pet. ;,Het 
dek mag wel eens een beurt 
hebben, _ieloof ik," zei hij 
toen. ,,I1at kunnen ze wel 
vast leren, dan kunnen ze 
morgen op de "Briesende 
Leeuw" zo aan de gang" 
De Kapitein vond dit nog 
niet zo'n gek idee en even 
later stonden Blikkertje en 
Nikkertje met een bezem 
eh een emmer water over 
het dek te schrobben of 
hun leven er van af hing. 
Het water hoefde ze niet 
ver te halen want aan de 
emmer zat een touw en 
als ze die overboord gooi
de, konden ze aan het touw 
weer optrekken. 

21. Het was hard werken
en het viel heus nog niet
mee hoor. Maar al hun
zuchten hielp niets en zo
ploeterden de twee maar
verder. ,,Heb jij ook zo'n
honger Blikkertje ?" vroeg
Nikkertje na een tijdje. ,,Ik
kan het bijna niet meer uit
houden. Ik rammel"
Ja, Blikkertje voelde zijn
maag ook wel. •,,Durf jij
iets te eten te vragen", in
formeerde hij. Maar Nik
kertje stelde voor, eerst te
zorgen dat ze klaar waren.
Dan had de "kapitein goeie
zin, beweerde hij, en zou
den ze zeker iets krijgen.



divi uele dressuur waaraan" 35 deelnemerswaren. Ook behaalde v.d. Sande de te prijs metFica in aangespannen Tuigpaarden tegen 11concurrenten ..
ATHLETIEK. 

Op Zondag j.l. werd door drie leden vanO.D.C. n.l. een senior, en twee junioren, idee) genomen aan de wedstrijden voor heren, uitgeschreven door "Taxandria" te Ois-terwijk. 100 M. hardlopen: B klasse Senioren: Finale: 2e plaats A. Verhoeven O.D.C. in11,9 sec. (De nö. 1 en 2 in deze klassekwamen gelijk aan.) Hoogspringen Senioren: A. Verhoeven O.O.C. 1.50 M.; id. Junioren: 2e plaats H. Verheyden O.0.C. 1.45 M.; id. Junioren 3eplaats W. v.d. Wouw O.0.C. 1.40 M. Verspringen Senioren: A. Verhoeven O.D.C.·5 .68 M.; id. Junioren: 3e prijs H. Verheyden O.D.C. 4.75 M.; id. Junioren 4eprijs W. v.d. Wouw O.0.C. 4.50 M. 100 M. Junioren ingedeeld bij Senioren:te Serie no. 1 H. Verheijden O.D.C. 12,7·sec. demifinale no. 2 H. Verheijden O.0.C.12,8 sec.; Finale no. 5 H. Verheijden O.0.C.13 sec. 100 M. 3e serie no. 2 W. v.d. Wouw0.D.C. 13 sec.; 100 M. demifinale no. 5W. v.d. Wöuw O.0.C. 13 sec. Voor c;leze eerste baanwedstrijd een behoorlijke prestatie, waarvoor proficiat. Op 10Juni a.s. worden te Boxtel op het O.0.C.terrein de baanwedstrijden gehouden.. . 

DAMMEN: ., 
De E.B.D. heeft op Maandag 20 Mei j.l. op schitterende wijze revanche genomen op"de Vrolijke Schuivers", in hun returnmatch te Schijndel, voor de in Boxtel op 8 April geleden nederlaag. rPrecies 8 uur werden de partijen begonnen.Het spel ging gelijk op door de goede prestaties van de onderste borden, totdat toenaan 9 borden was gespeeld de stand preciesgelijk stond. • Aller belangstelling girig verder uit naarde titanen kamp aan het derde bord welke• de beslissing zou brengen. v.d. Wouw stondin zéér gunstige positie op winst, en mochthet genoegen smaken de overwinning voorBoxtel te verzekeren in de laatste partij.Wegens groot gebrek aan plaatsruimte, za-gen wij ons genoodzaakt de gedetailleerdeuitslag te doen vervallen. In 't vervolg wor-den alleen beknopte verslagen op genomen.

Duivensport 

B 59 Reserve 2 kg. aardappelen.B 60 Reserve 100 gram kaas.
Bonkaarten KF 606. 371 BMV 125 gram boter. 372 BMV 250 gram margarine.374 suiker 400 gram suiker.
Bonkaarten LA, LB, LC 606. 239, 240, 241 en 242 vlees, 100 gram vlees.235 Aardappelen 2 kg. aardappelen.A 46 melk, 2 liter melk. B 46, C 46 melk, 3½ liter melk.
Bonkaarten KD, KE 606. 786, 787 Algemeen, 800 gram brood.788 Algemeen 100 gram kaas. 789 Algemeen 100 gram bloem.D 58 Reserve 800 gram brood. E 58 Reserve 500 gram rijst, kindermeel ofkinderbiscuits.Bonkaarten KG 606. 871 BMV 125 gram boter. 872 BMV 125 gram margarine874 suiker 400 gram suiker.
Bonkaarten LD, LE 606. 739, 740 vlees, 100 gram vlees. 735 Aardappelen 1 kg. aardappelen.D 46, E 46 reik 6 liter melk.
Tabaakskaarten enz. 
T 29 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 29 100 gram chocolade of suikerwerken.X 29 2 rantsoenen tabaksartikelen.
Meer kaas voor de rijpere jeugd en een 
extra bon voor vlees. Met ingang van 26 Mei zal het rantsoenkaas voor de leeftijdsgroep van 15 t/m 20jaar worden verhoogd van 200 gram tot 300gram per persoon per veertien dagen. Tevens zal voor alle leeftijden boven vier jaarop ·23 Mei een extra bon voor 100 gram vlees, geldig gedurende 14 dagen, ,, 9 genbekend gemaakt.
Minder suiker en vlees voor kinderen' be
neden vijf jaar. Het suikerrantsoen voor kinderen van O t/m4 jaar zal met ingang· van 26 Mei wordenverlaagd tot 200 gr1m per week, waardoordit rantsoen gelijk zal zijn aan dat deroverige leeftijdsgroepen. Eveneens zal voordeze categorie op dien datum het vleesrantsoen van 150 tot 100 gram per weekworden verminderd. Daar het broodrantsoenvoor deze groep niet kan worden aangetastzijn in verband met de versobering van delevensmiddelen-pakketten der drie overigeleeftijdsgroepen de suiker- en vleesrantsoenen voor kinderen beneden 5 jaar, welkewel enige vermindering toelieten verl�agd.

Zondag 19 Mei hield de postduivenvereni-.ging "de Luchtpost" een wedvlucht vanuit 
.'7J _ --- -ll.! - À d Quivrain. De duiven werden met N.O. wind J�= �-om 8.30 gelost. De eerste duif werd gecon- Parochie v.d. H. Petrus te Boxtel. stateerd om 10.58.46; De uitslag is als volgt: ZONDAG: 26 Mei. De H.H. Missen omte prijs E. Bertens; 2.e A. Bekers; 3e Jilesen hálf 7

1 
kwart voor 8, 9 uur en om half 11Mathijssen. te Overduif E. Bertens; 2e over- de Hoogmis. Gm 9 uur gel. H. Mis voor<laif W. �-- Griensven; ·zondag a.s. Vilvoorde , het geestelijk en tijdelijk welzijn de_r par.

_ D. V. G. I - Den Dungen I 1 - 2. J.I. Zondag speelde D.V.G. 1 thuis tegen hetsterke Den Dungen en verlóor, na een zeergoed .gespeelde. en spannende wedstrijd met1 - 2. D� wedstrijd werd door scheidsrechterLeenders uitstekend geleid. Direct na de aftrap gaat het spel snel op __-en neer, waarbij nu en dan de keepers han<lelend moesten optreden. Na zeven en twintig minuten valt D.V.G. snel aan en geeft,d� middenvoor met e·en prachtig schot zijn-club �e leiding 1 - 0. Vijf minuten later ishet Den Dungen, die inschiet 1 - 1. Nauwelijks drie minuten later brengt den Dungen•<le stand op 1 - 2. Daarna krijgt Den Dungennog een penalty te nemen, die ver naastwordt geschoten. Met deze stand gaat derust in. Na de hervatting gaat het spel weer snel-op en neer, en na tien minuten schiet DenDungen onhoudbaar in, maar dit doelpunt,word door den scheidsrechter, wegens buitenspel geannuleerd. Dan zet D.V.G. alles op alles, maar het mag niet baten. Daarna·krijgt den Dungen nogmaals een penalty,deze wordt door den D.V.G.0keeper gestopt. . zo kwam het einde van deze zeer goed •gespeelde wedstrijd. • D.V.G. speelde om twaalf uur ook thuis tegen Den Dungen II. Na een half uurmaakt de rechtsbuiten van D.V.G. 1 - 0.Tien minuten later brengt de midden-voorvan D.V.G. dè stand op 2 - 0. Enige minuten voor de rust maakt Den Dungen 2 - 1.Met deze stand gaat de _rust in .. Na de rust is den Dungen direct in de aanval en al spoedig weten zij de stand op 2 - 3te brengen. Daarna maakt de midden-voor.van D.V.G. door een penalty gelijk 3 - 3.
In de laatste minuut brengt Den Dungenden stand op' 3 - 4. Zodat deze wedstrijdd'oor den Dungen werd gewonnen. A.s. Zondag speelt D.V.G. I haar laatstethuis-wedstrijd tegen B.M.C. I en D.V.G. IItegen B.M.C. II, aanvang 12 en 2 uur.

• ,1JislriAàtk:: 'llieaws. 
OFFICIEëLE BONNENLIJST voor de twëede helft der 6de periode 1946(26 Mei tot en met 8' Juni) Elk der volgende bonnen geeft recht op hetkoopen van : . 

Bonkaarten KA, KB, KC 606.
286 tot en met 290 algemeen 800 gr. brood. 
291 Algemeen 400 gram brood. 
292, Algemeen 200 gram kaas. 
293 Algemeen 100 gram bloem. 
B 58 Reserve 1600 gram brood. 
C 58 Reserve 800 gram brood. 

Na den middag om drie Lof met Rozenhoedje. Om half 4 H. Familie. Om kwart voor twaalf kleine Congregatie.Vandaag zal er een collecte gehouden worden voor de Missie van den ZeerEerw. Pater H. Jans, die in onze parochie als assistent werkzaam is geweest. De 2e schaal voor de bijz. noden van het Episcopaat.Beide collecten worden in de milddadigheidder gelovigen· aanbevolen. Vandaag na deHoogmis vergadering voor de Zelatricen v.den Bond van het H. Hart bij de Eerw.-Zusters op Duinendaal. De Zelatricen wordenverzocht de jaarlijkse contributie op te· halen en af te dragen. Maandag, Dinsdag Woensdag en Vrijdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje v.w. de Meimaand, en Zaterdag om 7 uur v.w. de noveen voor Pinksteren. Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn hef de Kruisdagen. Vóór de H. Mis van kwartvoor 7 (dus om half zeven) zal de litanie v.Allerheiligen gezongen worden om Gods zegen af te smeken ov&r de vruchten der aarde. De koristen en prefecten v.d. H. Familieen alle belanghebbenden worden verzochtaan deze processie deel te nemen. Op • Doqderdag 30 Mei, feest van 's HerenHemelvaart, zullen de kinderen dezèr parochie hun eerste H. Communie doen onder de H. Mis van kwart voor acht en nade middag onder het Lof om 3 uur dekinderzegen ontvangen. Op dezen dag is hetdus des avonds om 7 uur geen Lof. De
H.H. Missen zijn op dien dag als op Zondag. Het is verplichte feestdag. Woensdag voor Hemelvaart zal er biechtgehoord worden. des morgens onaer de H.Missen en des avonds van 6 uur tot half 8.Vrijdag a.s. begint de noveen ter voorbereiding tot het Hoogfeest van Pinksteren. Gedurende de noveen iederen dag Lof metuitstelling in Monstrans. Onder het Lof"Veni Crea.tor" en tenminste één tientjevan._ het • Rozenhoedje volgens intt!nti&a vanZ.H. den Paus tot bekering der ongelovigen opdat zij tot de eenheid der Kerk mo-. gen terugkeren. Zaterdag, 1 Juni begint de maand die toe-, gewijd is aan het H. Hart. Gedurende de- - ' ze maand zal de litanie van het H. Hart nade H.H. Missen gebeden wordery. Zorg in de Junimaand iederen dag iets tedoen ter ere van het H. Hart. 2. plaats een
afbeelding van het H. Hart in uw huis; 
3. bereidt U door een driedaagse oefening
voor op het feest van het H. Hart en ga 
dien dag te Communie. Zaterdags biecht- .
horen van half 3 tot 4 • uur en van 6 uur
tot half 8. Dopen iedere dag van half 3 tot 
3 uur.· 

MAANDAG: Om kwart voor zeven gez.jgrt. voor Geertruda v.d. Meijden van Kempen; z.a. gel. mndst. voor Hermanus. Dusemos; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor devruchten der aarde vanwe� de N.C.B.; omhalf 8 gel. mndst. voor Henricus Poirters;z.a. gel. jgrt. voor Martina v.d. MeijdenHensen; H. Hart altaar gel. H. Mis voorMartinus Hubertus Giesbers; om half 9gez. Dienst voor Franciscus Servatius vanElten. DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jgrt.voor Maria v.d. Boogaard van Dinther; z.a.gel. mndst. voor Martinus Jacobs; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Maria v.d. Wal Verbeek; om half 8 gel. jgrt. voor JohannaMaria van Kessel van Weert te Gemondeover!. z.a. gel. mndst. voor Paulina Hoffmans van Hal; H. • Hart altaar gel. mndst. voor JohaTM1a Maria Wijnands; om halt.llil 9 gez. jgrt. voor Marinus Bergman. WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Gijsbertus Looijmans; z.a. gel.jgrt. voor Wilhelmus v.d. Pasch; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Adriana Snellaars vanHal; om half 8 gel. jgrt. voor over!. fam.Kuijpers Heijmans; z.a. gel. mndst. voorPeter Karel van Rooij; H. Hart-altaar gel.mndst. voor Johanna v.d. Meerendonk; omhalf 9 gez. dienst v. Maria :Louise Zilkens.VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.voor Johannes Dankers; z.a. gel. mndst.voor Petrus Bergman; H. Hart altaar gel.H. Mis voor de gel. Zielen; om half 8 gel.jgrt. voor Christiaan v.d. Breugel; z.a. gel.H. Mis voor Adriana van Rumund Ketelaars; H. Hart altaar gel. H. Mis voor AnnaMaria v.d. Steen van Hamond v.w. eenkleinkind� om half 9 gez. mndst. voor Al-bertus Welling. ZATERDAG: om kwartvoor zeven gef.gez. jgrt. voor , Maria Kordewinders; z.a.gel. H. Mis voor Martina Adriana v.d.Schoot; H. Hart altaar gel. H. Mis voorJohannes Dankers v.w. de H. Familie• omhalf 8 gel. H. Mis voor Bernadina 1StrikSmits; z.a. gel. H. Mis voor Albertus Welling v.w. een vriend; H. Hart altaar gel.H. Mis voor Mathieu Aloysius v.d. Wee;om half 9 gez. mndst. voor Lambertus v.d.�essel�ar; om half 10 gez. Dienst t_ot bijz.mtentte.
In het Liefdehuis zullen geschieden: Maandag gel. H. Mis voor Lambertus v.d.Sande; Dinsdag gel. H. Mis voor JohannesDankers; Woensdag gel. H. His voor Albertus Welling; Vrijdag gel. H. Mis voorAnna v.d. Meijden v.d. Ven; Zaterdag gel.H. Mis voor Marinus van Laarhoven.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontv. Henricus Mart. Cornelis Deenen.geb. en wonende te Oostelbeers en Wilhelmina Janssen uit deze par.; Wilhelmus Hen-·ricus Wilibrordus v.d. PaJch uit de:z;e_p,g.r.• en Gerarda Wilhelmina Celina van Wichenuit de parochie van het Eucharistisch Hartvan Jezus te Vught; waarvan heden de 1 eafkondiging geschiedt. Leonardus Theodo0 

rus Timmermans uit deze par. en Gerarda Smits geb. en won. te Vorstenbosch• Ja- •cobus Antonius van Grinsven en J�coba Cornelia Josephina van Summeren beidenuit deze parochie waarvan heden de 3e afk�ndiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselenwaarin niet is gedispenseerd ten spoedigsteaan den pastoor bekend te maken.
Parochie H. Hart, Boxtel. 

5de Zondag na_Paschen (26 Mei). De eerste schaal is voor de kerk, de 2deopenschaal voor de B.N. van den Bisschop. . Om kwart voor twaalf H. Familie voor jongens, om 2 uur Santa Teresa-bijeenkomst, om 3.30 uur vergadering der H. Familievoor mannen. De bijeenkomst der H. Familie voor meisjes en verloofde wordt gehouden op Dinsdag-avond om 8 uur na het Lot.Om 7 uur Lof. Maandag, Dinsdag enWoensdag zijn de 'Kruisdagen. Na iederegestelde H. Mis wordt de Litanie van AlleHeiligen gebeden. Op deze dagen is 't omhalf acht Maria-Lof vanwege de Meimaand.Donderdag, feestdag van 's-Heeren-He
melvaart, verplicht te vieren als Zondag.Op dezen dag doen de kinderen hunEerste H. Communie onder de H. Mis van8 uur. 's Middags om 3 uur Lof met zegenvoor deze kinderen. 's Avonds vervalt hetLof.. Vrijdag is het feestdag van O.L.Vrouw, Middelares Aller Genaden. ,,r-'s Avonds om half acht Sluitings-Lof derMeimaand, tevens eerste Lof der Noveentot voorbereiding op het Pinksterfeest; inieder Lof wordt op deze zegen-dagen hetVeni Creator gezongen en worden de gebeden voor de Pinkster-Noveen gebeden. _ ZONDAG: 6 uur 1.d. tot bijz. int.: 7 uur1.d. geest.- en tijd. welzijn der parochie; 8uur l.d. tot bijz. int.; 9.15 uur 1.d. Maria v.Hal-Dankers v.w. Broed. H. Eik te Oorschot. 10.30 uur Hoogmis tot bijz. int. MAANDAG: 7 uur t.d. Wilhelmus v.d.Aa; Ld. Antoon v.d. Meyden; Ld. Piet Bergmans 7.45 u. l.d. Joa. Potters-Kemps; l.d. Maria Kuipers-Habraken; 8.30 z.j. Fran-cisca Donkers. DINSDAG: 7 uur t.d. Joa. Beaard- Janssen; 1.d. overleden Ouders; Ld. Willy Derks;

. Verkiezing Provinciale Staten 

Katholieke Volksp�rtij 9 
. . Stemt lijst 

kwart voor 8 l.d. Joseph Cuyten, te 's-Boschoverleden; 1.d. Franciscus Wagenaars; l.d.voor de vruchten der aarde vanwege deN.C.B. 8.30 uur gef. z.j. Z.E. Pater Augustinus Hubertus van Susante. WOENSDAG: 7 uur Ld. Familie Vorstermans-v. Hooff; Ld. Maria Kuypers-Habraken; 1.d. Gerard v.d. Meerendonk, te Schijndel overl.; kwart voor 8 1.d. Adriana Wagenaars-v.d. Lindenen Adrianus en Franciscusde zonen; 1.d. Nellie v.d. Steen; 8.30 uurl.d. Heer Marinus Nouwens, te Oorschotover!.; 9.30 uur Huwelijks-Mis. DONDERDAG (Hemelvaart): 6 uur Ld.Antonius Wagenaars v.w. buurtschap; 7 uurl.d. Joa. Potters-Kemps v.w. buurtschap; 8uur l.d. Geestelijk en tijdelijk welzijn derPar.; 9.15 I.d. Anna 'Beljouw-v.d. Struik v.w.Broed. Rozenkrans; 10.30 uur Plecht. Hoogmis (j. Joès. v.d. Sande en Joa. v. Vleuter z.e.). VRIJDAG: 7 uur l.d.Philomena v. BerkelVerkuylen; l.j. Cornelia de Boer en AntoniaSmulders z.e.; l.j. Andries v.d. Gouw; kwartvoor 8 Ld. Antonius Wagenaars; l.d. Antonius Wagenaars en Adriana v.d. Linden z.e.8.30 uur z.j. Martina v.d. Meyden-Hensen.ZATERDAG: 7 uur l.j. Cornelis en Gerarda v.d. Gouw; Ld. t.e.v. 0. L. Vr. v. 't H.Hart ter bekering der zondaars; Ld. AnnaMaria v. Beljouw- v.d. Struik, kwart voor 8l.j. Henrica v. Erp-Schoones l.j. NicolaasMerx; 8.30 uur z.d. Maria v.d. Plas-vanSummeren.
Parochie H. Lambertus, Gemonde 

5de Zondag na Pasen. ZONDAG: 7.30 u. H. Mis welzijn derparorochie; 10 uur jaarg. Josephus van Dinther. MAANDAG: 7.30 u. jaarg. Berdina Endstra. DINSDAG: 7.30 u. jaarg. Marinus den
Otter; 10 u. gez. Huwelijksmis. WOENSDAG: 7.30 u. jaarg. Elisabethhsvr. van Marinus den Otter. DONDERDAG: Feestdag van Hemelvaart, 7.30 u. H. Mis welzijn der parochie;10 uur jaarg. Waltherus Groenendaal. VRIJDAG: 7.30 u. Jaarg. Theodora hsvr.van Walterus Groenendaal. ZATERDAG: 7.30 u. jaarg. Maria Groenendaal. Deze week zullen geschieden: Zondag mdst.Antoon van Oorschot; Maandag 2 H. Missen Maria van Kasteren vanwege broers enzusters, alsmede Dinsdag en Woensdag. DONDERDAG: H. Mis Adrianus v. Eindhoven vanwege de buurt; Vrijdag 2 H. Missen Adrianus van Eindhoven vanwege debuurt; Zaterdag 2 H. Missen An toon vanOorschot vanwege broers en Zusters.

, Parochie v. d. H� Theresia, Boxtel -. -- • 5de Zondag rià Pasen -19n_- - --
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie vande eerste communiecanten, die op Hemelvaartsdag de eerste H. Communie hopente doen; 8.30-Uur H. Mis; 10 uur de Hoogmis voor het welzijn· van de parochianen.De eerste schaal is voor onze eigen kerk,de tweede voor de B.N.; 3 uur Lof metRozenhoedje uit dankbaarheid voor verkregen weldaden. MAANDAG: 7.30 uur H. Mis tot bijzondere intentie; 8.30 uur H. Mis voor Antonius v.d. Meyden, in Duitsland overleden;9.30 uur Plechtige H. Mis tot bijzondere-intentie; vóór de H. Mis van 7.30 uur processie met litanie v. Alle Heiligen voor devruchten der aarde. • DINSDAG: 7.30 uur H. Mis voor overleden familie v. Mierlo en Jansen; 8.30 uurH. Mis uit dankbaarheid voor de leden enweldoeners v.d. St. Elisabeth-Stichting; 9.30uur gezongen Huwelijksmis; vóór de H. Misvan 8.30 uur processie met litanie v. AlleHeiligen voor de vruchten der aarde. WOENSDAG: 7.30 uur H. Mis, w�arbijde lcerk met 'n kaars wordt vereerd, 'voorbijzondere intentie v. Franciscus v. Beers;8.30 uur processie met litanie v. Alle Heiligen en H. Mis voor de vruchten der aarde .DONDERDAG C's-Heren-Hemelvaarts-dag): 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met 'nkaars wordt vereerd voor Anna Maria v.Grinsven-v.d. Loo; 8.30 uur H. Mis; 10 uurde Hoogmis voor het welzijn van de parochianen. 3 uur Lof met rozenhoedje uitdankbaarheid voor de verkregen weldaden.De eerste schaal is voor onze eigen kerk,de twede voor het bewaarschoolonderwijs. VRIJDAG: 7.30 uur H. Mis, waarbij dekerk met 'n kaars wordt vereerd voor defamilie, v.d. Brekel- v.d. Heuvel; 8.30 uurgezongen H. Mis voor Anna v. Beers-v.Geffen. ZATERDAG: 7.30 uur H. Mis voor Johanna Maria v. Nunen-v.d. Schoot; 8.30 u.

H. Mis voor Mathew v.d. Wee in Kaatsheuvel overleden. 30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Jan Kerkoerle te Vught en Mathewv.d. Wee in Kaatsheuvel overleden. Op debruiloft van G. v.d. Oetelaar en Theodora
J. Kruijsen is· opgehaald voor het BoxtelschMissie-Comité f 6.50. Biechturen: 2.30 tot 4 en 5.30 tot 7 uur;daarna Lof met rnzenhoedje tot afweringvan het Communisme en opbloei van deKatholieke Actie in ons Bisdom en in Nederland. De zelatricen van het Apostolaat des gebeds worden verzocht, de maandbriefjes inde Sacristie af te halen. _ ZONDAG 2 JUNI: jgt. voor ArnoldusJilesen.



Parochie St. Jans-Onthoofding Liempde 

5e Zondag na Pasen, 26 Mei 1946. 
- ZONDAG: 6 u. I.m. voor de leden der
R.K Werkliedenbeweging met Alg. H. Com
munie der leden; 6.30 u. I. rondst. Johs. v.d.
Biggelaar; 8 u. I.m. tot welzijn der par. 10
uur z.m. Corris. de Laat als over!. lid H.
Theresia, om drie uur Lof daarna Jongens
congrega tie.
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn het
de Kruisdagen; daarom zal vóór de H. Mis
van 7 uur de Litanie van Allerheiligen "ge-
zongen worden.

MAANDAG: 7 uur z.m. voor de vruch
ten der aarde vanwege dorp en Vlassprei; 
7.30 u. l.mndst. Helena Leons. van Rooy;
8 u. 1. rondst. Wed. Wilh. Jan Vorstenbosch; 

DINSDAG: 7 u. z.m. vruchten der aarde 
vanwege Kerkeind; 7.30 u. I. mndst. Wed. 
Joha. Adrs. v.d. Koevering; 8 u. l.j. Christs. 

' W elvaarts; 9 uur Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 u. z.m. vruchten der 

aarde vanwege de Vendëlstraat; 8 u. I.m. 
Willem v. Rooy over!. te Olland; 9 uur 
Huwelijksmis; 9.30 uur Huwelijksmis. 

DONDERDAG: Feestdag van 's-Heren
Hemelvaart, geboden te vieren als Zondag, 
daarom ook Woensdag biechthoren als op 
de Zaterdagen; 6.30 u. l.j. Hendricus Wel
vaarts; 8 u. l.j. Gers. v.d. Boer; 10 uur 
pl. Hoogmis tot welzijn der parochie; 3 u. 
Plqchtig Lof. 

VRIJDAG: 7 u. z.j. Joha. Marts. v.d. 
Boer; 7.30 u. z.. rondst. Corns. de Laat; 
8 u. l.j. Maria Welvaarts; Vrijdagavond 
om 7.30 uur Lof tot sluiting der maand 
Mei. Na het Lof te zirigen lied no. 9. 

ZATERDAG: 7 u. z. mis vruchten der 
aarde vanwege de Koestragt; 7.30 u. l.j. 
Joha.- Gers. v.d. Boer; 8 u. l.j. Ants. v.d. 
Hurk en Maria de hsvr.; 9 u. z. mis tot 
bijz. intentie. 

ZONDAG: 8 u. l.j. Henrs. Klompers 
en Maria de hsvr. 10 u. z.j. Joha. Maria 
Corns. v.d. Abeelen. 
30e Willem v. Rooy over!. te Olland. 
Gedoopt: Marinus Wilhs. z. van Lambs. 
v.d. Langenberg-Bressers; Wilha. Maria
Coma. d. van Wilhs. Lathouwers-Kuppens.
Zaterdag begint de maartd Juni, toegewijd
aan de verering van het H. Hart.
In de kapel der Eerw. Zusters: Woensdag
7 u. I.m. tot bijz. intentie voor overledenen.

Parochie H. Willibrordus Esch. 
Vijfde Zondag na Pasen. 

H.H. Missen om 7 uur 8.30 uur en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede schaal
collecte voor bijz. noden Episcopaat. Na 
den middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Na het Lof een lied. Maandag, Dinsdag en 
Woensdag zijn het de Kruisdagen; dan zal 
na de H.H. Missen de Litanie van alle Hei
ligen gebeden worden voor de vruchten der 
aarde. 

Deze week tot en met Vrijdag om 7.30 
uur Lof v.w. de Meimaand. 

Vrijdag plechtig Lof tot sluiting. Vrijdag 
begint tevens de Noveen voli}r Pinksteren. 

Gedurende de Noveen iederen avond om 
7.30 uur Lof met Veni Creator en Rozen
hoedje. 

Donderdag feest van O.H. Hemelvaart te 
vieren als Zondag. 

De kinderen van het 2de leerjaar moeten 
Maandag om 4 uur komen biechten, -die van 
het 3de Dinsdag om 4 uur. Woensdag onder 
de H. Mis van 7 uur zullen ze gezamelijk 
communiceeren. 

ZONDAG: 7 uur jgt. Marinus van Eind
hoven; 8.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Linderdina 
Hilgerdenaars; 8 uur H. Mis Eerw. Zuster 
Pascal. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis Piet Jansen 
v.w. Br. H. Bloed; 8 uur H. Mis Piet Jansen
v.w. Br. H. Cornelis Bokhoven.
• WOENSDAG: 7 uur jgt. Marinus van

Bragt; 8 uur H. Mis ter ere vàn den H. An
tonius.
. DONDERDAG: 7 uur jgt. Anna Maria
van Bragt-v. Zeeland; 8.30 uur H. Mis; 10
uur Hoogmis voor de Parochie.

VRIJDAG: 7 uur jgt. Antoon Rutten; 8 
uur H. Mis ter ere van den H. Antonius 
voor bijz. Int. 

ZATERDAG: 7 uur jgt. Maria Rutten 
Schoones; 8 uur H. Mis ter ere van den 
H. Antonius voor Bijz. Int.

BEKENDMAKING. 
DE BURGEMEESTER VAN BOXTEL 
roept personen op die als loonspuiter hun 
medewerking willen verlenen in de colorado
keverbestrijding. 
Spoedige aanmelding ter gemeentesecretarie 
afd. Financiën, gewenscht. 

De Burgemeester van Boxtel, 
(Drs. M. A. M. va� Helvoort.) 

Het Streekbureau voor den Wederopbouw 
te Schijndel maakt bekend dat ter indie-

' ning van rekeningen, van door Oorlogsge
weld beschadigde panden in de Gemeente 
Boxtel, formulieren kunnen worden afge
haald op het bureau van Gemeentewerken 
te Boxtel, vanaf Maandag 27 Mei 1946 en 
vervolgens iedere werkdag (uitgezonderd 
Zaterdags) van 9 tot 10.30 uur v.m. Inlich
tingen zullen op het genoemd bureau zo
nodig worden gegeven: 

Voor het College van Algemeene Com. 
voor den Wederopbouw. 
Het Hoofd van het Streekbureau 

- Schijndel,
G. van Essen.

•••••••••••••••••••••••• 

Op 1 Juni a.s. hoopt onze 
geliefde Vader en Groot
vader de Heer 

H. v.d. Velden
te Liempde, het feit te her-_ 
denken dat hij vóór 40 jaar 
tot koster werd benoemd. 
'n H. Mis van dankzegging 
zal worden opgedragen Za 
terdag 1 Juni om 9 uur in 
de Parochiekerk St. Jans 
Onthoofding te Liempde. 

Zijn dankbare kinde
ren en Kleinkinderen. 

•••••••••••••••••••••••• 

Een toom biggen, waarvan
9 .gemerkt voor het stam, 
boek, te koop, bij P. v. d. 
Made, Langenberg 23. 

JE_ adres 
voor Prima
Volvette Kaas 

't Consultatie Bureau 
Mevrouw
Ninaber van 

voor- Zuigelingen 
Eyben, en Boter, b • t W -d � 29 M-- .Bosscheweg 30, Boxtel egtn _OellS ag et a.S. 

vraagt voor direct een Dirk Vos in de St. Angelaschool des·I 

DA CM EI SJ E Stationstraat 4} middags oin 3 1/2 uur. •
Hoofdzakelijk voor de Sfeeds voorradig:
kinderen. Nieuwe Haring. 

Bestuur Dr. Hoek's Vereeniging.

Te . koop: Pracht fornuis- Gevraagd: Zondag 26 Mei Liefdadigheidsdag 
kachel, Bqsscheweg 13. 

�� wil ruilen: Nette won
ning te Esch tegen dito te 
Boxtel. Te bevr. Schoolstr. 
A 48 Esch. 

\ 

Biljardliefhebbers 
Te koop: Tafelbiljard met 
ballen en 2 queen, heren
fiets met goede banden, 
hondenhok voor klein of 
middelras. Van 11ornstraat 
39 Boxtel. Te bevragen 
's avonds na 6 uur. 

Te koop: Nog goed te re
pareren N.S.F. radio met 
lossen luidspreker, plaat
spanning-apparaat en accu, 
tegen ieder aannemelijk 
bod. Breukelsestraat 102. 

Te koop: een hand wasma
chine, Recf1terstraat 28. 

Donkerrode damesschoe
nen maat 37 en zwarte da
messchoenen maat 38 te 
koop. Bevr. Molenstr. 19. 

Verloren: zwart-lederen da
meshandschoen op Bosse
weg. Terugbezorgen tegen 
beloning Molenstraat 19: 

Waakhond te koop: k�uze
uit ·twee, bij J. Peijnenburg,
Bakker Molenstraat 11. 

Te koop: een toom zware 
biggen bij W. v.d. Pasch, 
Langenberg N. 11.

' 

Aangeboden: lap Japonstof 
(zwart wit ruitje of witte 
crèpe de chine) of hoge 
zwarte schoenen (maat 41) 
voor schoenenbon. Adres
opgave Molenstraat 19. 
' 

Te koop een jonge bouvier 
Bevragen Molenstraat 19. 

' 

Te koop een paar rijglaar
zen en een paar regenpij
pen zoo goed als nieuw en 
een complete wieg met bed
je. Te bevr. Molenstr. 19. 

Te koop: Een in goede 
staat zijnde witte fornuis
kachel. L. Schoenmakers 
Nieuwstraat 190c. 

Wegens huwelijk der t�
genwoordige gevraagd een 
Dienstbode voor dag of 
dag en nacht bij Th. El
tink, slager, Wilhelminastr. 
20. 

Te koop: 1 paar zwarte 
voetbalschoenen maat. 41. 
te bevragen Julianastraat 
_29, Boxtel.

R.K. Jongeman zoekt zit
slaapkamer met volledig 
pension te Boxtel. Brieven 
_onder No. 95.

Net meisje vraagt slaapka
mers zonder pension. Brie
_ven nr. 22 Molenstraat 19.

Net- meisje gevraagd voor 
dag of dag en nacht, of een 
nette werkster voor twee 
dagen per week. J. van der
_Laan, Stationsstraat 50.
Te koop aangeboden een 
toonbank en muurbanken. 
_Bevragen Molenstraat 10.

Gevraagd een net meisje 
voor dag en nacht, wegens 
huwelijk der tegenwoordige 
Mevr. van de Laar, Prins 
_Bernh. str. 7. 
Te koop: bij Th. v.d. Aker 
Nieuwstr. 180 B een dra
gend varken, werptijd 18 
Juni. 

Te koop, ook te ruil, een 
kalfkoe aan telling of 
melkkoe, een pink l jaar, 
een toom biggen, een guste 
zeug of dekrijpe varkens. 
v. Kasteren, Oirschotsche
Grintwcg 27, Boxte

_-Dagmeisje 
of Meisje voor dag en nacht. 
Bij F. BAAIJENS,CLEMENS 
Breukelschestr. 39, Boxtel 

_, 

's avonds om 8 uur
zal in de Ark de'

trekking 
plaats hebben van de 

loterij 

voor de zwaarbeproefde·

JA V A=MISSIE 
op Zondag 26 Mei van 1.30,7 uur

----1►• ALLERLEI ATTRACTIES 111Voor 'n klok 
of legkast 

Meubel huis 

Zet Uw hart en Uw beurs wagenwijd open voor de
der R. K. Bouwvakarbeiders heropbouw van het Missiewerk op ]avá 

PéCé 
Namens het Feest,Comité: 
Th. Segbars, Voorzitter 
J. Vlamings, Secr.,Penningm.

Ondergetekende, deelt U hierbij mede, dat zijn 
zaak met ingang van 1 Mei l.i. aan de Firma JOS. 
DE KROON heeft overgedaan. 
Voor het gedurende lange jaren in mij gestelde 
vertro�wen, zeg ik U hartelijk dank. · _ 

WILLEM PRICK 
-----

Hierbij hebben wij de eer U te berichten, dat wij 
met ingang van 1 MEI l.i. de zaak van den Heer
WILLEM PRICK hebben overgenomen. " 
Wij hopen U op dezelfde correcte wi:ze te bedie
nen, als dit door onzen voorganger werd gedaan, 
en vertrouwen, U spoedig op een ruimere basis 
en van meerdere artikelen te kunnen voorzien. 
Duinendaal 5 Firma JOS ,!_)E KROON 

Personeel gevraagd. 

KLOOST�R ST. URSULA , Nieuwe Kerkstr;at 22 • Boxtel 

Zom,er.schoenen 
,Zonder Bon 

Dames-mollières 5 .. 50 
Boven deert 

heeft DE s�hoen 
voor elk seisoen. 1 

-

BELANGRIJK 
worden de prem1en van de 
Levensverzekeringen vanaf'
1 Juni a.s. verhoogdHet Bestuur van de BOXTELSCHE BAD• EN 

ZWEMINRICHTING vraagt voor directe indienst• 
treding Sluit daarom nog vóór dien datum tegen.:
twee garderobebedienden de huidige tarieven. • /.

en een badmeester Algemeen Assurantiekantoor 

in het bezit van diploma reddend zwemmen: SEB. E. P. R. CLERCX •
Sollicitaties schriftelijk of in persoon ten gemeente, Bosscheweg 51� - _ Telefoon 380�huize van Boxtel, afd. Algemeene Zaken. - • 

=-----------------
■

-----

TABAKSPLANTEN 
Slits en Amersfoorter nog verkrijgbaar 

f 2.50 
per 100 stuks stevige plantcl1'

Verder RODE KOOL-, SAVOJE-KOOL-, WITTE 
KOOL- en BLOEMKOOL PLANTEN 
Tomaten Planten volgende week weer leverbaar 

HUB. POULISSEN. Zaad• en Plantenhandel 
Rechterstraat 31 # Boxtel

z UW ADRES VOOR: <
[J,,l -

,, 
� Fijne vette Kaas, t: 
� Roomb<ar!!", Margarine. t"1'1� > � , Eieren, enz. .. 

,:, 
• � is nog steeds

� 

� KEES DE JONG� 
� Van Hornstraat 12 Boxtel. Z 

Accountantskantoor A. J. Robben 

is verplaatst 
van MOLENWIJK 14
naar 
NIEUWE �ERKSTRAAT 85 

Als het gaat over iaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Spaar Uw goede oude Meubels 
Ze zijn nog niet te vervangen 

Heeft U een TAFEL, STOEL, CANAPÉ, 
die wankel of los is dan naar 

Pé Cé 't wordt spoedig geholpen

Pé Cé stemt tevrée 
Reparaties binnen enkele dagen klaar! 

MARKT 9 = TEL. 378 • BOXTEL
DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL.

Kaas is voedzaam 
Daarom Uw bonnen goed
besteed en dus naar A VEHA.

Daar ontvangt U deze week uitsluitend
allere:••!J·nste :,,,;...,,.+.,.-, ... i;ifu"=*•"'·l••""- 0-,i:.,,,,..ä Il ·�.; ,· .sa l��-�.t..:::;,�.� �������;�i��

VOLVETTE-KAAS 
Wordt klant bij A VEHA en .... 

U bent een tevreden klant. 
-

•,l'll�� 

André van Hilst 

Er staat een NAAM achter! 

. ,,.· .. , 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Uitslag der stem-ming voor de Prov. Staten 
in de gemeenten Boxtel, Esch en Liempde op 29 Mei 1946. 

Lie 

" 
< 00 C C 

·-" "" 
STEMDISTRICT �E -� E '"Ó 

!i: E �E i
> 

C V "" 
< c.: O".i c.., .; 

1 1 1 1 
Gemeente Huis 27 731 6 19 
Openbare school '46 938 13 67 
St. ·Franc. school 24 1008 13 103 
St. Al. school 43 987 7 41 
St. Paulusschool 57 983 12 54 
Slachthuis 41 779 18 62 
Gemonde 12 326 4 9 
Totaal 250 5752 73 355 
Vorige maal 199 5841 48 573 

' 
Esch - 1 20

mpde 6 10 

Wat q,ewnd uecstand. 
Er wordt op allerlei toestanden en maat

regelen 'n kritiek uitgeoefend, diè soms de 
grenzen van 't redelijke overschrijdt. Dit 
vindt meestal z'n oorzaak in kortzichtigheid .. 
Eenvoudig omdat men zijn gezichtskring. 

niet ver genoeg kan uitbreiden, gaat men 
zonder meer los op onvolmaaktheden in 't 
maatschappelijk leven. Er wordt niet ge
vraagd naar mogelijkheden, er wordt zeker 
niet gekeken naar broeders in de wereldge: 
meenschap, die er nog slechter aan toe zijn. 
Terwijl in ons land een voorsprong op 
andere landen is waar te nemen in allerlei 
toestanden en maatregelen die 't sociale 
levenraken, gaat: men· maar rustig door de 
ontevredenhèid aan te kweken. 
Een kleine vergelijking van de sociale wel
sfanèl ·van dé Engelse wèrknemersklasse met 
die ,van ons_ land, zal het duidelijk maken 
dat oris. land hier mijlen ver verder is dan 
Engeland. • , In de meeste industrie-steden van Engeland 

is het met ! de arbeiderswoningen zo slecht' 
gesteld dat de kippenhokken van vernield 

- Brabant dàarbij vergeleken nog luxueus zijn
ingericht. _ · ' 
In Nederland .kan men over 't algemeen 
niet klagen over de arbeiderswoningen, 
evenmin over de huur dezer woningen, ter
wijl in Engeland de huurprijzen enorm veel 
hoger liggen. • 
De loonstandaard is in vele vakken niet in 
't minst aan de levensstandaard aangepast. , 
Zo verdient een metselaar in Engeland b.v. 
een loon-dat varieèrt van f 30.- tot f 40.-. 
Voor een- onnozel huis met 3 vertrekken 
(dikwijls nog 3e of 4e verdieping) betaalt 
hij plm. f 7.- huur. De l_evensmiddelen zijn
'weliswaar in 't bereik van ieder huisgezin, 
maar vele andere dingen zijn werkelijk niet 
te het.alen. 'n Sigaret kost· 7 cent per stük, 
t�bak is een rookartikel voor grote heren, 
textiel loopt naar belachlijke prijzen: f 12.
voor een hoofddoek, f 1.80 voor een zak
doek, 'n· stropdas f 3.- enz. enz. Daarbij 
kan nog verteld worden dat een goede pint 
bier f OAO tot f 0.60 opbrengt, 'n borrel de 
gulden overschrijdt en"'Wiskey een regerings 
drankje is dat alleen in 't bereik van zwarte 
pietèn en leden van 't parlement valt. In 
Nederland is dit wel wat anders, vindt U 

niet? 
Mijnwerkers in Engeland verdienen -welis -

• waar een beter loon, maar dat komt omdat
/da.ar een premie-methode gevolgd wordt, die 
nu niet bepaald veel reRening houdt met de 
gezondheid van de werkman. 
Nog heel vele andere dingen van groot ge

wicht zou ik als voorbeeld kunnen aanhalen, 
en steeds weer zou dit tot de conclusie 
leiden dàt ons land in sociale verzorging, 
sociale wetgeving, kortom in menselijkheid 
bovenaan staat, want ik ben ervan overtuigd 
dat 't in andere landen niet zo heel roos
kleurig is, ook al leek 't soms dat Duitsland 
een ideale staat voor' den arbeider was ge
durende 't nazi-regiem. We weten immers 
dat daar arbeid voornamer was dan de ar
beider, omdat de arbeid de hebzucht der
nazi-herep zou kunnen bevredigen. 1• 

Het ligt niet in mijn bedoeling te beweren
_ dat we maar tevreden moeten zijn met aller
lej onvolmaaktheden, omdat in andere lan
·den die onvolmaaktheden veel groter soms 
zelfs fouten zijn. Maar 't 'dunkt me zo dat 
de zweep �n 't mes maar al te gauw ter
hand worden genomen, terwijl men niet eens
gezien heeft naar mogelijkheden die milder
en billijker zijn dan ontevredenheid en kri
tiek. Als er rotte plekken zijn in onze samen-

::i "C a,; .. i è ·;:; " 

> u .,,: bÖ .c. c.., .: E 
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0 30 7 0 4 6 659 
1 18 8 1 15 10 805 
2 16 6 6 8 14 840 
2 , 16 5 , 1 4 5 906 
4 17 '10 2 0 8 876 
0 16 ·12 1 8 13 649 
0 1 3 0 1 1 307 
9 114 51 11 40 57 5042 

10 29 3 33 63 50R'( 
::!06 

2 4 876 
2 2 1 3 975 

1 

leving,. dan mqeten zij worden aangewezen 
en genezen. 
Maar alleen een verstandige geneeskunde 

- zal 't effect bereiken, dat beoogt wordt.
Verdachtmakingen, stakingen en opruiing 
zijn niet bepaald bewijzen van 'n gezond
verstand, zeker niet als men bedenkt dat 
een· rustig sociaal gerichte economische po
litiek meer kan bereiken. Alles wat wij in 
Nederland voor hebben op andere landen 

m.a.w. onze sociale welstand is te danken 
aan een gezonde democratische handelwijze, 
die soms wat langzaam, maar niet minder 
effectief is. 
Wij hebben waarachtig geen Eenheidsvak
beweging nodig om 'n sociale rechtvaardige 
loonregeling tot stand te brengen. Wij heb
ben niet de minste behoefte aan de kritiek 
van "De Waarheid" om de zuivere waar-
heid te zien. , �- . " 

- -Alleen éen gezonde ·wèrkelijkheidszin, met
genoeg oog voor de moderne problemen, is 
voldoende om te komen tot een welgescha
pen maatschappij, waarin ieder mens een 
behoorlijk bestaan kan vinden. 
Stratford-on Avon, 6 Mei 1946, H. v.d. M. 

OV ERDRACHT 
ELECTRISCH E C E NTRALE 

Ingewijde was het bekend dat de Burge
meester een goede electriciteitsvoorziening 
voor Boxtel als een der belangrijkste aan
gelegenheden zag voor een gezonde ont
wikkeling van het gehele ,Boxtelse gemeen
telijke leven. Vanaf den aanvang van zijn 
ambt hi_eld de electriciteitsvoorziening van 
Boxtel hem dan ook etnstig bezig. Het 
zoeken naar de juiste oplossing om een 
belangrijke grondslag te leggen waa.rop een 
welvarende ontwikkeling van de gemeente 
kan worden opgebouwd eiste vele en nauw
gezette studie van den stand waarin de 
electriciteitsvoorziening hier ter plaatse ge
leidelijk was komen te verkeren en nam vele 
moeilijkheden en langdurige besprekingen in 
beslag. 
Het moet den Burgemeester dan ook zeker 
een groot genoegen zijn, zijn noesten, har
den arbeid bekroond te zien door het Raads
besluit om het electriciteitsbedrijf aan de 
P.N.E.M. te zien overgedragen, Dit toch 
had hij zich stellig als einddoel gesteld. 
De P.N.E.M. zal nu op 1 Januari a.s. de 
Centrale overnemen. De Centrale produ
ceert thans gelijkstroom. Alle aangeslotenen, 
behoudens een enkele uitzondering, zijn 
daardoor in Boxtel ingesteld op een gelijk
stroomvoorziening waarvoor heel andere 
motoren en apparaten nodig zÎjn dan voor 
wisselstroom. 
Gelijkstroomvoorziening is in Nederland 
thans grote uitzondering. Bij het aanschaf
fen van voor deze voorziening geschikte 
motoren enz. worden reeds moeilijkheden 
ondervonden en deze moeilijkheden zullen 
er wellicht in de naaste toekomst niet min-

• der op worden.
Vandaar dat wisselstroomlevering voor de
naaste toekomst noodzakelijk wordt hoe ook 
de Electrische Centrale van - Boxtel wordt
geexploiteerd. 
Daar komt nog bij dat industrie-vestiging
afstuitte o.a. ook _op het. ontbreke_n van

. wisselstroom. 

De Centrale zou dus steeds m_oeten worden 
omgebouwd. Ook de duizenden groote en 
kleine apparaten van de inwoners moeten 
daarmede worden omgebouwd. De i:nvo
ners kunnen uiteraard moeilijk voor deze 
kosten worden geplaatst, zo dat de gemeen
te deze ombouw zou moeten financieren. 
De gemeente zou door een en ander uiter
aard voor geweldige uitgaven komen te 
staan, 
Daarenboven is het bovengrondsche Boxtel
se net sterk verouderd en versleten. Ook 
dit net zou de gemeente daarom hebben te 
vernieuwen wat ook weer geweldige uitga
ven van de gemeente zou eisen. 
Er deden zich voor de gemee·nte nu twee 

mogelijkheden voor: 
1. De gemeente zal het gehele bedrijf gaan
moderniseren en dan zelf exploiteren. Dit 
eiste vanzelf enorme sdmmen gelds. 
2. De gemeente zal het bedrijf overgeven
aan de P.N,E.M. 
De keuze uit deze twee mogelijkheden was 
afhankelijk van de vraag op welke wijze 
de electriciteitsvoorziening van de gemeente 
het best zou kunnen geschieden en tege
lijkertijd het meest economisch en voordelig 
zou zijn zowel voor de gemeente als voor 
de Boxtelse bevolking, 
Het is vanzelfsprekend noodzakelijk geweest 
een diepgaande studie, van de materie die 
hier aan de orde is, te moeten maken al
vorens een duidelijk inzicht daarin werd 
verkregen om daaruit een conclusie te kun
nen trekken. 
In ·het kort gezegd waren de consequenties 
van het exploiteren van een eigen stroom
opwekkings- en distributiebedrijf als vqlgt 

• samen te vatten:
1. De gemeente zal een bedrag van maxi-.
maal f. 373.000.- rond aan de Maatschappij 
voor Electrische Centraalstations te Haar
lem betalen en krijgt daartegenover het net 
en de eigendommen der Centrale. Daarbij 

�mag worden bedacht dat de toestand der 
Ceptrale goed is te noemen, doch dat de 
installatie sterk verouderd is; dat heL net 
geheel bovengronds is, dat dit in minder 
goede toestand verkeert en bepaald ver
ouderd is. Er zal dus: 
2. Een nieuw net moeten worden gebouwd
en dan ondergronds. Daarbij zal de Centrale
uitbreiding behoeven en de gemeente zal 
wisselstroom moeten afnemen van de P.N. 
E.M. -

3. Alle motoren en apparaten die er in de
gemeente. zijn en die op gelijkstroom zijn
ingesteld, moet de gemeente op haar kosten
vervangen of ombouwen op wisselstroom. 
4. De personeelslasten zullen eerder toe
nemen dan afnemen. 
5. Een snelle ombouw is door de gemeente
vrijwel onmogelijk zo niet geheel onmoge
lijk De gemeente heeft het daarvoor nodige
apparaat nu eènmaal niet en zal dus alles 

ai.an derden moeten opdragen. 
6. De straatverlichting zal evenzeer ver
nieuwd moeten worden. Het spreekt van
zelf dat Jit alles zeer groote kapitalen zal ,

• vereischen en dan is het nog de vraag of
h-et bedrijf rendabel blijft.
Na langdurige en herhaalde onderhande

lingen kon de gemeente bij de P.N.E.M. 
• onderstaande voornaamste voorwaarden be

dingen voor het geval de Centrale aan de 
P.N.E.M. zou worden overgedragen: _ 
1. De P.N.E.M, zal van de gemeente over
nemen het bedrag van maximaal f. 373.000 
rond dat de gemeente moet betalen aan de 
Maatschappij voor Electrische Centraalsta-

tions te Haarlem. 
2. De P.N.E.M. zal, voor haar rekening,
in de gemeente Boxtel een ondergronds
laagspanningskabelnet met de daarbij beho
rende transformatorstations bouwen, in welk 
kabelnet ook zullen worden opgenomen de
'thans bestaande in de bezetttingsjaren ge
bouwde noodnetten. 
3. De P.N.E.M. zal de vernieuwing der •
thans bestaande straatverlichting met inbe
grip van 't aanbrengen van 'n automatische 
ontsteking der avond- en nachtverlichting, 
voor haar rekening nemen en deze straat
verlichting, met uitzondering van den kabel,
gratis aan de gemeente in eigendom over-
dragen. 
4. De P.N.E.M. is bereid aan de thans op
het net aangesloten afnemers te vergoeden 
de zuivere vervangingskosten van de, op het 
ogenblik der plaats gehad hebbende registra
tie, bij hen in gebruik zUnde gelijkstr':'om
motoren en andere apparaten, respectieve
lijk de zuivere kosten veroorzaakt door het
ombouwen van deze motoren en�apparaten 
voor draaistroom, mits deze vervanging of 
ombouw door haar bemiddeling of met haar 
voorkennis geschiedt.

:Remeluaatt. 
1 

Onder gejubel steeg de Heer ten hemel. 
Ps. 46, 6. 

Weet ge wat de grootste fout is van oi:ize 
tijd? Dat onze ogen, ons hart e·n ons ver
stand te vol zijn van de dingen dezer aarde. 
Het streven naar de eeuwigheid is verdron
gen naar de achtergrond. Tijdelijk voordeel, 
genot, is de maatstaf, waarnaar men de 
waarde der dingen beoordeelt. 
De mens is gejaagd geworden, De tijd im
mers gaat zo snel en met de tijd het genot. 
We willen profiteren ieder ogenblik- van 't 
leven, want straks, als de dood komt aan
kloppen, is 't liedje uit. 
We worden dan ook overladen met sportuit
voering, bioscoop en bal, en we menen erbij 
te moeten zijn,. te moeten profiteren, omdat 
't leven toch zo kort is. 
Bij duizenden helaas gaat het streven niet 
hoger dan naar de genoeglijkheden van dit 
leven. 
Vandaag horen wij weer de boodschap van 
een beter leven, van een hoger leven, van 
hèt leven. - • 
De Hemel ..... en de -borst van den mens 
verruimt zich, als die van den mijnwerker, 
die, uit zijn donkere en duffe schacht ge
kropen, zijn blikken werpen kan in

1
het open 

veld. Als van de fabrieksarbeider, die zijn 
stoffige benauwde fabriek, verlaat en weer 
in kan ademen de verse lucht van een zo
merse avond. 
De ten hemel gestegen Christus zegt het ons 
's mensen levensdoel is niet bepaald tot een 
rustige oude dag . . . . 's mensen hoogste 
loon is niet een maaltijd, 'n feest ... maar 
het blije verschiet van een welbesteed men-· 
sen leven is: de Hemel. - � En zo openbaart Hij ons ook weer de be
tekenis van 's levens strijd en lijden. 
Christus Hemelvaart verklaart ons de el
lendige tijden, die wij moeten· doormaken. 
Hier op aarde was Christus: De liefde die 
niet begrepen werd, de Onschuld, die ge
haat, vertrapt en gekruisigd werd. 
Maar nu is Hij de Koning van gans het 

Hemelrijk. Alles luistert naar Zijn bevelen, 
alles zingt Hem luide Lof toe. 
St. Paulus zegt ons, dat, als wij geduld heb
ben in Zijn lijden, wij ook delen zullen in 
zijn vreugde. • -
Maar dan moeten wij bereid zijn, de offers 

van een christelijk leven te willen brengen. 
Wij moeten ook hier van Christus willen 
zijn, willen wij met Christus zijn in eeuwig-
heid. 
Het kan tranen kosten, 'n verkeerde vriend
schap af te sluiten, 't kan zwaar zijn, een 
een ongeoorloofde verkering af te breken. 
Ziet op naar Christus: De duizendèn en 
duizenden die hier in tranen hebben ge
zaaid, zullen in eeuwige blijdschap oogsten. 
Brengt de off ers die Christus v�n U vraagt: 
En uw tranen zullen stollen tot parelen 

van geluk aan uw hemelkroon. 

5. Zodra de P.N.E.M. de stroomlevering
aan de ingezetenen overneemt, zullen ook 
voor hen de tarieven van kracht worden,
welke de P.N.E.M. voor levering van elec
trische �nergie aan de aangeslotenen op 
hare laagspanningsnetten in rekening brengt. 
6. De P.N.E.M. zal, indien de resultaten der
stroomlevering dit ",in de gemeente mogelijk 
maken, gedurendt; 10 jaren, aanvangende 
5 jaren na het begin der exploitatie van 

• haar net, jaarlijks in de gemeentekas storten
een bedrag van f. 5.000.- Deze ',ierplichting 
kan worden_ afgekocht door het betalen van
de contante waarde der nog niet gedane 
stortingen op een rentebasis van 4 proceat. 
7. Met betrekking tot het thans bij de Cen
trale in dienst zijnde personeel zal 111 onder
ling overleg worden nagegaan .in hoeverre 
overneming door de P.N.E.M. mogelijk is, 
waarbij in beginsel het aanwezige personeel 
als geschikt voor overneming wordt be
schouwd. 
Vanzelfsprekend gaan dan alle gronden, ge
bouwen, installaties en andere aan de ge
meente overgegane en tot de Centrale be
horende be�ittingen over aan de P.N.E.M. 
Met dit alles voor ogen kwam het gemeen

tebestuur tot de conclusie dat overgave van 
de Centrale aan de P.N,E.M. verre de voor
keur geniet boven eigen exploitatie onder 
de gegeven omstandigheden. Bij overgave 
aan de P.N.E.M. toch zal de gemeeente
geen financieele bezwaren hebben. De ge
meente krijgt zelfs 10 jaar lang een uit-

Redacteur:· H. v. d. Meijden, Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



kering van f. 5.000.-. Thans wordt welis
waar een kleine winst geraamd doch die 
winst is gebaseerd op de exploitatie van een 
totaal verouderd net. 
De tarieven zullen bovendien belangrijk la
ger worden dan de thans bestaande. Over 
de gehele lijn toch zijn d� P.N.E.M. tarie
ven belangrijk lager. De industrie is met 
de lagere tarieven zeer gebaat, terwijl de 
wisselstroomvoorziening der geheele ge
meente_ geen hinderpaàl meer behoeft te 
vormen tegen industrievestiging. 
Voorts wordt een snelle ombouw, door over
name door de P.N.E.M. voor zover in de 
huidige tijd mogelijk, gegarandeerd. 
Het personeel der Centrale wordt door de 
P.N.E.M. in princnipe overgenomen. In 't 
algemeen zal de personeelspositie daardoor 
wellicht niet verslechterd worden. 
Boxtel zal een net krijgen dat aan de hoog
ste eisen van dezen tijd voldoet en tot in 
zijn verste takken geheel ondergronds wor
den uitgevoerd; terwijl de straatverlichting 
de meest moderne zal zijn. 
De periode die ligt tussen de overname 
der Centrale door de P.N.E.M. en de in het 
bedrijf stelling van het nieuwe bedrijf b_rengt 
uiteraard enige moeilijkheden met zich. Na 
uitvoerige bespreking is de oplossing ver
kregen dat de tarieven zoals Boxtel die 
thans heeft, blijven gelden tot de algehele 
ombouw een feit is. De onzekere toestand 
op het,gebeid van de prijzen en materialen 
maakt het voor de P.N.E.M. zeer bezwaar-
lijk om zonder meer de overgangsperiode 
buiten <;le gemeentelijke risicosfeer te doen 
vallen. De gemeente zowel als de. P.N.E.M. 
stellen zich echter op het standpunt, dat 't 
algemeen belang voorop moet staan, waar
door een redelijke toestand zal ontstaan 
door onderling overleg. Goede verstand
houding zal hier wonderen weten te doen. 
En deze is bij beide partijen aanwezig. 
Met dit raadsbesluit is een der meest belang
rijke grondslagen gelegd waarop een wel
varend Boxtel kan worden gebouwd. 
De inwoners van Boxtel mogen den Raad, 
het College van Burgemeester en W ethou
ders en vooral den Burgemeester dankbaar 
zijn. 

HET GOUDEN JUBILE 

van 'n Boxtelse Witte Broeder in M.-Afrika. 
In het hartje van Afrika tussen zwarte se
minaristen vierde een Nederlandse Witte 
Broeder zijn gouden kloosterfeest. Het is 
voor de ouderen van Boxtel nog een goede 
bekende: Tinus Bouw die in 1862 in onze 
gemeente geboren werd. Zij kennen hem 
n.>g als "ne puike metselaar", maar tegelijk 
ars "ne goeie mens", en na zijn vertrek 
naar Oeganda in 1897 hebben velen niets 
meer van dezen eenvoudige, bra ven. broeder 
,.gehoord. . . 
Het is onmogelijk te vermelden, wat zijn 
verdiensten zijn voor de missie, maar een 
enkele oogopslag in ·'t Provinciaal Groot
boek doet ons versteld staan over het werk, 
door deze Boxtelse Missionaris verzet. 
Een lange lijst van kerken en kapellen, pos
ten, huizen en scholen zullen de krachtige 
bouwwerken blijven van zijn stille biddende 
arbeid, want hij was in de ware zin een 
man van arbeid en gebed. 
En evenmin als we de balken en de stenen 
kunnen tellen, die zijn hand zijn gepasserd, 
evenmin is het mogelijk de kralen te tellen, 
die zijn eeltige vingers hebben afgeteld. 
Frère Martin, die door de zwarte semina
risten "ons Grootvader" wordt genoemd is 
nu 83 jaar en nog steeds is hij vol werklust 
en ziet men hem geregeld aan de arbeid in 
de koffieaanplanting van 't Seminarie. Hij 
wordt geëerd door de studenten en op 1 
Nov. 1945, de dag van zijn gouden jubilé, 
hebben de zwartjes hem dan ook danig in 
de bloempjes gezet. 
Wij wensen van overzee dezen verdienste
lijken werker nog 'n gelukkige oude dag 
en vragen aan 0. L. Heer dat Boxtel nog 
heel veul Broeders van da sort aan 't korps 
van Lavigerie mag schenken. 

EEN AFSCHEIDSGROET. 

_ Londen 20 M�i 1946. • 
Mijn vertrek naar de Missiè, hoewel lang 
verwacht, is nog zo �verwacht spoedig 
gekomen, dat ik (mede wegens de H. Mis
sie) niet de gelegenheid heb gekregen, om 
mondeling van U afscheid te nemen. Toch 
had ik dit zo'- gaarne gedaan, temeer, daar 
er gedurende 1 ½ jaar een band tussen ons 
ontstaan was, nadat ik in de parochie aan 
de zielzorg heb mogen helpen. 
Ik zal Boxtel in mijn Memento's niet ver
geten. Wilt ook mij en mijn missiÁrerk 
nog eens gedenken. Morgen gaat de gro
te zeereis beginnen naar de kust van Mid
den Afrika: vandaar nog een ingewikkelde 
reis naar de binnenlanden. 

HARRIE JANS W.P. 
Feest bij van Oerle's Weverijen. 

Er was bij van Oerle's Weverijen op Za
terdag 18 Mei feest voor het gehele perso
neel, bij gelegenheid van het ·zilveren Hu
welijksfeest van den Heer van Oerle-v. Dijk. 
De dag begon met een door het voltallig 
personeel bijgewoonde H. Mis, waarna te-
gen 11 uur receptie werd belegd. 
Hier wachtte het zilveren echtpaar een en
thousiaste huldiging. De reeks van toespra-
ken werd geopend door den chef-de-bureau, 
dHr. Janssen, die daarbij het feest-comité 
voorstelde en inleidde. 
Hierna sprak namens 't feestcomité, samen
gesteld uit leden v.h. fabriekspersoneel, dHr. 
v. Rixtel, die op spontane wijze uiting gaf

aan aller gevoelens van oprechte sympha
thie jegens den feestvierenden Directeur, 
daarbij erkentelijkheid uitènd voor dezen 
schonen feestdag"Spreker bood onder zijt).
feestrede het hü1é:leblijk aan van het per
soneel, een fraai gebrandschilderd raam, met 
een toepasselijke voorstelling ·van den kuns
tenaar Ninaber. 
Onder meer werd nog het wöord gevoerd 
door den bedrijfsleider dHr. Seegers, door 
den Voorzitter van de plaatselijke afd. van 
den textielarbeidersbond St. Lambertus, en 
anderen. 
Aan Mevrouw van Oerle-van Dijk werden 
bloemen aangeboden. 
De Heer van Oerle dankte daarna in har
telijke bewoordingen voor de hem gebrachte 
hulde en voor he_t kunstzinnig geschenk, 
een blijvend aandenken aan deze dag. 
Het officieële gedeelte was hiermede geëin
digd. Later op de middag werd de feest
viering voortgezet, gevolgd door een rijke
lijk voorziene koffietafel. Een prima orkest 
verzorgde de muzikale opluistering, afge
wisseld door het optreden van het cabaret
gezelschap "De Huifkar" dat zich in een 
dankbaar applaus mocht verheugen. Er heer
ste de gehele dag een feestelijke sfeer. De
ze feestdag, mäg in · allen delen geslaagd. 
heten. 

ZANGCONCOURS 

Zondag j.l. namen onie verenigingen St. 
Petrus en St. Cecilia Gemengd Koor deel 
aan het Groot Natic;maal Zangconcours voor 
Gemengde- en Mannenkoren uitgeschreven 
door de Kon. Erkende Zangvereninging "de 
Toonkunst" te Eindhoven, ter viering van 
haar 50-jarig bestaan. 
Ingeschreven werd door 29 Verenigingen 
waarvan 12 op Zondag 26 Mei het podium 
moesten betreden in de Schouwburg van 
het Philips Ontspanningsgebouw te Eindho
ven. 
Het zal ongeveer half zes zijn geweest toen 
het bijna 100-koppige gemengd Boxtelse 
koor als no. 9 het podium betrad en onder 
de bezielende leiding van haar eminenten 
Directeur den Heer Jac. Driesen het ver
plichte nummer "Die Winter is Verganghen" 
van J. Nieland met daarna het eigen geko
zen nummer "Ons Lied van de Zee" van 
P. Hartog ten gehore bracht. Beide stukken
werden goed uitgevoerd en het wachten was
nog op den uitslag welke met veel spanning
werd tegemoet gezien, te meer nog toen de
Jury bestaande uit de Heren F. van Amels
foort Muziek paedagoog 's-Hertogenbosch,
Jos Vranken Toonkunstenaar 's-Gravenha
ge en N. Notermans, Koordirigent te Eind
hoven het podium besteeg.
Onder ademloze stilte van de zijde der
Boxtelse Zangers met haar aanhang volgde:
Het Gemengd koor St. Petrus en -St. Cecilia
te Prijs met 310 punten. De vreugde was
niet te beschrijven. Voor de eerste maal
met het Gemengd Koor in de eerste afd.
de eerste prijs. Bravo St. Petrus, Bravo St.
Cecilia.
's Avonds na aankomst met de trein wachtte
de winnaars van de eerste prijs een buiten
gewone ontvangst. Een paar duizend man
was aan het station aanwezig en nadat door
het,bestuur van Boxtel Voorruit bij monde
van haar Voorzitter Dr. Hoek onder een
toepasselijk woord bloemen waren aange
boden, en de Heer Boerdonk namens Box
telsch Harmonie de beide Zangverenigin
gen had bejubeld trok men het perron af,
waar de R.K. Gildebondsharmonie eveneens
klaar stond en de Directeur de Heer van
Kessel zijn felicitatie bij de vorige voegde.
Onder het spelen van de beide harmoniën

_ trok de lange stóet naar het clubgebouw 
van den Heer v.d. Breugel, Bosscheweg 
waar het kinderkoor onder leiding van del· 
Heer Driesen den Senioren een hiep, hiep, 
hoera toezong en tot slot stond Boxtels 
Mannenkoor aldaar gereed om hàr zuster
vereniging het "zij leve lang" toe te zingen 
en bij monde van haar Voorzitter de Heer 
Vlot haar gelukwensen aan te bieden. Dr. 
van Erp dankte met een opwekking voor 
een gezond verenigingsleven, allen die door 
hun gelukwensen blijk van belangstelling 
hadden gegeven speciaal de beide harmo-

, niën en Boxtels Mannenkoor. Daarna had 
nog een gezellig samenzijn in het clubhuis 
plaats. 
De Zangkoren St. Petrus en St. Cecilia kun
nen zeer tevreden zijn over het behaalde 
succes, dat zij zeker grotendeels danken aan 
de bezielende leiding van haar knappe Di
recteur, Jac. Driesen, wien een bijzonder 
woord van lof toekomt. 

PAARDENSPORT. 

Op het Concours Hippique te Liempde be
haalde de Rijvereniging St. Martinus te Box
tel, den eersten prijs voor 8-tallen, M. v.d. 
Sande de eerste prijs voor aangespannen 
tuigpaarden, en Leo Keurtjens den 4de prij5 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 

Jl. Zondag werd het gouden paar W. Traa
Verhoeven op feestelijke wijze naar de kerk 
geleid, omgeven door bruidjes, familie en 
buurtbewoners. 
Deze kerkegang is voor de jubilarissen zeker 
het hoogtepunt van hun bruiloftsfeest ge
weest, te meer nu zij het grootouderlijk 
genoegen hadden één van hunne kleinkinde
ren de eerste H. Communie te zien ont
vangen, waardoor deze dag een hoogtij 
werd van den hoogsten ouderdom en de 
prille jeugd. 
Na de H. Mis werden zij in het inooî ver
sierde Onrooi door de buurtbewoners har-

telijk verwelkomd. 
Groot en klein gavén daarbij uiting aan 
hun buurtschappelijke vriendschap. 
In de loop van de dag kwamen de harmo
nieën .en zangvere'nigingen de feestvierenden, 
met muziek en zang veréren. • 
De spontane feestvreugde van de Onrooi
sche jeugd ·ontlaaide zich 's namiddags in
een vrolijke rondtocht met muziek door 
het dorp. . - •• · 
Geheel onrooi heeft in de loop van de dag 
prettig deelgenomen aan het feest. , 

Loterij R. K. Bouwvakarbeidersbond. / 
Nog enkele prijzen zijn niet afgehaald met 
de volgende nos·. 189 - 1431 - 489 - 837. 
Deze prijzen kunnen worden afgehjiald bij 

. J. Vlaminckx, v. Merheimstraat 35, Boxtel. 
ESCH. 

Pastoor Hackfoort 25 jaar priester. 
Lang van te voren werd in stilte voorbereid, 
gecollecteerd en een waas van 'geheimzin
nigheid, hing over Esch. Toen brak plotse
ling alles open. Er werd gesierd op straat 
en in de kerk. Toen dan ook de grote dag 
kwam stond dan ook de kerk te pronken 
van de bloemen. 
's Morgens trokken alle parochianen naar 
de Kerk voor een algemene H. Communie. 
Dan voor de plechtige Hoogmis trekken 
bruidjes en het feestcomité naar de pastorie 
om den priester onder versierde bogen 
met de assistenten de - Z. E. Witte Paters 
Teepe, Overste van St. Charles, en Brugman 
naar de kerk te leiden. 
In de kerk stelde zich de bruidjes aan weers
zijden van de hoofdingang op onder leiding 
der Zusters van Sint Jozefzorg, die een be
langrijk aandeel hadden in de voorbereiding 
der -feesten. Het was een feestelijke intocht 
in de rijkversierde kerk. Het kerkkoor zong 
de 3-stemmige mis van Nieland. Door de 
Z. E. P. Overste Teepe der Witte Paters 
werd de feestpredicatie gehouden. 
Hij schetste de priester als door God ge
zonden en bood in naam der gelovigen als 
grootste feestgeschenk den jubilaris de lief
de en volgzaamheid aan. Na cl,e H. Mis 
zong het koor onder de feestelijke uittocht 
het 4-stemmig Laudate Dominum. 
Te twaalf ·uur had de druk bezochte recep-

- tie plaats. Vervolgens werd door het kerk
koor een feestcaJ1tate van Dobbelsteen ge
zongen, welke met aandacht door jubilaris
en talrijke belangstellenden werd aanhoord.
Gedurende dé r�ceptie werd do_or den Voor
zitter der feestcommissie een feestgave aan
geboden bestaande uit een zeer belangrijk
bedrag, als fonds voor een centrale ver
warming in de kerk. Te drie uur werd in
een plechtig Lof een dankwoord gesproken
door den Jubilaris. Zijn oprechte woorden
maakten een diepe indruk op de talrijke
aanwezigen. Na het Lof werd'. het feest
lied door allen uit volle borst meegezongen.
Hierna werd de jubilaris afgehaald door de
Schutse "St. Willibrord" met' trommen en
vaandels. Bij de Pastorie sloot de Gilde zich
aan bij de harmonie van Huize de la Salie
en trok met den jubilaris mee naar het z.g.
kermisterrein. Hier werd een concert ge
geven afgewisseld met vendelzwaaien door
den vendelzwaaier M. Konings.
De volgende dag werd de jubilaris gehul
digd door de schooljeugd. De dag werd in
gezet met een gezamenlijke H. Communie.
Om tien uur werd de jubilaris in de school
onthaald op een serie voordrachten. Ver
volgens werden de kinderen getracteerd ..
Zowel Jubilaris als parochie kunnen terug
zien op een hartelijk, welgeslaagd feest.
LIEMPDE:

Jl. Zondag moest D.V.G. spelen tegen B
M. C. I en II, . daar deze niet waren opge
komen is er niet gespeeld. Op Hemelvaarts
d,- ·, D. V. G. vrij. Op Zondag 2 Juni a.s.
ien voorlopig programma vastgesteld:
R.1'.O.S.C. I - D.V.G. I Conc. S.V.D. IV -
D.V.G. II aanvang 12 uur.

• 'l>'an at&s wat.
Amerikaansche Gift aan de Konin

1

giÓ. 
's-Gravenhage, 25 Mei (Usis).-
Dertig milioen • eenheden van het kostbare 
penicilline, benevens een 'prachtige collectie_ 
orchideëen bevonden zich aan boord van 
"De Vliegen�e Hollander", die Donderdag 
even na de middag te Schiphol landde. - ' • 
Dit alles is een gift van den Botanischen • 
Tuin te New York aan H. M. de Koningin. 
De bloemen werden Vrijdagmorgen door 
den Heer A. M. van Hoek, die als passagier 
de reis met het vliegtuig meemaakte, aan de 
Koningin, die hem persoonlijk ontving, op 
het Paleis Soestdijk ter hand gesteld'. De / 
Koningin onderhield zich 20 minu;ten mee 
den Heer van den Hoek, waarbij H.M. veel 
belangstelling betoonde voor de wederwaar
digheden gedurende zijn reis, den toestand 
in Amerika, en tuinarchitectuur. 
De penicilline, die een zorgvuldige behan
deling vereist en onder bepaalde tempe
ratuur- moet worden gehouden, was afgele
verd aan het Rode Kruis te 's-Gravenhage, 
welke instelling deze heeft doorgezonden 
naar het Rijks_-Laboratori:um in Utrecht, het
welk voor de penicilline zal zorg dragen en 
waar ze inmiddels in goedé toestand is aan
gekomen. • . 
De Heer Van den Hoek is Directeur van 
de Afdeeling Tuinarchitectuur van het Roc
kefeller Centre in New-York Hij heeft veel 
bijgedragen tot de • schoonheid van het 
"Holland House" en andere gebouwen die 
tot dit grote architectonische geheel . be-
horen. 

Aanvrage Rijvergunningen. 
Wij verwijzen onze lezers naar de publicatie 
van de Kamer van Koophandel betreffende 
een met de11 Heer Rijksinspecteur van het 
Verkeer getroffen regeling voor aanvragen 
van dj-vergunningen voor motoren en auto
mobielen. • • 

·Spod='llieaws.,
FEEST BIJ O.D.C. 

Op grootse wijze heeft O.D.C.- haar 20-
jarig bestàan en tegelijk het kampioenschap 
van het eerste elftal herdacht. Het feest
begon met een cabaret-uitvoering gegeven 
door het bekende gezelschap "de Vrolijke
Golf" uit Weert in de zaal van de Heer 
Paashuis op Zaterdagavond. 
Onder de genodigden merkten wij op den 
Edelachtbare Heer Burgemeester met Echt
genote, den Beschermheer' Dr. M.H.H.M.
Hoying en echtgenote, de He,er en: Mevr. 
v.d. Weyst, Wethouder van de Laar en
Valks, de . Heer en Mevrouw Aimkèrk; �è-; 
Heer en Mevrouw v.d. • Hout,, tèrwijl tij
dens• de uitvoering nog kwamen de Hoog
Eerw. Heer Deken Broekman, Kapelaan 
Verbruggen, en de nieuw benoemde Advi
seur Kapelaan van Heijningen. De vcolijke 
Golf bracht er de stemming echt in. ,· 
Zondagmorgen werd een H. Mis opgedra
gen in de Kerk van het H. Hart voor de· 
overleden en levende leden van O.D.C. 
waaronder algemeene H. Communie. Na de 
H. Mis was er een koffietafel in Hotel
Teuwkens, waar de eerste verrassing binnen
kwam in de vorm van een nieuwe bal recht
uit Indië, aangeboden door Mejuffr. van
Oerle. Van 12 uur tot kwart voor twee had
een druk bezochte receptie plaats.
Afgehaald door de Harmonie de La Salle
vertrok het gezelschap toen naar het feest
terrein, waar de ere-wedstrijd plaats vond
tusschen O.D.C. en Wit-Zwart. Voor de
aanvang werden de spelers gehuldigd, aller
eerst, door den Voorzitter van Wit-Zwart,
die een bloemenmand en een dozijn shirts
aanbood.
De junioren boden bloemen aan bij monde
van den Hoofd-leider den Heer Havermans.
Mejuffrouw Pennings, namens de echtge- •

Avonturen van Nikkertje en Blik.kertje. 

22. Na veel zuchten en tob
ben waren ze dan eindelijk
klaar met hun moeilijke
taak. Het was intussen al
laat geworden en noch de
kapitein, noch de stuurman
had zich laten zien.
,,Zullen we eens naar be
neden gaan en kijken of er
iets te eten valt?" stelde
Blikkertje voor. Ja, dat
vond Nikkertje ook wel 'n
goed idée, want hij viel
haast fla1:1w van de honger.

23. Voorzichtig gingen ze
het steile trapje weer af.
Beneden gekomen neusden
ze eens even rond, want ze
wisten de weg �og niet zo
goed. Lang hoefden ze ech
ter niet te kijken, want op
het eind van de gang klon
ken voetstappen en jawel
hoor, daar stond de kapi
tein voor hen.
,,We hebben zo'n honger",
zei Nikkertje benepen.
"En 't dek is al helemaal

klaar, voegde Blikkertje er 
aan toe. 
24. ,, Zo hebben de heren
honger", spotte de kerel.
"Dan had je maar thuis bij
je moesje moeten blijven.
Dan had je geen honger!".
Maar toch nam hij hen
mee naar 'n klein kamertje.
Daar mochten ze op een
stoel gaan zitten en ze kre
gen werkelijk ieder 'n paar
boterhammen. Dat smaakte
hoor! Als je ook de hele
dag zo hard gewerkt hebt.



nooten, en verloofden van de spelers. 
De Heer van Meersbergen bood namens de 
supporters vier hoekvlaggen, elf andere 
vlaggen, grensrechters-vlaggen èen stel doel
netten, een club-vlag en een scoringsbord 
aan. 
De Voorzitter den Heer Timmermans dank
te allen· met een kort woord. De Edelacht
bare Heer Burgemeester sprak de spelers 
toe en spoorde allen aan een voorbeeld te 
zijn, voor de jongeren. Hierna deed de Bur
gemeester den aftrap. 
O.D.C. nam voor de rust met twee doel
punten, een goede voorsprong, en in de
tweede helft werd het 4-0.
Tegen het einde kwamen twee doelpunten,
aan d� andere kant, totdat de eindstand
een verdiende 5-2 zege voor O.D.C. bracht.
Het eigen muziekcorps, dat tijdens de rust
het publiek reeds tracteerde op een paar·
pittige marschen, bracht na afloop het ge
zelschap weer naar Hotel Bekkers, en Hotel
Teuwkens, waar de Weertenaren werden .
onthaald op een rijkvoorziene koffietafel.
Na afloop van het diner in Hotel Teuwkens
werd de avond in gezelligheid doorgebracht.
Dinsdagavond vond een groot sluitingsfeest
plaats in de zaal van den Heer Paashuis.
Verschillende prijzen werden verloot. Tij
•dens dit feest werd de secretaris van O.D.C.
Marinus Hazenberg gehuldigd wegens zijn
j11bileum als zijnde 20 jaar secr., bij monde
van aanvoerder A. van Meurs. Spreker bood
,een prachtig kruis aan en de echtgenote van
Hazenberg kreeg bloemen. Aanvoerder van
Meurs kreeg van de supporters een prachtig
-zilveren bekertje. Het was een waardig slot
aan een waardig feest.

Promotie-W edstdjd 
O.D.C. - O.S.S. Aanvang half drie.

A.s. Zondag de eerste promotie-wedstrijd
van O.D.C. Aan een' voorspelling zullen wij
ons niet wagen. Wel staat met grote ze-
1:erheid vast, wanneer O.D.C. op. volle toe
ren draait de Ossenaren het niet gemakke
fijk zullen hebben. De O.D.C.ers bereiden
zich echter op geweldige tegenstand voor.
Daar kunnen zij van overtuigd zijn.
Om twaalf uur speelt het derde elftal van
O.D.C. tegen Irene uit Gemonde.

KORFBAL. 
Zondag 26 Mei werd bij regenachtig weer 
:de wedstrijd Boxtel-Deto-5 gespeeld. Beide 
elftallen moesten met invallers de strijd aan
binden, hetgeen DETO-5 nog het best ge
lukte, met het gevolg dat zij met een 3-4 
overwinning huiswaarts keerden. 
Boxtel heeft het doelen nog steeds - niet 
onder de knie, hetgeen waàrschijnlijk te wij
ten is aan het feit, dat er • niet rustig ge
no.eg _gespeeld wordt. Doelen moet niet ge
heel en al een kwestie van geluk zijn. Men 
heeft zo dilcwijl? kans om k�l1,11 te.richten t!J 
,te' -�foelerî,-en -_er 'wordt heel we-inig gebrnik 
van . 'gemaakt. De . v,0lgende keer dus wat 
kalmer en dientengevolge beter. 
Ue -laatste wedstrijd die ons nog rest, en 
wel tegen Pieus, wordt dus een overwin
ning door kalmer spel. Afgesproken? 

• DAMMEN.
In het clublokaal der E.B.D. werden Maan
dag j.l. de wedstrijden om het persoonlijk 
'kampioenschap der club voortgezet, met het 
volgende resultaat: • 
C. Oliemeulen - J. v.d. Wouw- 0 - 2-
A. Kool - C. Steinmann 2 - 0 
A: v. Nistelrooy - E. v. Roosmalen 1 - 1 
·Chr. v. Rooij - F. Leermakers 1 - 1 
Vemielding veraiënt de partij van Kool
Steinmann, welke een verdiende remise had 
kunnen opleveren voor Steinmann. 
De!Ze beging echter de fout in het eindspel 
van 3 tegen • 1. zijn dam door verkeerde op
-stelling, tegen dam en steen van Kool te 
moeten, opofferen, waardoor verloren werd. 
A.s. Maandag worden de wedstrijden voort-
gezet.

DUIVENSPORT. 
Zondag 26 Mei hield de postduivenvereni: 
ging "De Luchtpost" een wedvlucht vanuit 
Vilvoorde. De duiven werden eerst Maan
. dag o� haH 10 gelost. De eerste duif werd 
geconstateerd om 10.36.48. De laatste prijs
winnende duif om 10.59. De uitslag is als 
volgt: 
1 e. A. Bertens; 2e J. Bekers; 3e Chr. Leijten 
4e. W. van Griensven; 5e J. Eijkemans; 1e -
en 2e overduif A. Bekers. Zondag wordt 
:gevlogen vanuit Quivrain. 

R.K.S.V. BOXTEL. 
Boxtel 2 toog naar Hintham 2 en won daar 
met 13 - 0. Het elftal van Hintham was, 
alhoewel het thuis speelde niet volledig, zo
dat dit geen partij was voor de Boxtel reser
ve's. 
A.s. Donderdag 30 Mei speelt Boxtel 2 tegen
Concordia in 's Bosch, en a.s. Zondag 2
Juni gaat Boxtel 2 bij" O.D.L Rosmalen op
bezoek. Boxtel I sp·eelt Zondag thuis tegen
E.S.V. uit Eindhoven, aanvang half drie, en
Boxtel 3 speelt om 12 uur tegen de reser-
ve's van E.S.V.
Terrein St. Paulus Sportpark.

Advance Tafeltennis. 
• Ook het derde team Kampioen 1

De uitslagen zijn: 
Smash 3 Eindhoven - Advance 3 1 - 9 
Atoom 2 - Advance 4 6 - 4 
Advance 4 - Atoom 2 Eindhoven' 6 - 4. 
Advance 5 - Silva 4 • D enBosch 4 - 6 
Be Quick 4 - Advance 5 6 - 4 
Ook het derde têam is nu definitief· kam
pioen geworden - in : de 2de klasse van de 
Kring Eindhoven! Door een overwinning 
yan Bata 1 op Sma�h 2, kwarit Advance 3 
met 4 punten voorsprong bovenaan te staan. 

Hiermede is dus het kampioenschap ver
zekerd ook al mocht de laatste wedstrijd 
tegen Bata 1 te Best verloren gaan. 
Het derde team bestond uit de Heren: 
C. Steinmann, W. van Roosmalen en J. van
Schaijk. Proficiat met dit prachtig succes.
Advance 4, de kampioen in de 3de klasse B
kring Eindhoven, kwam nu tegen Atoom 2,
Kampioen in de derde klasse A. Won Atoom
2 in Eindhoven met 6 - 4, in Boxtel kwam
de returnmatch en Advance 4 won met
dezelfde cijfers n.l. 6 - 4. De strijd is daar
door nog onbeslist en er zal nu op neutraal
terrein een beslissingswedstrijd gespeeld
moeten worden. Houd dus goeden moed,
zet alles op alles en de overwinning is
zeker voor Boxtel.

Vistti&áie= 1lieuw.s. 
AANVULLING BONNENLIJST. 

voor de tweede helft der 6de periode_ 1946 
(26 Mei t.m. 8 Juni.) 

Elk der_ volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 606. 
295 Algemeen 50 gram thee. 
296 Algemeen 250 gram jam stroop, enz. 
297 Algemeen, 250 gram zachte zeep. 
C 59 Reserve, 1 ei. 
Bonkaarten KF 606. 
373 BMV 125 gram boter. 
Bonkaarten LA, LB, LC 606., 
A 47 Melk 2 liter melk. 
B 47, C 47 melk, 3½ liter melk. 
237 Aardappelen, 2 kg. aardappelen. 
Bonkaarten KD, KE, 606: 
795 Algemeen 250 gram jam, stroop enz. 
796 Algemeen, 250 gram zachte z, 
797 Algemeen 1. Ei. 
Bonkaarten .KG 606. 
873 BMV, 125 gram boter. 
Bonkaarten LD, LE 606. 
D 47, E 47 melk, 6 liter melk. 
737 Aardappelen, · 1 kg. aardappelen. 
Tabakskaarten enz .. 
T 30 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 30 100 gram chocolade of suikerwerken. 
X 30 10b gram chocolade of suikerwerken. 

Parochie van den H. Petrus te Boxtel. 
ZONDAG: 2 Juni. De H.H. Missen om 

half 7, kwart voor 8, 9 uur en 't>m half elf 
de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der· parochie. 
Na den middag om drie uur Lof met Ro
zenhoedje. Maandagavond om half 8 Con
gregatie. Vandaag de 2e schaal voor de 
bijz. noden van het Episcopaat welke bijz. 
in de milddadigheid der gelovigen wordt 

, aanbevolen. 
Deze week ie.deren avond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje en "Veni Creator" v.w. de· 
Noveen voor Pinksteren. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, om half 
8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart, 
waaronder algemené H. Communie voor de 
I�den van den Bond van het H. Hart. Des 
avonds om 7 uur Lof mel Rozephoedje en 
Veni-Creator. Donderdagavond biechthoren 
tot 8 uur. 
Zaterdag, eerste Zaterdag der maand en 
tevens Priester-Zaterdag. Zaterdag om 6.45 
uur plechtige wijding der Doopvont. A.s. 
Zaterdag Vigilie van het Hoogfeest van 
Pinksteren, geboden Vasten- en Onthou
dingsdag. In de Vasten is gedispenseerd, 
niet echter in de onthoudingswet. Op dien 
dag· is het dus verboden vlees en jus uit 
vlees te gebruiken. Zaterdags biechthoren 
van half 3 tot 4uur en van 6 uur tot half 8; 
l)open ieder dag van half 3 tot 3uur. 
Deze week wordt gehouden df weel,<: van 
offer en gebed voor de Kol. Missiën. De 
gelovigen worden verzocht dagelijs de H. 
Mis bij te wonen en te communiceren tot 
deze intentie. 

MAANDAG: om kwart voor 7 gez. most. 
voor Petrus Pennings; z.a. gel. rondst voor 
Antonius v.d. Steen; H. Hart altaar gel. H. 
Mis voor de gel. Zielen; om half 8 gel. 
jgrt. voor Theodorus v.d. Sande; z.a. gel. 
rondst. voor Josephus Cuijten; H, Hart
altaar gel. H. Mis voor Adriana van Ru
mund Ketelaars; om half 9 gez. rondst. 
voor Anna v.d. Meijden v.d. Ven. 

. DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jgrt. voor Adriana van Engelen ; z.a. gel. . 
jgrt. voor Cornelis Lambertus Winkens; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Bernadina 
Strik Smits vanwege het H. Bloed: om half 
8 gel. jgrt. voor Catharina v.d. Sande van 
Griendt ;z.a. gel. H. • Mis voor Gerard Ve
kemans; H. Hart altaar gel. jgrt. voor Adri
anus van Hamond, Hendrka de hsvr, Mari
nus•-en Lambertus de zn., en Maria en Ca
tharine de dochters; om half negen gef. 
gez. jaarg. voor Arnolda Elisabeth van 
Leeuwen. 

WOENSDAG: om kwar( voor 7 gez. 
rondst. voor Cornelia Bosch; z.a. gel. jgrt. 
voor Hendrica Winkens van Schijndel; H. 
Hart-altaar gel. H. Mis. voor Petrus Pen
nings v.w. zijn mede-arbeiders in Duitsland; 
om half 8 gel. jgrt. voor Adriana v.d; Sande 
Karssemakers; z.a. gel. inndst. voor Ber
nadina Strik Smits; H. Hart-altaar gel. H. 
Mis voor Johannes Strik; om half 9 gef. 
gez. jgrt. voor Francina van Engelen. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez: 
rondst. voor Marinus van Laarhoven; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendrica v.d. Loó; H. 
Hart altaar gel. jgrt. voor over!. fam. Ma
rijnissen Borburght; om half 8 gel. jgrt. 

voor Paulina Verhoeven; z.a. gel. rondst v. 
Hendricus Langenhuizen; H. Hart altaar 
gel. mndst. voor Adrianus Boor; om half 9 
gef. gez. jgrt. voor Petronella Maria Dol
mans. 

VRIJDAG: Om kwart voor 7 gez. rondst. 
voor Johannes Hellemons; z.a. gel. H. Mis 
voor Elisabeth van Heesch v.d. Bosèh; H. 
Hart altaar gel. jgrt. voor Dyphna Marijnis
sen Veraart; om half 8 gel. H. Mis ter ere 
van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor 
Hendrica v.d. Plas Dirks; H. Hart altaar 
gel. jgrt. voor Adriana van Nieuwburg van 
Erp, om half 9 gef. gez. jgrt. voor Adriana 
v.d. Hagen v.d. Ven.

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mnd.
voor Anna Maria Heesakkers Geerts; z.a. 
gel. jgrt. voor Erasmus Kooien; H. Hart 
altaar gelezen H. Mis ter ere van de H. 
Theresia; om half 8 gel. jgrt. voor Antonia 
Verhoeven; z.a. gel. rondst. voor Paulina 
Voets; H. Hart altaar gel. H. Mis voor de 
over!. leden van de St. Elisabeth ver.; om 
half 9 gez. Mis voor Paulina Hoffmans van 
Hal v.w. de buurt; om half 10 gez. Dienst 
tot bijz. intentie. 
In het liefdehuis zullen geschieden: Maan
dag gel. H. Mis voor Lambertus v.d. Sande 
Dinsdag gel. H. Mis voor Johannes Dan
kers; W oensd,1g gel. H. Mis voor Marinus 
van Laarhoven; Donderdag: gel. H. Mis 
voor Albertus Welling; Vrijdag gel. H_ Mis 
voor Anna v.d. Meijden v.d. Ven; Zaterdag 
gel. rondst_ voor Antonius van Kerkoerle. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te 
ontvangen: Joannes v.d. Langen berg uit de
ze parochie en Anna Karssemakers uit de 
parochie van het H. Hart, waarvan heden de 
1 e afkondiging geschiedt; Henricus Marti
nus Cornelis Deenen geb. en won. te Oos
telbeers en Wilhelmina Janssen uit deze 

, parochie; Wilhelmus Henricus Willibrordus 
v.d. Pasch uit deze par. en Gerarda W ilhel
mina Celina van Wichen uit de par. van het
Eucharistisch Hart van Jezus te Vught;
waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht de hun beken
de huwelijksbeletselen waarin niet is ge
dispenseerd ten spoedigste aan den pastoor
bekend te maken.

Parochie van het H. Hart te Boxtel. 
Zondag onder het Octaaf van Hemelvaart. 

De eerste schaal is voor de kerk, de tweede 
voor de noden van het Hgw. Episcopaat. 
Vanmiddag is het om half vijf de maande
lijkse bijeenkomst van de H. Familie voor 
Moeders en gehuwde vrouwen. Om 7 uur 
Lof met noveen-oefeningen ter voorberei
ding op het Pinksterfeest. Dit zelfde No
veenlof wordt gehouden iederen avond der 
komende week om half acht. Vrijdag is het 
de Eerste Vrijdag d.er maand Juni toegewijcl 
aan het H. Hart van Jezus; voor onze par. 
nog meer dan de andere Eerste Vrijdagen 
_een devotie-dag, te heiligen door H. Mis 
en Communie. -,s Avonds -te voren wordt van 
6 tot 7 uur gelegenheid gegeven om te 
biechten. Behalve Vrijdag, dat iedere week 
verplichte onthoudingsdag is, waarop het 
gebruik van vlees en jus uit vlees moet 
worden nagelaten, is deze week ook Zater
dag, de Vigilie-dag van Pinksteren, een
zelfde onthoudingsdag. 

ZONDAG: 6 u. Ld. voor geest. en tijd. 
welzijn, der· parochie; 7 u. Ld. ter ere· van 
0. L. Vr_ van den Bosch; 8 u� l.d. ter ere
van de H. Clemens Hofbauer; 9.15 u. Ld.
Antonius Wagenaars v.w. de Broederschap
van de H. Bernardus; f0.30 uur Hoogmis
voor levende leden, der Broederschap van
St. Willibrord.

MAANDAG: 7 u. Gef. z.j. Leonardus 
v.d. Weijst; I.j. Huberdina Potters-KI eis;
l.j. Petronella de Bie-Schoones; 7.4?' uur
l.j. Josephina v.d. Akker-Gevers; I.m. Pe
trus Strijbosch; 8.30 u. l.d. Nelly v.d. Steen.

DINSDAG: 7 u. Ld. tot bijz. intentie. 
l.j. Francisca Merx-Kattestaart; l.j. Maria
Kuypers-Habraken; 7.45 uur Ld. Petrus v.

Bragt; Ld. Jan van Weert; 8.30 u. Ld. Jos
van Susante .

WOENSDAG: 7 uur Gef. z.j. Mej. Ar
nolda van Leeuwen; I.m. Hendrika Ver
hoeven v.d. Biggelaar; I.m. Anna M. Doe
vendans-v. Grinsven; 7.45 uur Ld. t.e.v. H. 
Clemens uit dankbaarheid; l.d. Joa. Potters
Kemps; 8.30 u. pl. z. d. WelEd. Heer Jaco
bus van Buul. 

DONDERDAG: 7 u. l.d. tot bijz. inten
tie; I.m. Maria Kaufman-Langenhof; I.m. 
Adrianus v. Ruremonde; 7.45 - u. I.m .. Willy 
Derks; I.m. Laurens Nou-wens; 8.30 u. l.çl. 
9.30 uur Huwelijksmis. 

VRIJDAG: 6.45 uur z.d. voor de over!. • 
en lev. leden der Broederschap van het H. 
Hart; Ld. An toon van Hees; I.m. Theodorus 
van Genuchten; 7.45 u, Ld. Antonius Wa
genaars en Adriana v.d. Linden z.e.; l.d. 
Adrianus en Franciscus Wagenaars; 8.30 u. 
l.j. Paulus Leenen;

ZATERDAG: 7 uur Gef.. z.j. voor den
Heer Frans v.d. Meerendonk; I.d. over!. 
fam. v. Hout-Heerkens; Ld. Maria van Hal- . 
Dankers; 7.45 uur l.j. Theodorus Timmer-

• mans; l.j. Henricus van Gurp; 8.30 uur z.d.
uit dankbaarheid. 

Parochie H. Lambertus te Gemonde. 
Zondag onder het Octaaf van Hemelvaart. 

ZONDAG: 7.30 uur H. Mis voor welzijn 
der parochie; om 10 uur Jaarg. Dina Groe
nendaal. 

MAANDAG: 7.30 uur Jaarg. Hénrica 
Groenendaal; om 9 uur gez. H. Mis voor 
bijzondere intentie. 

DINSDAG: 7.30 uur Jaarg. Bernadina 
Endstra. 

WOENSDAG: 7.30 uur Jaarg. Johannes 
Jos Merkx. 

DONDERDAG: 7.30 uur Jaarg. Maria 
Cath. hsvr. van Joh_ Jos Merkx. 

VRIJDAG: eerste Vrijdag om 7.30 jaarg. 
Embertus Steenbakkers. 

ZATERDAG: 7.30 uur Jaarg. Adreana 
hsvr. van Embertus Steenbakkers. 
Deze week zullen geschieden: 
Zondag: rondst. voor Marinus den Otter; 
Maandag: rondst. Marines van Ale beek; 
Dinsdag rondst. Cornelis Klomp; Eerw. Zus
ter Xaverio. 
Woensdag: rondst. Adriana Verhoeven; mds 
Petrus van Eindhoven. 

DONDERDAG: ·rondst. Theodorus van 
Kuringen; rondst. Adrianus v. Eindhoyen; 

VRIJDAG: mndst. Maria van Kasteren; 
rondst. An toon van Oorschot; 

ZATERDAG: H. Mis Wilhelmus v. d. 
Heuvel; H. Mis ter ere van 0. L. Vrouw. 

Parochie van de H. Theresia te Boxtel. 
·zondag na Hemelvaartsdag 1946.

ZONDAG: 7 uur jg. Arnoldus Jilesen; 
8.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis voor het 
welzijn der parochie. De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk; de tweede voor B.N. 
3 uur Lof met Rozenhoedje uit dankbaar
heid voor verkregen weldaden. 

MAANDAG: 7.30 uur H. Mis tot bijz. 
intentie; 8.30 uur gez. H. Mis voor 1nej. 
Adriana v. Rumund-Ketelaars; 's avonds om 
7 u. vergadering in de pastorie van het be-

, stuur der St. Elisabeth-stichting. 
DINSDAG: 7.30 uur Wekelijkse H. Mis 

voor Johannes Vissers; 8.30 uur gez. rondst.. 
voor Mejuffr. Wilhelmina van den Boom. 

WOENSDAG: 7.30 H. Mis waarbij de 
Kerk met een kaars wordt vereerd voor 
Antonius Schalkx en den Jongeh. Francis
cus Schalkx. 8.30 u. gez. rondst. voor den 
jongenheer Franciscus Schalkx. 
. DONDERDAG: 7.30 uur Jgt. voor Pe
trus v. Beljouw en Johanna Hezemans hsvr. 
8.30 uur H. Mis tot intentie v.d. leden der 
Godvruchtige Vereniging ter ere van de 
H. Theresia.

VRIJDAG: 7.30 uur Jgrt. voor Bernardus
v.d. Heijden en Johanna Maria v.d. Steen
hsvr.; 8.30 uur gez. H. Mis voor Anna v,
Beers-v. Geffen. Vanwege de eerste Vrij
dag der maand wijden wij ons heden toe
aan de H.H. Harten van Jezus en Maria.

ZATERDAG: 7.30 uur H. Mis vanwege 
de Boerenbond voor Petrus van Beers; 8.30 
uur H. Mis voor de leden van het Genoot
schap tot Voortplanting des Geloofs; Biecht
uren van 2.30 tot 4 en van 5.30 tot 7 uur. 
Daarna Lof ter ere v.h. Onbevlekt Hart 
van Maria tot afwering van het Commu
nisme en opbloei van de Kath. Actie. 

ZONDAG: 9 Juni H. Mis vanwege- de 
processie· Boxtel-Bokhoven Voor mej. Wilh. 
v.d. Boom.
Voor Boxtel's Missiecomité opgebracht:
bij de bruiloft van Dorus-Bekkers Jansen
in de par. v.d. H. Theresia door hem. van
Gerrit Jansen f. 15 .-; bij de bruiloft van
W. van Hommel-Schalkx iq de parochie
der H. Theresia f. 3.-
30 dagen worden de gebeden verzocht voor
Hendrika Bexkens-Jansen te Oploo over!.
Parochie St. Jansonthoofding te Liempde 
.Zondag onder het Octaaf van 's-Heeren
hemelvaart 2 Juni 1946. 

ZONDAG: 6.30 uur I.m. tot welz. der 
par.; 8.uur l.j. Henrs. Klompers en Maria 
hsvr. 10 u. z.j. Joha. Maria Corns. van 
Abeelen; 3 uur Lof; daarna Meisjes-Congre
gatie. 

MAANDAG: 7 uur z.j. Lambs. v.d. Vlei.
ten en Joha. Maria hsvr.; 7.30 û. I.m. Lam
berta Marinus Vervoort over!. te St. Oe
denrode; 8 u. l.j. Corns. Putmans en Francis
ca hsvr.; 9 u. z.m. tot bijz. intentie. 

DINSDAG: 7 uur m. voor de vruchten 
der aarde vanwege Velder en Vrilkhoven; 
7.30 uur z.j. Wouter van Abeelen; 8 uur 
J.j. Petrus Kreyveld.

WOENSDAG: 7 u. z.j. Petrus van Vught
7.30 u. z.j. Maria Wouter. v._ Abeelen; 8 u. 
l.j. Joha. v. Rooij.

DONDERDAG: 7 u. I.m. tot bijz. intentie
der parochianen; 7.30 u. z.j. Andries van 
Abeelen; 8 u. I.j. Jan van Nunen. 

VRIJDAG: Eerste Vrijdag der maand en 
daarom ook Donderdag biechthoren als op 
de Zaterdagen : 
6.30 uur I.m. bijz. noden der parochianen; 
7 u. l.m� mis idem; 7.30 u. z. rondst. over!. 
familie van Boeckel van Rumpt; deie H. Mis 
met uitstelling van het Allerheiligste, _en 
Acte van Eerboete aan het Godd. Hart. 

ZATERDAG: Vigilie voor Pihksteren, ge
boden onthoudingsdag als een Vrijdag; vóór 
de H. Mis van 7 u. wijding der doopvont: 
7 u. z.j. over!. familie Jos v. Vught; 7.30 u. 
l.j. Frans van Son; 8 u. l.j. Adriaan van de
Sande.
Zaterdag na den middag biechthoren van
2 - 4 en van 5 - 8 uur.

ZONDAG: Hoogfeest van Pinksteren; 
6.30 u. l.j. Helena en Joha. Adriaan van de 
Sande; 8 u. l.j. Lambs. van Rijzewijk; de 
plechtige Hoogmis tot welzijn der parochie. 
In 4e kapel der Eerwaarde Zusters: 
Zondag 7 u. I.m. Lamberta Marinus Ver
voort; Maandag en Dinsdag om 7 uur I.m. 
Johs. Dobbelsteen te Olland over!.; Woens
dag 7 u. l.m.�Wed. Wilha. Jan Vorsten
bosch; Donderdag 7 u. I.m. Corns. de Laat 
als over!. lid H\ Rochus; Vrijdag idem 0. 
L. Vr. van Mariahout; Zaterdag idem: H.
Willibrord; Zondag idem; 0. L. Vr. van
den H. Eik.



30e. Lamberta Marinus 
St. Oedenrode. 

Vervoort overl. te Op Zaterdag 8 Juni hopen 
onze dierbare Ouders 

• ., ........ .......... �••eiei••· ... ,.,.,.,.-···---·-· 

-• 
' 

• ....,.··-·-·-·-·-·---·-·--·-··-·-·-·--·-···-·

Aanstaande Zondag viert de R.K. Bouw• lGedoopt: Martina Coma. d. v. Adrs. THo
massen-Koppers; Maria Ulrica Theresia d. 
van Corns. Sinulders v. Vroenhoven. 
Missie bus: bij uitvaart van Wed. Wilh: Jan 
Vorstenbosch f. �4,73; bij huwelijk Andreas 
Dams en Wilha. var Kempen f. 23,10. 

Parochie _van de H. Willibrordus, Esch. Zondag onder het Octaaf van Hemelvaart. H.H. Missen om 7 uur, 8.30 uur en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede schaal
collecte voor Bijz. noden van het Episcopaat 
Na den middag om· drie uur Lof met Rozen
hoedje. Na het Lof een lied. Deze week 
is het de week van gebed en offer voor de 
Indische Missiën. Na de gewone gebeden 
na de H. Mis en bij den aanvang der les
sen -in de school zal gebeden worden: "O 
Maria bid voor de bekering van onze In
diën. De gelovigen kunnen hun gaven stor
ten in de grote bus bij het Maria-altaar. 
Deze week iederen avond om half acht 
Lof met Veni Creator v.w. de noveen voor 
Pinksteren. 
Donderdag gelegenheid om te biechten van 
3 - 4 uur en van 6 - 7;30 uur. Om 7.30 uur 
oefening' van het H. Uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toege
wijd aan het H. Hart van Jezus. Om 6.30 
uur uitstelling van 't Allerheiligste en Com
munie uitreiken. Om 7 uur Pl. gez. H. Mis 
met uitstelling, waarna Litanie van het H. 
Hart en Oefening van eerherstel. 's-Avonds 
om 7.30 uur Lof. Na het Lof een lied ter 
ere van het .H. Hart. Zaterdag Priester
zaterdag. Zaterdag geboden Vasten- en ont
houdingsdag (waarin is gedispenseerd) v.w. 
de Vigilie voor Pinksteren. 's-Morgens voor 
de H. Mis van 7 uur zal de doopvont ge
wijd worden. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Maria Won
ders-v. Nuland te Rosmalen overl.; 8.30 uur 
H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de parochie.

MAANDAG: 7 uur H. Mis Wilhelmus
Willems te Tilburg over 1.; 8 uur H. Mis 
Piet Jansen v.w. de Retraitepenning. 

DINSDAG: 7 uur Jgrt. Henricus Konings 
8 uur H. Mis voor behouden thuiskomst 
van broer; 9 uur gez. H. Mis voor lev. 
en over!. leden van de St. Willibrordus
gilde) 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis - ter ere 
van den H. Joseph voor bijz. intentie. 8 u. 
Jgrt. voor Henrica Konings- van Schijndel. 

DONDERDAG: 7 uur Jgrt. Johannes v.d. 
Staak.; 8 uur Jgrt. voor Franciscus Liket. 

VRIJDAG: 7 uur Gez. Jgrt. ZeerEerw. 
Heer Ferdinandus Brèx; 8 uur Jgrt. Hen
rica van der Staak van Schijndel. 

ZATERDAG: 7 uur Jgrt. Wilhelmina Li
ket-Raaymakers; 8 uur H. Mis voor de ge
lovige Zielen. -

\ 

SREEKUUR BURGEMEESTER 
De Burgemeester zal op Maandag 3 Juni 
a.s. geen spreekuur houden.

Publicatie. 

Kamer van Koophandel en Fabrieken. 
Met goedkeuring van den Heer Rijksinspec
teur van het Verkeer te 's-Hertogenbosch, 
zullen met ingang van 1 Juni a.s. de aan
vraagformulieren voor rijvergunningen voor. 
·motorrijwielen en personenauto's voor Han
del en Nijverheid in het District der Kamer
van Koophandel en Fabrieken 's-H.ertogen
bosch, uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kan
tore der Kamer, St. Jorisstraat 35 te 's-Her
togenbosch.
Des·gewenst kunnen de de aanvragers de
aanvraagformulieren ten kantore der Kamer
onmiddellijk in gereedheid brengen en deze
aan de Kamer· ter hand stellen ten fine van
advies.
De wekelijks op deze wijze bij de Kamer
ingediende aanvraagformulieren zullen ver
gezeld van het. advies op Zaterdag aan den
Rijksinspecteur van 't Verkeer worden door
gegeven.
Op Vrijdag van de daarop volgende week
kunnen aanvragers op vertoon van een door 
de Kamer van Koophandel namens den
Rijksinspecteur van het Verkeer af te geven
bewijs, zich ten kantore van den Rijksin
specteur van het verkeer vervoegen, ten
einde de beslissing op de aanvrage te ver
nemen en in geval de vergunning kan wor
den verleend, tevens de vergunnini. in ont
vangst te nemen.
Aldus zal een aanzienlijke bespoediging in
de afhandeling van aanvragen voor rijver
guningen worden verkregen.

De Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor 's-Hertogenbosch en 
Omstreken. 

Bekendmaking 
De Burgemeester van Boxtel maakt bekend, 
dat inwoners dezer gemeente, die na 9 Mei 
1940 gehuwd zijn met vrouwen, die door 
het Huwelijk het Nederlanderschap niet heb
ben verkregen of het althans weer hebben 
verloren ingevolge het Koninklijk Besluit 
van 17 November 1945 zich tot het ver
krijgen van een verblijfvergunning voor hun 
vrouwen hier te lande moeten melden bij 
de wnd. Inspecteur van politie te Boxtel. 
Deze aanmelding moet geschieden vóór 5

Juni a.s. 
Boxtel 29 Mei 1946. 

De Burgemeester van Boxtel. 
Drs. M. A. M. van Helvoort. 

M. Hendriks
en 

E. Hendriks-Heldens
hun 25-jarig Huwelijksfeest 
te vieren. • 
Dat God hen nog vele ja
ren moge sparen is de wens 
van hunne dankbare kin
deren .. 
Paul - Jan - Harry - Piet -
Lies - Truus - Annie - Hen
nie - Greetje. 
Boxtel Tongeren 26. 

i RIET, ANS, PAULA, NETTY, PIET, CILY
.i TERTIE en ADRIE ,MERTENS, geven metvreugde kennis, dat hun Ouders 

De Heer en Mevrouw ' 
P. MERTENS•v. d. ASSUM

op Z a t e r d a g  8 J u n i  a.s. hun Zilveren H uwe, 
Iijksfeest hopen te vieren. 
Dien dag zal er 's morgens om half tien een 
H. Mis van dankbaarheid worden opgedragen.
Receptie Zaterdag 8 Juni a.s. van Ül/2-2 uur n.m.
,.Het Hof" Boxtel. .

vakarbei�ershond haar . _- _ - _.- f
. 25:jadq kstaan 1· 

Dit feest zal luisterrijk gevierd worden te be, 
ginnen met 's morgens een H. Mis voor de leden top Stapelen om half negen. - , t 
Receptie van 11.30 tot 12.30 uur in· het Ver• i
eenigingsgebouw Burgakker. · f• Namens het Feestcomité, • f

H. SEGBARS, Voorzitter. f_
J. VLAMINCKX, Secretaris. !

Donderdag 13 Juni hopen 
mijne dierbare Ouders 

• •Het gezamenlijk personeel van VAN OERLE'S ---•-••-•••-•••••••••••••••-••-• 
WEVERIJEN betuigt langs dezen weg zijn Uit voorraad leverbaar: JÈ -adres voor: A. van Liempt

en erkentelijkheid en grote voldoening voor den T abaks", Uien", feestdag van 18 Mei, aangeboden ter gelegen" Seldrie•, Kroteno, Volvette Kaas· Joh. van Brunschot 
hun 40-jarig Huwelijksfeest 
te vieren. 

heid van het zilveren huwelijksfeest van den> Witteo en Roode Heer en Mevr. J. van Oerle,van Dijk. 
Kool•. 

en 
Moge de - goede God hen 
nog een lang leven ·geven. 

Hune dankabre dochter 
Corrie. 

. PLANTEN Versçhe Visch
Groot Festival 

Fa.Gebr.v'.Oers Dirk Vos 
Onrooischestraat 14. 

Dankbetuiging. m.et kerm.esse "d' ete Breukelschestraat 112, Boxtel _ Stationstraat 44 _
Langs deze weg betuigen 
wij onze hartelijke dank 
voor de vele blijken van 
belangstelling ondervonden 
bij de viering van het 
gouden Huwelijksfeest van 
onze Ouders W. Traa

. en 
·A. Traa-Verhoevei1

aan Eerw. Heren Geestelij
ken, Gemeentebestuur, Har 
moniën, Zangverenigingen 
maar vooral aan de buurt
bewoners van Onrooij voor 
de buitengewone hulde die 
zij gebracht hebben. 

Kinderen Traa. 
Verloren beige glacé hand
schoenen, waarschijnlijk Pr. 
Bernardstraat. Terugbezor
gen aan Bureau v. dit blad. 
Te koop wegens plaatsge
brek zo goed als nieuwe 
hang- legkast. Bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop: een beste kalf
vaars bij wed. J. Vissers 
Lennish euvel. 
Te koop: kinderrijwiel met 
goede banden. Te bevragen 
Nieuwe Kerkstraat 91. 
Te koop: _ Handwaschma
chine; cylinder schrijfbu
reau, Divan, Hang- en 
Kroonlamp, prima kamer
klok-, Heren- en Damesfiets 
en 2 banden, frames, best 
vloerkleed, grote spiegel, 
Adres: Nieuwstraat 32. 
Te koop: Alle soorten boe
ren-geriefhout, opleggers, 
sparren, latten en brand
hout alsmede een beste 
kruismanegie bij A. Geerts 
Gemonde 89. 
Te koop aangeboden, een 
ronde mahoniehouten uit
trektafel (zonder inlegbla
den) en 6 eikenhouten 
stoelen. Bezichtigen des 
avonds tussen 7 en 9 uur 
op Molenstraat 5. 
Een partij paardenmest te 
koop. Te bevragen Bos
scheweg 165. 
Te koop een best vaars
kalf, acht dagen oud, bij 
H. v.d. Loo, Nieuwstraat 71

op te en 2e Pinksterdag 9 en 
.10 Juni en Zondag 16 Juni 

te geven door Boxtel's Mannenkoor. 
Terrein aan de Molenstraat. 

Opening reeds op Zaterdag 8 Juni om 6.30 n.m. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

&npdenacen. 
Woensdag 12 Juni komt 

KLAVEREN VIJF 
in "DE ARK" te Boxtel 
onder leiding v�n JAC. VAN MOL. 

Dat garandeert U een avond die U nooit vergeet. 
Attracties tijdens de pauze. 
Wissel tijdig Uw zegelboekjes om voor plaats" 
bewUzen. • . 

AANVANG HALF ACHT. 
Degenen, die niet per eigen gelegenheid kunnen, 
gaan, worden verzocht dit op te geven bij hun Spar" 
winkelier M. v. d. WIEL. 

Er is weer gelegenheid voor de 

Inschrijving voor de 2e Automobielcursus 
Chauffeurs, leert uw auto kennen, zoodat U zelf 
cventueele storingen kunt.opsporen en verhelpen 

Duur van den cursus ± 3 maanden met practische 
rijles tot U geheel zelfstandig kunt_ rijden. 

Dit alles kost U slecht f 100.-, bij ino 
schrijving f 25.-, verder per lesavond. 

Inschrijving VRIJDAG 7 JUNI 's avonds van 7-9 uur 
in Café VAN ROOIJ, Nieuwe Kerkstraat 75. 

TEXTIEL! TEXTIEL! 
is er weer l Natuurlijk bij : 

:Jaciu, m�ru·1Japper Dameshemden, inrectoires 
Heeren"Sporthemden 

Interlock Hemden en Broeken 
F antaisie:::Schorten 

Kousen en Sportkousen 
Wollen Sokken 

, _ en ook knotten Wol. 
Boxtelsche 

V k b • . t M d Bad- en Zweminrichting er oop egtn aan ag
De Boxtclsche Bad- en 
Zweminrichting 

wor�t geopend 
op Zond�g 2 Juni a.s. 

te 3 uur. 

Spaar Uw goede oude Meubels 
Ze zyn nog niet te vervangen 

Heeft U een TAFEL, STOEL, CANAPÉ, 
die wankel of los is dan naar 

P é C é 't wordt spoedig verholpen
Gelegenheid tot het af. Pé Cé stemt tevréehalen van abonnements, 
kaarten a.s. Zaterdag des Reparaties binnen enkele dagen klaar! 
namiddags van 3 tot 5 uur MARKT 9 " TEL. 378 _,, . BOXTEL 
aan het loket van het 
Zwembad. 

Het Bestuur. Voor Plan ten,
Gevraagd: Savoye,. Roode• en Wittekool, geteeld van 

een net Meisje origineel Langedijker koolzaad, is het adres: 

voor dag of��g en nacht, ALO IS BAR TENwegens huwel',Jk der tegen• B h 203 woordige. ossc eweg . 
Mevr. v.d.Laar:::Prick Ook nog voorradig:

Prins Bernhardstraat 7. Spruitkool11, zware Uien:s en Tabaksplanten 
Drukkerij Firma J. P. Tielen, Boxtel. 

���;5t 6 
.Bovendeert's 
want Sc·hoenen 

{Bij 

zij blijven beter! 

U "o"'\ n\ 
bii taan\

, 

U weel weer hóé echte koffie .,smaakt 
en U weèt' nog hoe goed Excellent 
koffiesurrogaat was. • Als U nu bij 
Edah een pakje

1 
Excellent haalt (weet 

U nog . . . met zorg zetten 1), zult U
wéér zegge'n "overheerlijk"!

30 et. ·per 250 gram 

Uw vlotte Zomerjurk 
past een aardige zilveren 
armband ! -Wij hebben voor 
U een zeer verzorgde keuze. 

.14. v. Vlerken, 'a]pxtel 
Uurwerken. - Goud en Zilver " Optiek 
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.1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT

KATHOLIEK WEEKBLAD. VOOR BOXTE-L EN OMGEVING 

Een actueel, puStee,n: 

:Ret ComlfUUUSme. 
Er zijn mensen, die in 't Communisme 

slechts een uiting zien van ontevredenheid 
• over de politieke, sociale of economischt on

volkomenheid, een voorbijgaand propagan
damiddel in een tijd van verkiezingen, dat •
zich van zelf oplost en verdwijnt, als de 
toestanden in de burgerlijke maatschappij 
weer tot het normale worden herleid. Zij 
geven blijk van een wat al te simplistische 
kijk op het onderhavig probleem. Zij vrezen 
in een mogelijke doorbraak van uiterst links 
dan ook allereerst de satanische gruwelme
thoden der concentratiekampen met het 
moordend klimaat der Siberische ijswoes
tijnen in een nabij verschiet. Zij zijn be
zorgd om eigen lijfsbehoud, voelen reeds het 
slot op, '1e ,mond, dat een vijf jaar lange 
Duits� terreur menig onvervaard vader
Jandet slechts de mogelijkheid liet van wat 
tandengeknars, dagelijks overstemd door het 
geklikklak van de daverende ganzenpas. Het 
Communisme is echte_r niet alleen politiek 
of economie, het is essentieel een levens- en 
wereldbeschouwing van een verbijsterende 
strijdbaarheid. Het is een soort godsdienst 
met zijn eigen dogmen, zijn profeten en 
messiaanse verwachtingen. Daarin ligt zijn 
kracht en zijn sterkte. 

,,Geen revolutionaire actie zonder re
volutionnaire theorie". (Lenin.) Stakingen, 
zoals die in rode letters vlammend worden 
geschreven boven de havens onzer groot
steden of bijlegging van arbeidsgeschillen, 
privaat eigendom of nationalisatie, vrijheid 
of dictatuur, het is alles slechts afgestemd 
op de opportuniteit van het ogenblik, een 
verdoezelen van- de gruwelijkste, aller theo
riën. 

Slec�ts zij, die zich daadwerkelijk bewust
worden· yan hun eig�n christtii'jke levensop
vatting' en hàar·bovénzirinelijke vitaliteit zul
len bij machte zijn dè huidige communis
tische aanwas de weg te versperren. Indien 
_ we er in slagen onze eigen kaders te door
di:ingen van onze katholieke geloofsbeginse
len, als we ons ideaal van sociale rechtvaar
digheid en liefde consequent weten te be
leven, zullen we de wind, die storm wil 
brengen, aan hun revolutionnaire 2eilen 
ontnemen. Het communisme is in zijn kern 
niet te bestrijden door alsmaar te wijzen 
op de legers van verwaarloosde kinderen, 
die in de twintiger jaren Moskou's straten 
onveilig maakten, op het aantal echtschei
dingen . of op het voor hun zo bèschamend 
feit, dat de koopkracht van het loon van een 
Russischen arbeider zoveel minder is dan 
dat van een Nederlandse werknemer. Dit 
alles kan· zijn nut hebben maar is voor een 
omzîchtig mens geenszins afdoende. Daarom 
zij. het mij • vergund in een serie artikelen 
zo eenvoudig • en bondig mogelijk enige ge
dachten - te ontwikkelen over de communis• 
tische levensbeschouwing in vergelijking met 
de katholieke geloofsleer. 

. Eerste dogma der Communistische 
levensbeschouwing: 

De enige onafhankelijk bestaande werke
lijkheid is de louter stoffelijke wereld: de 
materie i vandaar het woord materialisme of 
stofleer. Deze stoffelijke wereld heeft een 
dynamisch karakter, d.w.z.: zij brengt spon
taan, zonder de minste gebondenheid aan de 
vaste, onveranderlijke wetten der na'tuur, 
door een eeuwig-durende innerlijke evolutie, 
alle ons bekende wezens en waarden voort.

Het leven, ons verstand, bewustzijn, kunst, 
alles wat is of zal zijn is het product van de 
stof. Daarbuiten bestaat er niets alles ver
andert voortdurend. Niets is eeuwig abso
luut of bestenpig; vandaar, dat hun 'onver
zoenlijken haat zich richil'tegen alles wat 
spreekt van bestendigheid en .rust: de pri
vaateigendom, huwelijk, familie, vaderland 
godsdienst. Er besfaat voor den wanm com� 
munist dan ook geen groter kwaad in· de 
wereld dan de erkenning en de aanvaar
djng van het Begin der onveranderlijkheid en 
. onstoffelijkheid: God zelve en het geloof 
in Hem. -Slechts als u zó deze materialisti
schè levensbes_chouwing begrijpt, wordt de 
alles tartende vernielingslust der communis:
ten tegen I de godsdienst duidelijk. Er is bij
hun geen sprake van eèn hevig liberaal anti
dericalisme, geen kwestie van het bekende 
parool der socialisten: godsdienst is privaat
zaak, n_een "godsdienst is opium voor het 
volk" (M�rx). • Immers opium benevelt, 
breekt .alle energie, doodt alle prikkel tQt 
verzet in de strijdbare mens. Godsdienst 
opent over de moeilijkheden van dit leven' 
heen een vènster op een beter bestaan, de 

val mogen de uiterlijke beschavingsregels de 
kaarsendomper worden op de levensvlam • 
der jonge vrienden, die streven naar een 
overtuigend leven en een bezielende leYcns
leer. 

Want alleen dan kan ons leven iets be
tekenen, als het, bevrijd van burgelijkheden, 
streeft naar verdieping, bezinning en be
leving van het kostbaarste geschenk dat God 
ons geven kon: het leven. 

Oxford, 18 Mei '46. H. v. d. M. 

JJ,inkstecfeest. hemel: dat maakt de mensen verdraagzaam, 
onderdanig, futloos, braaf. Hij laat zich 
uitbuiten door het kapitaal. Dat is de dood 
van alle klassenstrijd, van alle revolutie, 
waardoor alleen de opbouw van hun nieuwe 
wereld geschieden kan - Godsdienst en 
Communisme zijn als geest en stof, als wa
ter en vuur zó onverenigbaar, zó onver
zadigbaar tevens. ,,Millioenen onreinheden, 
zonden en geweldplegingen zijn minder ge
vaarlijk dan de zµiver geestelijke idee van 
God". (Lenin). 

Geen sprake van dat zij, die in het jongste 
verleden hun stem uitbrachten op lijst zes 
iets afweten van deze leer: het zijn eerder 
mensen, die door moeilijke en misschien on
rechtvaarige levensomstandigheden tot woe
de werden getergd. Toch herhaalt zich hier, 
zo schrijft G. Knuvelder: ,,de grote traeische 
vergissing, die ook in de opkomst ·haahde 
groei van het Nationaal Socialisme zt groJen 
tragische rol heeft gespeeld". Ontsnapt ook 
aan de kopstukken van de Partij te Neuren 
berg niet deze posthume klacht: ,Wir ha-

Pinksterfeest is het zomerfeest der natuur. 
De geest, die leven kweekt, is waarlijk 

van de hemel -uitgegoten! In stromen van 
licht en warmte daalt hij neer, blijft hij zwe
ven boven de gouden deining der ruisende 
korenvelden en over de zachtjes heen en 
weer wiegende twijgjes en takjes, dir zwaar 
neer hangen van rijpende oogst, en als vu
rige tongen, uit de hemel neergedaald, 

================== ,, gloeien tussen het verse groen de bekoor-

ben es nicht gewuszt". 

'î11100 ___ IJJ -·� J�W�. 

.Wat kan er groter zijn dan een eenvoudig 
leven te leiden, zonder de . contour der 
grote wereld. • 
De vreugde bij een klein eigen haardvuur 
in een oude leunstoel kan dikwijls veel die
per zijn dan· de rust die wegzinkt in diepe 
fauteuils en dikke tapijten en vloerkleden. 
Wiè' echter meent dat stand en voornaam
heid moet schitteren in, bezit van uiterlijke 
dingen, is bezig zich wat wijs te maken. 

Is 't niet wat onzinnig schone huizen te 
bezitten, een prachtig comfort ter beschik
king te hebben, als in en om die uiterlijke 
beschaving alleen maar een mens te vinden 

Een modem q,e�in. 
't Is Zondagmorgen. De jongelui zijn 's· a
vonds naar de bioscoop geweest en gaan 
hun Zondag vieren. Modern zenuwachtig 
maken zij hun toilet, want de klok nadert 
half elf en 't is de laatste kans om aan hun 
Zondagsplicht te voldoen in de kerk, die 
vlak bij hun deur ligt. 

De Zondagmiddag is gerèserveerd voor 
't sportterrein, dat niet bij de deur is. 

Zondagvoormiddag: Zeg, vrouwke waar 
staan mijn schoenen toch? 't Is al geslagen 
en ze beginnen altijd precies op tijd. 

Kalm aan man. Die kerk gaat niet lopen. 
Als we vóór de preek maar binnen zijn, dan 
storen we tenminste niet. Dan duurt 't 
nog lang genoeg. 

Zondagmiddag: Een uur voor de match; 
Vooruit Vrouwke, we moeten opschieten, 
anders komen we zeker te laat. Ja, man, ik 
ben al klaar. 
Op weg naar de kerk: Die Mis staat ook 
op zo'n ongelukkige tijd. Je hebt niet eens 
de tijd om eerst fatsoenlijk te eten. 
Op weg naar het sportterrein. Ik heb bijna 
niet gegeten. Ik zit ook zo vol spanning 
over de wedstrijd. Ik zou er het beste voor 
laten staan. 
In de kerk: Ze komen rond met de schaal. 
Altijd maar geven. We kunnen het geld wei. _ is,, die niet verder zien kan of wil dan de 

• oppervlakte, en' als diepe gedachten hem ·' 
vreemd zijn. 

anders besteden. • -
Bij 't voetbalveld: twee tribune alstublieft, 
want wij moeten alles goed kunnen volgen. 
Onder de H. Mis. Voorzichtig Wim, als 
ge knielt. Denk om je paasbeste broek. 
Blijf maar liever staan zolang. 

De bergen zijn te hoog voor de middel
matigheid van hun gedachten, en de zee 
is te diep voor hun voorzichtigheid, omdat 
ze niet weten dat op de hoogste bergen 
de sneeuw 't schoonste schittert en omdat 
ze geen idée hebben van de koralen, die 
in de diepste zeëen 't mooiste zijn. 

Eigenlijk bestaan er twee werelden: de
wereld van de burger en de wereld van de 
levende mens. De eerste is zuiver stoffelijk 
de tweede richt zich meer op het geestelijke 
element in de schepping. 

De wereld van de burger is niet erg, oe
compliceerd. Ze ligt besloten in een aarrtal 
conventies, een getal fatsoensregels die niet 
verbroken mogen worden. In deze wereld is 
een ongepaste geeuw of een al te ruwe lach 
veel groter kwaad dan 't verlangen om ie
mand te vermoorden. 
Alles komt hier aan op 't uiterlijke "de
schijn". Alleen reeds de woorden "aange
naam" en "tot genoegen" zijn voldoende 
voor een goed burger, W,,at hij daarbij 

' denkt doet er helemaal niet toe. Stand, af
komst, kleding en bezit zijn de enigste cri
teria, waaraan men de goede burger er
kent. 
De wereld van delevende mens echter is
een kleine wereld. Slechts enkelen oeraken 
in dit milieu, omdat slechts enkel;n zich 
weten te onttrekken aan de wereld van 't 
burgerlijke· leven. Deze spirituele wereld kan 
van een echt bezit spreken. Stand en be
sÊha ving hebben hier betrekking op )iet ge
dachtenleven. Deze wereld sluit zich �an bij 
de :Vereld van Christus, die dertig jaar 
arbeider was, arme vissers als vrienden koos 
en bij een tollennn.aar gastvrijheid genoot. 
Deze geestelijke wereld rijst uit boven ieder 
bekrompen idée van stand en stoffelijk be
zit. Zij grijpt 't gedachtenleven der mensen 
vraagt niet naar naam,· afkomst, kleur of 
natie, zij veroordeelt niemand, die tot de 
wereld der burgers behoort, zij beklaagt hen 
alleen. De wereld der geestelijke bezinning 
l��ft van 't schone en 't goede, dat de schep-,
-pung geeft. De zon, de zee, de wind, de 
regen, Gods hele natuur, alles wat de men
sen aan schoons maakten - dat alles be
hoort tot 't rijk van de-ze wereld. 

Slechts één ding heeft geen recht van 
bestaan in de geestelijke sfeer van deze 
wereld: uiterlijke grootheid zonder bezie-
ling. 

De weg naar het wonderlijke, naar het 
schone, loopt midden door 't leven. Dit le
ven_ heeft zijn conventie's, zijn bekrompen
heden - maar die mogen geen belemmering 
zijn om de tocht naar alles wat het gees
telijke rijk omvat te volbrengen. In geen ge-

Tijdens de wedstrijd: Tijdens 'n spannend 
moment is Mijnheer zo ongeveer tegen de 
planken van de tribune omhoog geklauterd, 
zij: Pas toch op Wim voor je kleren. Hij: 
Och met borstelen is het weer voor elkaar. 
Ik moet toch alles kunnen volgen. 
Bij het laatste Evangelie: Kom vrouwke, 
tegen dat we buiten zijn, is de Mis wel 
uit. 't Heeft al lang genoeg geduurd. Ze 
kunnen er maar 'geen eind aan krijgen. 
's Middags na de match. Dat was pas spel. 
't Is alleen maar te gauw gedaan. Zo'n wed
strijd vergeet je niet meer. 

Thuis uit de kerk: Ik begrijp niet, dat 
ze die preek niet korter maken. Heel je 
middageten sturen ze ermee in de war. We 
weten toch al van te voren wat er gezegd 
wordt, Altijd hetzelfde. 

Thuis van 't voetbalveld. Zo'n wedstrijci' 
maakt toch heel je Zondag goed. We heb
ben echt genoten. 

� luuuen� 
"Als ik geld had zou ik een groot b�ek 

schrijven tegen bureaucratie, corruptie 
en meer moderne kwalen. Wanneer ik 
iets tel vertellen had zou ik met eelt zalige 
woede het ene Rijksbureau na 't andere met 
vacantie sturen of onbepaald ziekenverlof 
geven. Je zou 't hele stel ook ontslag kunnen 
geven, maar dan krijg je een overbodig ad
ministratie, daar de dames en heren dan 

' door D.U.W. of werkverschaffing moeten. 
worden uitbetaald." - Dit is alledaagse taal 
van onze jongelui. 

De ene jonge man na de andere wordt 
verbitterd i . er schijnt niet veel meer overge
bleven van de toekomstplannen der jonge 
mensen. De een na de ander moet ervaren 
dat hij geen kans krijgt in 't leven. Iemand, 
di-e na jaren vakarbeid, eindelijk eens voor
zich zelf wilde beginnen, zag zich hier
toe de kans ontnomen door een laconieke 
mededeling van 't betreffende Rijksbureau: 
"Aangezien u in 1939 geen handel dreef in 
bedoelde artikelen, kunnen . wij u geen ver-
gunning verstrekken ...... " 

't Zal me helemaal niets verwonderen als 
over 20 jaar deze belachelijke formule nog 
wordt , toegepast op jonge mensen die in 
1939 geboren zijn. Werkelijk, 't schijnt dat 
alle redelijkheid zoek raakt tussen bureau's 
en scbrijfmachine's. Wanneer zullen jonge 
mensen ooit een kans krijgen zelf hun kost 

lijke pinksterrozen. 
De natuur viert haar Pinksterfeest. 
Pinksteren is ook het Zomerfeest van het 

Kerkelijk Jaar, 
In de stormachtige buien van een koude 

winternacht keerde zich de Zo'n der gerech
tigheid tot onze aarde i met Pasen stond Zij
glorievol uit het graf op, en Haar glorie zou 
niet meer verduisteren. Op Hemelvaartsdag 
bereikte Zij haar hoogtepunt en als vrucht 
van Hare komst en van Haar arbeid zendt 
Zij nu de Heilige Geest, opdat deze bij ons 
blijve en ons werk voltooie. 

De H. Geest is de overschone vrucht van 
Jezus leven en lijden, de voleinding en ver
vulling van alle beloften i en de taak die 
de H. Geest te vervulltn heeft, is als een 
zomérarbeid, om een laatste hand te leggen 
aan de oogst voor het eeuwig leven, een 
oogst, die de Heiland zelf gezaaid en ver
zorgd heeft. 

Zoal� de Pinkstertijd aan de natuur met 
gulle hand de warmte en 't licht schenkt, 
zo schenkt de H. Geest aan onze zielen de 
warmte van zijn genade. 

Veni Sancte Spiritus. Geen wonder, dat 
de H. Kerk zo met aandrang ons bidden 
laat: Kom H. Geest...... kom, Gever der 
gaven . .. , .. kom licht der harten. 

Het is van 't allergrootste belang, dat wij 
met Pinksteren over ons afsmeken: de Geest 
die vruchtbaar maakt, de Geest, die troost 
en sterkt. ·-., -- • • 

In deze materialistische wer'eld, nu alle 
behoeften van de mens s,chijnen opgeslorpt 
te worden door 't aardse. In deze wereld 
moeten -wij weer leren bidden: Veni Sancte 
Spiritus, Kom H. Geest! Kom, was af in mij 
wat vuil is i besproei in mij wat dor en lauw 

. is, genees in mijne ziel wat wonde is i buig
in mij, wat stijf is en verwarm, koester in mij, 
wat koud is. 

Geeft ons terug de liefde tot God. 
En Hij, de Vader der Armen - en zijn 

we niet allen noch veel te arm in de liefde 
tot God - zal liefde in ons brengen, of de 
verflauwde liefde op doen vlammen. 

Dan gaat in ons in vervulling dat woord 
van Christus "Als iemand van Mij houdt, 
dan zal hij mijn woord onderhouden; en 

- mijn Vader zal hem beminnen en We zullen
tot hem komen en ons verblijf bij hem 
nemen. 

God bij ons! Dat is: de hemel op Aarde. 

te verdienen, als er niet meer vrijheid in 't 
bedrijfsleven komt? 't Lijkt wel of we allen 
gedoemd zijn ambtenaar te worden, want al
leen daar zit nog wat toekomst in. 

Het lijkt me dat hèt hoog tijd wqrdt wat 
meer mogelijkheden te openen voor jonge 
mensen. De jonge boer en jonge midden
stander zien zich doodgedrukt in 't beklem
mende kleine lapje grond dat ze van 't 
ouderlijke huis kunnen krijgen of in het be
drijfje waar ze zolang geduld worden als de 
verdiensten het toelaten. • • 

Terwijl grote zaken 't gras voor hun vo�
ten weg maaien door alle levensmiddelen en 
gebruiksartikelen in één zaak te verenigen, 
op een zo goedkoop mogelijke basis, is het 
niet geoorloofd dat 'n kapper een sigaren
winkel heeft, dat een leerling van de tex
tielschool een eigen zaak opent, mag een 
zoon het 'bedrijf van z,ijn vader niet over
nemen zonder examen/afgelegd te hebben, 
ook al beoefent hij al 20 jaar het vak. 

Er is waarlijk een teveel aan papieren 
voorschriften en een te weinig aan gezond 
verstand. De regel schijnt voornamer te zijn 
dan het leven. Wij gaan met allen weer 
terug naar de waanzinnigheid van een Wet, 
die geen rekening houdt met het bestaande 
leven. 

Zeker het is niet mogelijk elk bestaand 
voorschrift, ieder bureau in enige weken te 
laten verdwijnen, maar na nieer dan een jàar 
van bevrijd leven, had er toch wel wat meer 

t vrijheid kunnen zijn in het bedrijfsleven. 

Redacteur: H. v. d. Meijden, Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19.' 



_,De Rijksbureau's hadden hun werk tot en
kele noodzakelijkheden . kunnen beperken. 

Dat dit niet gebeurde heeft twee oorza
ken, vooreerst de verknochtheid der amb
tenaren aan hun welbetaalde baantjes en 
vervolgens de onvoldoende hoeveelheid aan 
grondstoffen,' wat ' een distributie-systeem 
noodzakelijk maakt. Het bureau-apparaat 
van onze Nederlandse gemeenschap is te 
uitgebreid, en het is juist daarom dat het 
stijf werkt, geen rekening houdt met wat 
wij "gezond verstand" noemen, en ten slotte 
een machine werd, die volgens geijkte ter
men distribueert, brieven beantwoordt, 
klachten naast zich neerlegt en elke Zater
dag éen stel ambtenaren tevreden huiswaarts 
ziet kt:ren. 

Er had echter in het afgelopen jaar wat 
meer werkelijkheidszin en minder clementie 
met bureauêratie aanwezig moeten zijn. Niet 
de minste vasthoudendheid aan een systeen1 
dat zo vastgeplakt zit aan het papier is 
voordelio voor eep gemeenschap, die uit le
vende mensen bestaat. 

Wat voor een nut hebben wij van vak
groepen, ondervakgroepen, rijksbureau's 
enz. - waaraan we steeds maar contribu
tie moeten beta,Ien of consentgeld moeten 
geven, als deze instellingen niet gebaseerd 
blijken op 't algemeen welzijn. Slechts zó
lang kunnen zij ons van dienst zijn als ze 
onze belangen behartigen. 
Wanneer een rijksbureau .. een prikkeldraad-

. versperring blijkt voor 't bedrijfsleven en 
voor de toekomst van duizende jonge Ne
derlanders, dan houdt 't motief van- zijn 
bestaan daarmee op. 
De toekomst van het bédrijfsleven zou meer 
gebaat zijn door een grotere vrijheid dan 
door - papieren voorschriften. En wanneer 
er wat meer vrijheid zou komen in het be
drijfsleven - dan krijgen de jongeren van 
deze tijd eindelijk eens de kans, die zij 
verwachten. H. v.d. M. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Strijdt mee voor het behoud van de ,..., 

Christelijke Zeden, 
want: zedelijke verwording voert naar 

den· ondergang van ons volk. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OntspanffUUI. 
Wanneer iemand in deze tijd nog klaagt 
over gebrek aan ontspanning spreekt hij 
een bewuste onwaarheid. Hij kan twee tot 
drie maal in de week een nieuwe film zie11. 
Toneeluitvoeringen zijn menigvuldiger dan 
vroeger en bij de minste of geringste gele
genheid tot feesten wordt er gedanst. 
Iedereen heeft ontspa�ning nodig en het 
wordt hem van harte gegund, maar wanneer 
men eerlijk de feiten nagaat is er van dit ' 
goede, als meri het zo noemen mag te veel. -
Er zijn nu eenmaal mensen, en tegenwoordig 
maar heel veel, die menen dat zij iedere 
nieuwe film, of ieder toneelstuk moeten zien 
Dit is nu een verkeerde mentaliteit en bij 
even dieper doordenken_ gevaarlijk. 
Immers ontspanning, en hiermede is uiter
aard alleen de goede ontspanning bedoeld, 
moet een bijzonderheid blijven. Wordt van· 
bioscoop- toneel- revuebezoek een sleur ge
maakt, en laten we het gehalte van het ge
bodene nog buiten beschouwing, dan wordt 
men blasé, stompt men geestelijk af en kent 
men geen echte vreugde meer. 1 Dit kan 
voor ieder persoonlijk gelden. Maar ook 
voor het gezinsleven kan een dergelijke 
houding funeste gevolgen hebben. Wanneer 
man of vrouw, jongen of meisje hun dag
taak hebben volbracht en bezoeken derge
lijke ontspannings-gelegenheden veelvuldig, 
dan lijdt er de gezelligheid thuis onder én 
daarmee het gezinsleven. Het leven vervlakt 
zijn werkelijke waarde wordt niet meer er
kend en de juiste orde wordt verstoord. 
Laten wij zorgen, dat ieder in het samen
zijn thuis, zijn vreugde vindt, en laat de 
in alle landen bekende faam, dat in Neder
land het gezinsleven het sterkst ontwikkeld 
is, bewaarheid blijven, tot voorbeeld voor 
anderen en tot heil van ons volk zelf. 

OVERDRACHT 
ELECTRISCHE CENTRALE. 

In ons vorig nummer hebben onze lezers 
kennis kunnen nemen van de voorwaarden, 
waaronder onze electrische centrale zal wor
den overgenomen door de P.N.E.M., thans 
geven wij de tarieven zoals die zullen gel
den zodra de P.N.E.M. de stroomlevering 
overneemt, dat is dus zodra de algehele om
bouw gereed is. 

Deze tarieven zullen belangrijk lager wor
den dan thans het geval is. In het bijzonder 
de' industrie is met d_e lagere tarieven zeer 
gebaat, terwijl de wisselstroomvoorziening 
der gehele gemeente een ernstige hinderpaal 
tegen industrievestiging zal opruimen. 

Ter vergelijking volgen hier de tarieven 
van onze Centrale en die van de P.N.E.M. 
• Centrale. Licht enkeltarief: 1e 50 K.W.U.

f 0�23½; 2e 50 K.W.U. f 0,20½; volgende 
100 K.W.U. f 0,17½; rest f 0.17. 

Dubbeltarief: nachtverbruik als enkel ta
rief, dagverbruik 10 cent. 

Kracht: te 100 K.WU .. f 0.14; 2e 100 
K.W.U. f 0,13; rest f 0,07 per K.W.U. 

Meterhuur: enkeltarief f 0.40 per maand; 
dubbeltarief f 0,60 per maand. 

P.N.E.M., Licht: 1. Normaal tarief 21 et.;

2. Vastrechttarief per maand volgens aantal
vertrekken: t. en m. 3 vertrekken f 1,-;
3 t.m. 10 vertrekken f 0,50; hoven 10 ver
trekken f 0

1
20; bovendien per K.W.U. 3½ 

cent. 3. vastrecht-dubbeltarief. vastrecht sub 
J + 3 cent per K.W.U.

Kracht: ,.. kleinkracht 10 cent; b. klein
kracht te 100 K.W.U. per maand 9 et.; 2e 
100 K.W.U. per maand 8 et.; 3e 100 K.W.U, 
per maand 7 et.; rest 6 cent per K.W.U.;
c. bij garantie van 8000 K.W.U. per jaar:
1e 100 K.W.U. per maand f 0,09; 2e 100

. K.W.U. per maand f 0,08; 3e 100 K.W.U.
per maand f 0.07; volgende 200 K.W.U.
f. 0.06; volgende 400 f 0.05½; rest f 0.05.

Meterhuur: enkeltarief f 0.35 • dubbel
tarief 0.90 per maand; speciaalm'eters di- · 
verse tarieven. 

' 
Deze tariefsprijzen zijn niet vrij van· ver

hogingen, die algemeen ontstaan door prijs
verhogingen van kolen of door andere om
standigheden worden veroorzaakt. 

De BURGEMEESTER van BOXTEL ver
zoekt namens alle zang- en muziekgezel
schappen te Bq,xtel, het publiek tijdens uit
voeringen in het openbaar gegeven, de 
grootst mogelijke stilte te bewaren door niet 
hard op te lach�n en te praten en op de 
plaatsen te blijven staan tijpens de con
certen. 

Ook de ouders worden verzocht hunne 
kinderen in deze geest te instruëren. 

Voorts doe ik een beroep op de toehoor
ders van openbare concerten om de politie 
behulpzaam te zijn bij het tot orde roepen 
van spelende en stoeiende kinderen in de 
directe omgeving waar de concerten worden 
gehouden.· 

H. BLOEDPROCESSIE.
Traditiegetrouw zal op Drievuldigheids-Zon
dag wederom de H. Bloedprocessie door 
Boxtel's straten trekken. 
Vo<;>r d� tweede keer_ na de bevrijding. Het 
vorige Jaar was als mtentie gekozen voor 
deze bidprocessie: God te danken voor de 
bevrijding van ons Vaderland. 
T�ans, het twede jaar na de bevrijding, zien 
WIJ met angst en vrees de zo duur betaalde 
_vrede opnieuw bedreigd, misschien nog er
ger dan ooit tevoren. 
Daarom is .dan ook dit jaar gekozen· als in
tentie: Dat God ons geven mag de ware 
vrede". Laat deze dag zijn voor Katholiek 
Boxtel een dag van boete en gebed. �- .� 
Boete: voor de zedeloosheid ën het ongéloof 
van onze wereld. 
Gebed: Dat God de wereld sparen mag 
voor de ondergang door eigen schuld. 

PAARDENSPORT. 
Zondag 2 Juni behaalde M. v. d. Sande 

op het Concours te Alfen de eerste prijs in 
het nummer aangespannen tuigpaarden. 

Een mooi succes daar\ op dit concours de 
_beste paarden uit de omgeving deelnamen. 

CONCERT. 
Donderdag 13 Juni a.s. zal de R.K. Gilde

bonds-Ha:monie een concert geven op het 
feestterrem op den houtwerf in de Molen
straat. 

HONDENBELASTING. 
Belanghebbenden worden verwezen naar 

in dit blad opgenomen waarschuwing van 
h�� gemeentebestuur, dat de beschrijvings
b!IJetten voor de hondenbelasting teri spoe
digste behoren te worden ingeleverd. Na 15 
Juni 1946 wordt met een scherpe controle 
-i:,egonnen. Bij geconstateerd verzuim moet 
ingevolge de _Y erordening op de heffing der 
hondenbelastmg tot het drievoud worden 
verhoogd. 

- AMOR IS WISPELTURIG.
De spoorwegtoneelvereniging "Vrienden

kring", bracht het blijspel "Amor is wispel
turig" voor het voetlicht. Een vermakelijke 
geschiedenis, zich afspelend in het pension 
van een trouwlustige weduwe. Een oude 
heer "'é.-V zijn nichtje laten trouwen niet een 
man, waar zij niet van houdt. Toevallio 
wordt haar werkelijke liefde, een toneel� 
speler, in hetzelfde pension, als soldaat inge
kwartierd. Dolle vergissingen en vermake
lijke verwikkeling kwamen uiteraard hieruit 

_ voort en het hoeft geen betoog, dat alles te
recht kwam zoals het moest. Er werd over 
het algemeen behoorlijk gespeeld. De oude 
oom, de sergeant, gaven een goede, alhoe
wel soms wel wat vrije vertolking van hun 
rol. Ook de slimme Thomas dient vermeld 
te worden. 

De eenacter "de verrassing" was minder 
van inhoud en spel, maar hierbij hebben '1\fe

er rekening mee moeten houden, dat de spe
lers eerstelingen waren in de edele toneel
speelkunst. Het waren avonden van licht 
amusement en we hopen dat ook hoger 
staande stukken van hen te zien zullen 
krijgen. 

KAJOTTERS-AVOND. 
ji. Maandag gaf -1.e plaatselijke afdeling 

van de KAJ een grote propaganda- en to
neelavond. De Aalmoezenier, de Weleerw. 
Heer Kap, van Heiningen opende de bij
eenkomst met de Christelijke groet en heet-

te alle aanwezigen van harte welkom. Ón
der de aanwezigen zagen wij o.a. de Zeer
eerw. heren Deken Broekman . en Pastoor 
van -Besouw, enige kapelaans, Paters As
sumptionisten, den Diocesane secretaris der 
KAJ en een groot aantal bestuurders van 
pl�atselijke vak- en standsorganisaties en 
culturele verenigingen.• 

De topeelgroep speelde "Moeders I Ge
loof", een dram.a waarin de strijd tussen ge
loof en ongeloof tussen materialisme en Ka
tholicisme werd uitgebeeld. 

Het stuk zelf, geschreven door Nico 
Schuurmans, was vrij sentimenteel en deed 
soms onwerkelijk aan. Ondanks de, verschil
lende kleine fouten en in aanmerking geno- ' . 
men, dat dit hun eerste opvoering was heb
ben de Kajotters, door hard werken, het 
stuk goed gespeeld. 

Vooral de fabrieksarbeider Manders bleek 
een goede kracht. Ook Theo gaf behoor
lijk _spèl te zien, maar had in zijn spreken 
de juiste toon niet. De avond is goed ge
slaagd en nu wij hun eerste opvoering heb
!>en gezien, zijn wij ervan overtuigd dat zij 
iets kunnen presteren. 

De avond werd opgeluisterd door "de 
twee vroolijke Guitaristen" en het KAJ-or-

. kest, dat als eersteling er ook mag zijn en 
onder goede leiding en eventueele uitbrei
ding een prachtige aanwinst betekent. De 
KAJ kan terugzien op een goed geslaagde 
eerste prdpaganda-avond en we zullen zeker 
nog van hen horen . 

Aan het einde van de avond dankte de 
voorzitter der KAJ, vriend P. Hendriks de 
aanwezigen en spoorde alle jonge arbeiders 
aan om lid te worden van de jeugdvormings
organisatie, de KAJ. Van hen, die toch bui
t�!1 de Kajotters-gelederen blijven, vroeg 
htJ wel om wat meer respect! Dit laatste niet 
ten onrechte. Wij wisten reeds wat de KAJ 
was, do�h deze avond hebben zij laten zien 
dat zij kerels zijn waar fut in zit! Op hen 
kunnen wij met een gefust hart de nieuwe 
maatschappij bopwen. Kajotters, houdt je 
_moed en houd je ere! Felle kerels, ,,were 
di !" 

Esdi. 
MOEDERCURSUS. 

Alhier wordt vanwege het Wit-Gele-Kruis 
een moedercursus gegeven. Deze werd ge
opend door de voorzitter van het Wit-Gele
Kruis, die de talrijke cur_sisten en Zuster 
Dumolin, die de cursus zal geven, een harte
lijk welkom toeriep. 

LANDBOUWERSSUCCES. 

. hoede spelér van ODC, moest aan:vderder 
van Meurs" vervangen. Ofschoon hij niet 
slecht was, kon hij ons van Meurs toch. niet 
doen vergeten. 

R.K.S.V. BOXTEL. 
In stromende regen en harde wind speel

de Boxtel j.l. Zondag een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen E.S.V. uit Eindhoven. De 
uitslag werd 3-3 nadat Boxtel een 3-0 
voorsprong had genomen. Het terrein raakte-
echter door al die nattigheid in een con
ditie waarbij norma�I spel onmogelijk werd, 
waardoor fouten gemaakt werden die dl! 
oorzaak waren van enkele sof-goals. 

De voorwedstrijd Boxtel III tegen E.S.V. 
III eindigde in een 3-1 overwinning voor 
E.S.V. Het experiment met de junioren viel 
niet tegen, ze hadden te ,weinig steun van 
de halflinie waardoor hun spel niet vol-
doende tot zijn recht kon komen. . ,: • 

Boxtel II speelde een zware uitwedstrijd 
tegen 0.0.1. III uit Rosmalen en won ver
dient met 5-3. Hiermede werd een theo
retische. kans' op het kampioenschap be-
houden. • ' • , 

Boxtel II speelt uit tegen St. Michiels-Ge� 
stel III, aanvang 2 uur. De junioren gaan 
op tournooi in den Boscl1. • . 

• 

A.s. Maand<!B' 2e Pinksterdag gaat Boxtel
op bezoek bij Bergeijk voor aan een neder
lagentoumooi deel te nemen. Wie mee wil 
gelieve zich uiterlijk Zaterdagavond op te 
geven bij H. v. Griensven, Nieuwstraat 94! 

ODC I-DOT III 2lo 
Ondanks het slechte weer j.l. Zondag de 

laatste competitiewedstrijd ODC tegen 
DOT III uit Oss toch door_. De we4,trijd 
is een overwinning geworden voor ODC 
die het_ beste ·spel in handen had en zich 
beter aan de weersomstandigheden aanpas-

\ ten. Voor de rust moest de verdediging van 
DOT III herhaaldelijk' in actie komen;" om 
het gevaar te bezweren. Tot doelpunten 
kwam het niet en zo ging de rust in met de 
stand 0-0. • • 
• Na de rust was het een zelfde spelbeeld,
dóch na 20 min. spelen slaagden A. van 
Dijk en L. Russchen er in de stand op 2-0 
in het voordeel van ODC te brengen. Hier

na speelden DOT III een verloren wedstrijd 
en nam het ODC ook kalmer op. Zo kwam 
het einde aan deze door beide zijde 
sportief gespeelden wedstrijd met een 2-0 
overwinning voor ODC. _ . 

, Dit is voor de benjamins uit de afdeling 
een waardig slot van de competitie.· 

ODC de volgende competitie -rekenen we 
op een kampioenschap. Op de fokdag te Hilvarenbeek behaalde 

landbouwer M. van Rooi met een sterzeug 
het kampioenschap. Verder behaalde land- ATHLETIEK. 
bouwer van Wanrooi op een premiekeuring .. Door de afdeling gymnastiek en Athletiek 

- een tweede prijs. ·- --:-� ,,, .•• v� - "-,- �0-. ·--: , ""' -,.:'" van de Kath: Sport-vererrigfng- -0oc-;:.w-ordèn
' I - "' onder auspiciën v.3:n de KNAU, op Pinkster-

, Maandag 10 Juni a.s. ter gelegenheid van 
� _,,.. .. ,1 /)1! _ _____ _ ·het eerste lustrum der afdeling, Athletiek-

�� I �. • wedstrijden georganiseerdt. - �

ODC-SCB 5-2. 
- De wedstrijd is opengesteld voor alle ver
enigingen aangesloten bij de KNAU van het
district Zuid, en belooft gezien het aantal
inschrijvingen op de diverse nummers dat
de 500 reeds overtreft, een massale sportde
monstratie te worden

De promotiewedstrijd ODC-OSS werd 
ter elfder ure door den KNVB afgelast. 

Onder stromende regen werd nu gespeeld 
___ tegen de Bata uit Best. Gezien de moeilijke • 
- omstandigheden waaronder gespeeld moest

worden (glad terrein en gladde bal welke 
hoge eisen stelden aan de technische kwali
teiten van de spelers) kan men gerust zeg
gen, dat er knap voetbal werd gespeeld. Het 
strekt de ODC-ers tot eer dat zij in dit op
zicht de tegenstanders volkomen de baas 
waren. Er waren zelfs momenten, dat met 
de tegenpartij werd gespeeld. Het einde 
bracht dan ook een verdiende overwinning 
voor ODC. A. Pennings, de eminente voor-

De wedstrijden vangen aan te predes 1

uur met de series 100 m. hardlopen voor 
dames. 

ADVANCE TAFELTENNIS.
Smash I Eindhoven - Advance I 2 - ·8
Bata I Best - Advance III _, . 5 - 5 

• Zaterdag werd ,in h,et Philips-Ontspan
ningsgebouw te Eindhoven de competitie in
de tste klasse A afd. Brabant, tussen Smash 
I en Advance I beëindigd met een grote 
overwinning van Advance. F. Leermakers 

-i11vonturen van Nikkertje en -Blikkertje. ' 

25. ,,En nu moeten jullie
eens goed'"luisteren", begon
de kapitein weer, toen ze
klaar waren. Vol verwach
ting keken de twee naar
hem op. Hij snauwde niet
meer zo erg, dachten ze.

. En werkelijk, dat hadden

. ze goed geraden. Want op
het laatst werd hij bijna
vriendelijk.
,,Kijk eens, het zit zo",
ging hij verder. ,,Ik kan

, jullie erg goed gebruiken,. 
want ik heb nog een heel 
groot schip, waar we nu 

. naar toe varen. En op dat 
schip zijn veel mannen. Die 
helpen mij bij mijn werk. 

-Maar daardoor hebben ze

geen tijd om de boel een 
beetje schoon te houden. 

, 26. En daarvoor heb ik 
jullie nu meegenomen. Je 
lijkt me twee pientere ke
reltjes toe en als je goed je 
best doet, zal ik goed voor 
julie zorgen en zullen jullie 
het heus niet slecht hebben. 
Maar als ik over jullie te 
klagen heb hou dan je 
broek maar strak hoor, 
want ik heb een paar goede 
vuisten, die je wel zult 
voelen. Maar ik denk wel, 
dat jullie zo wijs zult zijn 
om naar mij te luisteren, 
is het niet?" 

27. Nikkertje_ en Blikkertje
keken elkaar eens aan. En
tegelijk knikten ze van ja.
"Dat is goed", zei hun
baas tevreden. ,,Dan kun
nen jullie nu wel gaan sla
pen, want morgen moeten
we vroeg op. Dan zijn w�
bij "De Arend" en moeten
we aan de slag".
Opgelucht trok het twee
tal af. ,,Je zult eens zien .
joh, dat het een fijn avon
tuurtje wordt", glunderde
Blikkertje.
"Maar als we maar niet
zo hard moeten werken",
z'uchtte Nikkertje er over
heen. ,,Want ik ben nu al
zo moe".



bleek zeer goed in vorm te zijn. Het eerste 
team moet echter geno_egen nemen met de 
derde plaats, bovenaan staat Vice Versa I 
en daarna Breda I te Breda. 

Óe laatste competitie-wedstrijd tussen Ba
ta I en Advance III is geeindigd in een gelijk
spel 5-5. Van de 8 wedstrijden won het 
derde team er 6 en speelde 2 keer gelijk, • 
dat wil dus zeggen: ,,ongeslagen kampioen"
in de 2de klasse Kring Eindhoven! Binnen
kor�eginnen de· promotiewedstrijden. 

DUIVENSPORT. 
Zondag 2 Juni hield de postduivenvereni

ging "de Luchtpost" een wedstrijd vanuit
Quivrain. De duiven werden om 8 uur gelost 
met Z.W. wind. De eerste duif werd gecon
stateerd om 9.30.31. De laatste prijswinnen
de duif om 9.47.10. De duiven maakten een 
snelheid van bijna 120 km per uur. 

De uitslag is -als volgt: 1e, 3e en 7e J.

Bekers; 2e, 4e __ en 10e J. Habraken; 5e F. 
Maas; 6e H. Siemerink; Se en 9e A. Ber-
tens; 11 e A. Bekers. 

1e en 2e overduif Çhr. Leijten. 
_ Zondag 9 Juni wordt gevlogen vanuit 

Noyon; Frankrijk. 
DAMMEN. 

"De op Maandag jl gehouden wedstrijden 
der Eerste Boxtelse Damclub hadden het 
olgende resultaat: 
E. van Roosmalen-H. Schuurmans 0-2
C. Oliemeulen-W. Tybosch 0-2
A. van Nistelrooy-C. Steinmann 1-1
J. van d. Wouw-H. Schuurma9s 0-2
Door de nederlaag tegen Schuurmans

heeft v. d. Wouw zijn kans op de bovenste
plaats verspeeld. . . Er zijn voor deze halve competitie nog 
,slechts enkele partijen te spelen. Deze war
.den op 17 Juni a.s. voortgezet, daar op 
Pinkstermaandag niet gespeeld wordt. 

W. Tijbosch heeft thans 14 punten uit
.8 partijen. 

A. Kool wori uit 9 partijen.
J. F. v. d. Wouw 14 uit 10 partijen.
H. Schuurmans 9 punten uit 5 partijen.
De overige spelers komen door meer ver

liespunten niet meer voor de bovenste plaats
fa aanmerking.

fiempde. 
- CONC. S.V.D. IV - D.V.G. Il t - 2.

- jJ. Zondag togen de D.V.G.-ers naar den

schriftelijk worden opgeroepen in het tijd
vak van 11 Juni t.m. 1 Juli 1946. 

B. Niet zelfverzorgers.
In de gemeenten Boxtel, Schijndel, Best 

en Oirschot. 
op 2 Juli de letters A t.m. G. 
op 3 Juli de letters H t.fll N. 
op 4 Juli de letters O t.rft. S. 
op 5 Juli de letters T t.m. Z. 
op 6 Juli Kloosters en Gestichten (uitge-

zonderd te Best). 
Gemonde op 15 Juni 1946. 
Liempde op 28 Juni 1946. 
Esch op 29 Juni 19.46 (in deze gemeente 

worden de zelfverzorgers opgeroepen op 1 
en 2 Juli). ' -

OFFICIELE BONNENLIJST. 
Voor de eerste helft van de 7e periode 1946 

(9 t.m. 22 Juni). 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 

het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC- 606. 
316 t.m. 320 Algemeen: 800 gram brood. 
315 Algemeen: 400 gram brood 
314 Algemeen: 200 Gram kaas. 
313 Algemeen:- 100 gram bloe� 
B 61 Reserve: 1600 gram brood 

- C 61 Reserve: 800 gram brood
B 62 Reserve: 2 kg aardappelen
B 63 Reserve: 100 gram kaas.
Bonkaarten KF 606:
375 BMV: 125 gram boter
376 BMV: 125 gram margarine
377 BMV: 100 gram vet.
Bonkaarten LA, LB, LC 606.
247, 248 vlees: 150 gram vlees
249'vlees. ca. 16 oz. meat and vegetaT
243 aardappelen: 2 kg aardappelen
A 49 melk: 2 liter melk
B 49, C 49 melk: 3_½ liter melk
Bonkaarten KD, KE 606.
815, 816 Algemeen 800 gram brood.
814 Algemeen 100 gram kaas.
813 Algemeen: 100 gram bloem
822 Algemeen: 500 gram bananen (voor-_fo

levering).
D 61 Reserve: 800 gram brood
E 61 Reserve: 500 gram rijst, kindermeel of

·kinderbiscuits,
Bonkaarten KG 606.
875 BMV: 125 gram boter.
876 �MV: 125. gram margarine.
Bonkaarten LD, LE 606.
747, 748 vlees: 100 gram vlees.
743 aardappelen: 1 kg aardappele
D 49, E 49 melk: 6 liter melk.

Eosch om daar tegen Conc. te gaan voetbal
len. Met drie invallers begonnen zij. DiJ;e,.ct
na de aftrap is D.V.G., door de sterke wirid
-gesteund, in de aanval en reeds na een kwar
tier weten zij de , score te opehen 0-1.
Daarna komt Conc. iets meer in de aanval ,
-en door een fout van den links-back van , Tabakskaarten enz.

zenhoèdje. 
Volgens oud gebruik zal de H. Bloed

processie dit jaar op Drievuldigheids-Zon
dag door Boxtel trekken. De verdere rege
ling zal in de pers bekend gemaakt worden. 
Wij vragen nu reeds uw aller medewerking 
om deze processie stichtend te doen ver
lopen. In verband hiermede worden de 
broedermeesters en al degenen die in pro
cessie een functie te vervullen hebben, zoals 

_ kruis-, flambouw en vaandragers vandaag 
na de Hoogmis op de pastorie verwacht. 

Zaterdag biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 uur tot half 8. 

Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst 

voor Antonius v. d. Steen v.w. het personeel 
van Susante . . .  z.a. gel. H. Mis voor Wil
helmus v. d. Pas; H. Hart altaaar gel. jrgt. 
voor Maria Anna van Eijndhoven Schellen; 
om half 8 gel. H. Mis voor Andries Ver
hoeven; z.a. gelezen mndst. voor Josephina 
Selhorst van _-Laarhoven; H. Hart altaar 
gel. mndst. voor Hendrica van Erp Kool
zaad; om half 9 gez. jrgt. voor Lambertus 
v. d. Sande.

WOENSDAG, om kwart voor 7 gez.
D_ienst voor over!.- fam. van Haeren Ghijs-
en; z.a. gel. H. Mis voor Maria van Kas

teren Timmermans te Gemonde over!.; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor de gel. Zielen 
om half 8 gel. jrgt. voor Adrianus Sips; z.a. 
gel. mndst. voor Adrianus Voets; H. Hart 
altaar gel jrgt. voor Wilhelmus Petrus v. d. 
Steen; om half 9 gez. jrgt. voor Maria 
Adriana Ghijssens van Son. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
Dienst voor Ursula Vaessen van Erp te 
Vught overleden; z.a. gel. H .. Mis voor 
Petrus Pennings v.w, zijn medearbeiders in 
Duitsland; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Adriana van Rumund Ketelaars; om half 8 
gel. jrgt. voor Maria Antonetta Sips Roo
vers; z.a . .gel. mndst. voor Johanna Maria 
v. d. Steen Slijters; H. Hart gel. H. Mis
voor Perus Bergman; om half 9 gez. Dienst 
voor Franciscus Servatius van Elten en Mia
de dochter; om half 10 gez. Dienst voor
bijz. intentie; om 10 uur Huwelijksmis.

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Johanna v.d. Meerakker van Oekel; 
z.a. gel. jrgt. voor Johànnes v. d. Laak, Jaco
ba Kooijmans de hsvr. en Maria de dochter;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Bernardina
Strik Smits; om half 8 gel. jrgt voor Jo
sephus de Werd en Maria Weenink de
hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Peter Karel van
Rooij; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Mar
tinus Hubertus Giesbers; om. half 9 gez.
H. Mis voor Martinus Voets.

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn qua
tertemperdagen, degen van gebed en boete 
Op deze drie dagen verplicht de onthou
dingswet d.w.z. het is verboden vlees of 
jus uit vlees te gebruiken. 
Vrijdag is ·het om half 8 Lof ter ere van 
het H. Hart. 

Deze week komen de schoolkinderen 
biechten op dag en uur, welke hun zullen 
meegedeeld worden. 

ZONDAG, 9 Juni: 6 uur l.d. tot bijz. int.; 
7 uur Ld. Antonius Wagenaars vanwege_. de 
buurtschap; 8 Ld. Joa Bel jouw v. d. Struik 
vanwege Apost des Gebeds; kwart over 9 
Ld. Mej. Schalkx v. d. Oetelear vanwege 
Apostolaat des Gebeds; half 11 Hoogmis 
voor het geest. en tijq. welzijn der parochie. 

MAANDAG, 10 Juni: 6 uur Ld. Laur. 
Nouwens vanwege Apostolaat des Gebeds; 
7 uur Ld. geest. en tijd. welzijn der par.; 
8 uur Ld. Joa. Potters-Kemps vanwege 
Buurtschap; kwart over 9 1.d. Franciscus Ja
·cobs vanwege zijn vrienden; half 11 Hoog
mis voor de levende leden der Broederschap
van St. Willibrordus op Luissel.

DINSDAG, 11 Juni: 7 uur pl. z.j. Jorda
nus van Esch en Joa. Wouters z.e.; I.m. An
tonius Wagenaars; Ld. Joa v. d. Nieuwen
huyzen-v. d, Horst; kwart voor 8 l.d. Joes
v. d. Vondervoort en Joa Akkers z.e.; l.d.
Anna Karsemakers-v. d. Steen; half 9 pl.
z.j. Heer Alphons Paaymans en Mej. Gode
frida van Kessel z.e.

WOENSDAG, 12 Juni: 7 uur gef. pl.z.j. 
Mevr. Cornelia Eras-v. Campen; Ld. Elisa
beth Akkers - Leenders, te Bakel overleden; 
Ld. Adriana Meijs-Timmermans; om kwart 
voor 8 I.m. Adri Notten; I.m. Hendricus v. 
d. Horst; half 9 gef. Lj. Sebastiaan v. d. Aker
en Henrica v. d. Loo z.e.

DONDERDAG, 13 Juni: 71.m. Maria van 
Hal-Dankers; I.m. Zeereerw. Heer Ant. de 
Kort; l.j. Martinus Timmermans; kwart voor 
8 I.m. Joa. Potters-Kemps; Lm: overleden 
vader; half 9 pl. gez. Jgrt. voor den Wel
Eerw. Heer Karel Verhagen, oud- Kapelaan 

r der Parochie. 
VRIJDAG, 14 Juni: 7 uur z.m. mej. Elis. 

Pennings; I.m. Maria v. d. Plas-v. Sum
meren; Ld. Piet v. Beers; kwart voor 8 l.d. 
Jos van Susante; I.m. Hendrica van Eynd� 
hoven-Bekkers; half 9 Ld. Wilhelmina v. 
Uden-v. d. Bruggen en Anna de dr. 

ZATERDAG 15 Juni: 7 uur z�m. Hen-
, ricus van Eyk; I.m. Gerardus van Erp-Smul

ders; l.j. Cornelia Timmermans-van Beek; 
kwart voor 8 l.m. Gertruda Damen-van d. 
Aa; Ld. Joa. Potters-Kemps; half 9 z.m. 
Heer en Mevrouw Hub. van Dijk van Oerle. 

ZA'rERDAG: om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Adrianus van Griensven; z.a. gel. PAROCHIE H. LAMBERTUS, GEMONDE D.V.G. krijgt Conc. een penalty te nemen, T 31: 2 rantsoenen tabaksartikelen. ,-die :da.n ook wordt benut. 171. _Met deze- 0 N 31-:100 gram chocolade-of suikèrwerléen. :gelijke 'sfand gaat de' rust in. - - _ • - .. . X 31 : 2 rantsoenen tabaksartikelen. 

' H. Mis voor Josephus Cuiten v.w. zijn fa- _ _ ____ Hoogfeest van_ Pinksteren:-.-::---milie;-H-:- Hart altaar-gel:- H: -Mis voor Hen- � - _ • • • , • . • • - i_ .. 

drica Maria van Berkel te Woensel over!.; ZONDA�: half 8 �- Mts_ voor welztJn 
Na de rust is D.V.G. bijna de gehele ttJd 

in de aanval, maar door slecht plaatsen en De bonrien voor melk en ·aardappelen zijn 
-ook zeer slecht schieten, haalt het niet veel - geldig tot en met Zaterdag 15 Juni a.s.
uit. Tien minuten voor het einde brengt de • De geldigheidsdur van bon 374 suiker en
,middenvoor van D.V.G. met een lage schui- bon 874 suiker is verlengd t.m. 22 Juni a.s.
ver de stand ,op t-2, dat mede de overs De bonnen C 59 Reserve en 797 Algemeen 
winning betekende. voor 1 ei blijven geldig t.m. 15 Juni. 

Het eerste elftal moest naar Orthen, maar Voor de week van 16 t.m. 22 Juni zullen 
toen ze dàar kwamen stond hèt terrein gro- nog bonnen worden aangewezen voor melk, 
'tendéèls onder water, zodat ze onverrichter aardappelen, _boter, jam, koffie, cacao, tabak 
-zake moesten terugkeren. en versnapermgen. 

Tweede Pinksterdag speelt D.V.G. II thuis Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
t�gen Irena uit_ Gemonde en D.V.G. I w�ar- Vrijdag 7 Juni a.s. worden gebruikt, met 
sch_ijnlijk vrij. • - - uitzondering van de bonnen voor vlees,-melk 

en aardappelen, waarop eerst met ingang -

1.Jistti&ái� �-
INLEVERING DETAILLISTEN IN 

1N _ VERBAND MET 2e PINKSTERDAG. 
In verband met de 2e Pinksterdag, Maan

,dag 10 Jûni 1946 moeten de detaillisten, 
welke hun consumentbonnen gewoonlijk op 
Maandag inleveren, zulks nu doen op Dins
-dag 11 Juni 1946. 

Voor de overige detaillisten blijft de vast
gestelde inleveringsdag gehandhaafd, dus zij 
<lie gewoonlijk op Dinsdag inleveren moet 
dit ook nu op Dinsdag doen. 

De Waam. Directeur J. F. A. PARO. 
UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. 

De Waarnemend Directeur van de Dis
tributiekring Bo;xtel maakt bekend, dat in 
het tijdvak van_ 9 Juni t.m. 6 Juli 1946 in 
alle tot zijn kring behorende gemeenten zal 
worden ove_rgegaan tot het uitreiken van 
bonkaarten voedingsmiddelen KL 608 en 
Tabakskaarten QA 608, Versnaperingskaar
ten QB 608 en Gemengde kaarten QC 608. 

_ Aangezien de bonnen voor boter en sui
ker zich wederom aan de algemene kaart be
vinden, worden er geen KF en KG kaarten 
uitg_ereikt. ,, _ Zelfverzorgers ontvangen -geen L-kaarten
voor die artikelen waarvoor zij in de zelf
verzorgingsregeling _ _, zijn opgenomen. Hier
voor worden zegels geplakt op de zegel
kaarten. Voortaan hebben deze zegels een 
duboèle waarde, zodat slechts één zegel
wordt geplakt voor inl\ouding van. één L
kàart. 

,- ' Bij de uitreiking· wordt overeenkomstige 
bon (>08 van het inlegvel G 605 ingenomen,
terwijl de Tweede Distribtrtiestamkaart in 
het vakje 406b wordt gewaarmerk� . , 

• 
, De ,uitreiking geschiedt op de volgende 

dë!,gen. 
::_ A� ZeHverzorgèrs.
1n -alle _gerneentèn zullen de zelfverzorgers 

van Maandag 10 Juni mag worden afgele
verd. 

Op bon 249 vlees voor meat and vegeta
bles kan reeds op Vrijdag worden gekocht. 
Op deze bon is verkrijgbaar een blikje van 
een gewicht van 16 oz. Er zijn enkele blik
ken voorradig van een gewicht varieerend 

. tussen 12 en 20 oz., welke eveneens op deze 
bon verkoc�t zullen worden. 

PAROCHIE H. PETRUS, BOXTEL 
ZONDAG: 9 Juni: Hoogfeest van Pink

steren. De. H.H. Missen om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de· Hoogmis. De 
Hoogmis zal worden opgedragen voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. • 
Na de middag om 3 uur plechtig Lof met 
Sermoon. Tot 5 uur gelegenheid om te 
biechten. Vandaag geen Congregatie en 
geen H. Familie. 

MAANDAG: . 2e Pinksterda_g. De H.H. 
Missen 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. Het is op deze dag 
geen geboden feestdag, maar het is de wens 
der kerkelijke overheid dat de gelovigen 
deze d,_ig als feestdàg zullen blijven vieren. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen-
·hoedje. 1 Vandaag en morgen is de 2e schaal voor
de bijz. noden van het Episcopaat welk bij-' 
zonder in de mi_lddadigheid der gelovigen 
wordt aanbevolen. á.s. Zondag is het collecte 
voor het Seminarie. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
- Quatertemperdagen, geboden vasten en ont- '
houdingsdagen. In de vas�nwet is gedispen
seerd, niet echter in de onthoudingswet, _ zo-
dat het op d�e dagen verboden is vlees en
jus uit vlees te gebruiken. - _ _ Donderdagàvond om 7 uur Lof met l{o� 

om half 8 gel. jrgt. voor Leonardus van d�r parochie; to �ur Jr�t. voor Lambertus 
Oers; z.a. gel. H. Mis voor Johannes v. d: Timmermans en _W1lhelmma de hsvr. 
Meijden Comuijt; H. Hart altaar gel. mndst. MAANDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
voor Jacoba Veendijk Tiddens; om half 9 der parochie; 10 uur jrtg. Hendricus van 
gez. Dienst voor afgestorven fam. v. d. Oorschot. 
Horst Stoffels. DINSDAG: half 8 jrgt. Lambertus van

In het Liefdehuis zullen geschieden: Dins
dag: gel. H. Mis voor 0 Lambertus v. d. San
de; Woensdag: gel. H. Mis voor Johannes 
Dankers; Donderdag: gel. H. Mis voor Al- • 
bertus Welling; Vrijdag: gel. H. Mi's voor 
Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Zaterdag: 
gel. H. Mis voor Paulina Voets. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Christianus Johannes Theo
dorus van Asvelt en Maria Josephina v. d. 
Velden beiden uit deze parochie; waarvan 
heden de te afkondiging geschiedt; Johan
nes v. d. Langenberg uit deze parochie en 
Anna Karssemakers uit de parochie van 
het H. Hart; waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt; Henricus Martinus Cornelis 
Deenen geb. en won. te;Oostelbeers en Wil
helmina Janssen uit deze parochie; Wilhel
mus Henricus Willibrordus 'V. d. Pas uit deze 
par. en Gerarda Wilhelmina Celina van Wi
chen uit de par . .van het Eucharistisch Hart 
van Jezus te Vught; waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbeletse
len waarin niet is gedispenseerd ten spoedig
ste aan den pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL 
Pinksteren 9 Juni 1946. 

Vanda.ag Hoogfeest van Pinksteren, waar
op we dank�aar, gedenken de genadegaven 
door den H. Geest aan ons en aan de Kerk 
geschonkën. De 1ste en 2e schaal gaan rond 
voor de Kerk en de B.N. van het Hoogwaar
dig Episcopaat. Om 3 uur is het Plechtig Lof 
met predicatie. Daarna gelegenheid om te 
biechten tot half 5. 

MAANDAG: 2e Pinksterdag zijn de H. 
Diensten als op Zondag. Deze dag ook de 
vierd�g van Sint. Willibrord op Luissel, ge
eert onder de titel van Apostel van Brabant 
Van 3 tot 6 uur is er gelegenheid de re
likwie te vereren en de kinderzegen te ont-
vangen. · Vandaag en in het Octaaf kunnen zij, die
de kapel bezoeken, volgens Pauselijke In-

. duit op de gewone wijze een vollen aflaat 
verdienen. De Hoogmis wordt opgedragen 
öm God te vragen door de voorspraak van 
Sint Willibrord, Apostel van Brabant, dat het 
christelijk geloof in ons gewest bewaard 
moge blijven. 's Avonds om 7 uur Lof met 
Rc:>zenhoedje. 

Oorschot. 
WOENSDAG: half 8 jrgt voor Henricus 

van Oorschot. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 

hsvr. van Hendricus van Oorschot. -
VRIJDAG: jrtg. Leonardus van Oers. 
ZATERDAG: jrgt. Theodorus v. d. Rijdt 

en Adriana de,hsvr. 
Deze week zullen geschieden : Zondag: 

H. Mis Maria van Kasteren vanwege de
buurt; Maandag: H. Mis Maria van Kaste
ren vanwege de buurt; Dinsdag 2 H. Missen
Henrica Lijten-Goyaarts te Tongelre over!.;
Woensdag: 2 H. Missen Wilhelmus van
Rooy te Olland over!.; Donderdag: H. Mis
Wilhelmus van Rooy te Olland overleden;
H. Mis Petronella v. d. Voort-v. d. Ven te
Helvoirt' overleden; Vrijdag: H. Mis Alle
gonda Verhagen lid broederschap Lev. Ro
zenkrans; H. Mis An toon van GorschQt
vanwege de familie; Zaterdag: 2 H. Missen
Antoon van Oorschot vanwege broers en
zusters.

PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL 
Pinksterfeest 1946. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege pro
cessie Boxtel-Bokhoven voor mej. Wilhel
mina v. d .. Boom; half 9 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor het welzijn van de parochia
nen. De eerste schaal is voor onze eigen 
kerk, de tweede voor B.N. Drie uur plechtig 
Vespers; vóór 'en na de 1Vespers wordt 
bi.echt gehoord in:"de beide biechtstoelen tot 
5 uur. r 

_MAANDAG: Tweede Pinksterdag: de H. 
Diensten als op Zondag: 7 uur H. Mis voor 
het welzijn van de parochianen; half 9 H. 
Mis; 10 uur plechtige H. Mis voor de le
vende en overleden leden van Boxtels Da
mes- en Mannenkoor. De eerste schaal_ is 
voor eigen kerk, de tweede voor Z. Heilig
heid den Paus voor de St. Pieterspenning. 
3 uur Lof met rozenhoedje uit dankbaarheid 
voor Gods' weldaden. 

DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; half 9 gez. jrgt. voor • Johannes 
Vissers. :-

WOENSDAG: half 8 H. Misr waarbij de 
-kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor de
gelovige zielen; half 9 gez. mndst. voor
Adrianus van d. Loo.



DONDERDAG: half 8 H. Mis ter, ere
v. d. H. Antonius; half 9 gez. jrgt., waarbij
de kerk met een kaars wordt vereerd voor
Christiaan Bergman. Elders H. Mis tot in
tentie van de leden der Godsvruchtige Ver
eniging ter ere van de H. Theresia.

VRIJDAG: half 8 jrgt. waarbij de kerk
met een kaars wordt vereerd voor Johannes
van d. Pas, Antonia Boons. en Anna Maria
van Asveld zijne hsvr.; half 9 jrgt. voor
Franciscus Baaijens en Johanna van Kem
pe� hsvr.; Willem Venmans en Hendrika
der Kinderen hsvr.

ZATERDAG: half s· jrgt. voor Wilhelmus
de Groot; half 9 H. Mis vanwege de buurt
voor de jongeheer Franciscus Schalie{, in
Duitsland overleden. 

30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Hendrika Bexkens-Jansen te Oploo
overleden.

- Biechturen: half 3 tot 4 uur en van half 6
tot 7 uur; daarna Lof ter ere van het On
bevlekte Hart van Maria tot afweer van het
communisme en opbouw v. d. Katholieke
Actie. _,,

Vo�r het Boxtels Missie-comité is opge
haald: ten 1ste bij het,koperen Jubilé van de
heren Maas en Strik f 10; ten 2de bij de
bruiloft van Nico van Mierlo-Jansen f 6

Het H. Sacrament des huwelijks wensen te
ontvangen Johannes v. d. Loo uit deze pa
rochie en Engelina Josephina van Gemert
uit de parochie van den H. Willibrord te
Esch, waarvan heden de tweede afkondi
ging geschiedt. 

ZONDAG, 16 Juni: 7 uur H. Mis tot bij
zondere intentie.
PAROCHIE St. JAN'S ONTHOOFDING 

TE LIEMPDE. 
Hoogfeest van Pinksteren, 9 Juni 1946.

Vandaag, Hoogfeest van Pinksteren; 6.30
l.j. Helena en Joha. Adriaan van de _Sande ; 8 u. l.j. Lambs. v. Rijzewijk; de plechtige
Hoogmis. om 10 uur tot welz. der parochie 
Om 3 uur Plechtig Lof. Na den middag
biechthoren van 2-3 en van 3.30 tot 4.30 u

-MAANDAG: 2e Pinksterdag, geen ver 
plichte feestdag; 6.30 u. I.m. tot welzijn
der par.; 8 u. l.j. Johs. Paulus•Koppens et 
Anna Maria hsvr.; 10 u. z. mndst. Marts 

1 

van Dijk; om 3 uur Lof.
DINSDAG: 7 u. z.j. Coma. van Abeelen 

7.30 u. l.j. Andries Scheutjens en Joha
Maria hsvr.; 8 u. l.mndst. Ants. v. Alphen

; 

WOENSDAG: 7 u. z.j. Maria v. Abeelen
7.30 u. l.j. Josina Marts. Kelders; 8 u. 1
mndst. Arnolda Tinnebroek.

rDONDERDAG: 7 u. I.m. bijz. noden de 
parochianen; 7.30 u. z. mndst. Corns. d 
Laat; 8 u. I. mndst. Wed. Joha. Ja11 va1 

e
1

Nuenen.-
VRIJDAG: 7 uur z.j. Petronella v. Abee

!en; 7.30 u. l.j. Lambs. Kelders; 8 u. I. mdst
Maria Vughts_

nZATERDAG: 7 u. z.j. Gers. Hubs. va 
Eijndhoven; 7.30 u. l.j. Catha. Lambs. Kei
ders; 8 u. I.mndst. Johs. Vingerhoets.

-

11 ZONDAG: 6.30 u. l.j. Frans Kreijveld e 
Jos. v :d. Gouw; 8 u. 1.m. tot welz. der par
10 u. z.j. Francis v.d. Biggelaar. 

tWoensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn he 
quatertemperdagen, geboden Vasten- e 
onthoudingsdagen, in de Vasten wet 

11 

is
echter gedispenseerd.

a 

3 

Gedoopt: Francisca Maria Josephina Mari 
d. van Petrus van de Wiel-Meuws; Henr 
Johs. z. van Jacobus Thomassen-de Bec 
In de kapel der Eerw. Zusters: Maandzi 

r.
g7 uur I.m. tot bijz. intentir.

Missie bus. 
l 

. .  

Overschot van z.m. vruchten der aarde va1 
we2:e Velder en Vrilkhoven f. 21.-; Bij Hu 
welijksfeest Ant. Schalkx-Thomassen f 20.5 0
PAROCHIE H. WILLIBRORDUS, ESCH 

Hoogfeest van Pinksteren. 
r
i-

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uu 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaa 
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na d 
middag om 3 uur Pl. Lof met Rozei1noed 
Na het Lof een lied. Daarna gelegenhe 

e 

je
id

om tê biechten tot 5 uur. 
Maandag, 2de Pinksterdag H.H. Dienste 11 

et
als op Zondag. 

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn h 
kwartertemperdagen. 

Zondag a.s. tweede schaalcollecte vo or
't Seminarie.

aZONDAG: 7 uur Zevende voor Johann 
van der Bruggen;. half 9 H. Mis; 10 u ur

• Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur zevende voor J 

hanna van der Bruggen; half 9 H. Mis;
uur Hoogmis voor de Parochie.

0-

10
enDINSDAG: 7 uur H. Mis Piet Jans 

vanwege de Retraitepenning; 8 uur jrg 
Henricus Konings.

WOENSDAG: 7 uur jrgt. Henrica K 
nings van Schijndel; 8 uur H. Mis voor b 
houden thuiskomst van broer.

t.
0-

e-
US DONDERDAG: 7 uur jrgt. Francisc 

Liket; 8 uur jrgt. Henrica van der Staak-v an
Schijndel.

geVRIJDAG: 7 uur H. Mis voor de gelovi 
zielen; 8 uur gef. jrgt Mevr. Johanna Mar ia
van Kuyk-Hackfoordt.

ZATERDAG: 7 uur H. Mis Willibrord 
van den Braak; 8 uur jrgt. Jan van Son. 

US 

V erloofd: Nieuwe damesschoenen 37
RIET HEKKENS ¾ hak, te ruil aangeboden
en tegen schoenbo,i. Bevragen

Waarschuwi�g VOL VETTE KAASHondenbelasting. 
Mr. W. UITERW AAL Molenstraat 19.

B oxtel, Pr. Bernhardstr. 1. Te koop: 20 koperen trap
trecht, Justus van Effen- roeçlen 63 cm. lengte, 1u 

Bur�emeester en Wethou- 3 ons halen en 2 ons betale_n. 
ders van Boxtel herinneren Vanaf Vrijdag 7 tot Vrijdag 14 Juni houders van honden er aan
dat hetobeschrijvingsbiljet
voor de hondenbelasting
onverwijld ter secretarie 
der gemeente dient te 
worden ingeleverd. Bij ver
zuim of onjuiste opgave
wordt ingevolge artikel 11
van de Verordening op de
heffing der hondenbelas
ting tot het drievoud ver
hoogd.

straat 28. rail v. overgordijnen com-
R eceptie: • pleet. Adres bevragen·: Mo-

2e Pinksterdag 3-4 udr. l _e1_1s_t _ra_ a_t _ 1_9_. _____ _Pr . Bernhardstraat 1, Boxtel Gevraagd een nette werk
V oor de belangstelling bij
elegenheid van ons Hu
elijk ondervonden van
amilie, Vrienden en Ken
ssen betuigen wij onzeil
artelijken dank, in het bij
onder aan het parochieele
angkoor van het H. Hart.

g 
w 
F 
111 

h 
z 
z 

A . VRIENS 
A . VRIENS-v. d. 

• WIJDEVEN.
p rins Hendrikstraat 17.
-

T e koop z.g.a.n. radio; iets
efect, met bijbehoorend
laatsstroomapparaat en
ecu. Te bevragen Molen
raat 19.

d 
p 
a 
st 
T e koop een als nieuwe

ameshoed f 15, blauw,
sportmodel), een paar bi.
age schoenen f 81 breed
10del1 maat 37, een zwarte

d 

Il 

winterjurk f 10, - (mantel
tof). Br. onder no. 61 Mo-s 

1 enstraat 19. •. 
Te koop jonge Duitsche
Herders, 6 weken, zwart
1et geel, raszuiver, zeldz.
1ooi1 bij H. v. Gennip,

Ten Brinkstraat 15.
11 

Il 

t 
1 

V 

3 

Te koop gevraagd een of
wee opvouwbare ligstoe
en, eventueel zonder loper,
. Osch- en v. Leeuwenstr.
2.

k 
1 

t 

Te koop een groote partij
achelblokken, tegen ver

aagde prijzen, worden ook
huisbezorgd. A. Timmer

mans, Olland B 131.

1 
V 

e 

Te koop bij A. Timmer
nans te Olland B 131 ze
en driftvarkens, G. Y, en
en partij jonge haantjes.

Te ruil of te koop 
e en waschmachine met
wringer, Bevr. Molenstr. 19

1 

e 
Te koop, 5 stuks Radio
ampen een 5 volts accu
n plaatspanning-appui\at

Breukelschestraat 102.
Mevr.· W entholt, Stations
s traat 85, Boxtel, vraagt
voor zoo spoedig mogelijk
een flink R.K. Dienstmeisje
voor dag en nacht. 
2 e meisje aanwezig. Tevens 
een werkster voor 2 d. p.w.
Te koop een tweeperscons
edikant met matras enI 

bijbehoorende waschtafel
bijbehoorende waschtafel
<ast in zeer goeden staat.
Stationsstraat 69.
I 

Gevraagd: Net • dagm�isje
of werkster voor 2 of 3
dagen in de week. Mevr.
Kuypers-van Susante, Breu
<elschestraat 84a.I 

I 

Te koop: z.g.a.n. Dames-
10ed z.w. f. 20.-; beg, Da
meshoed f. 10.-; z.g.a.n.
Herenhoed bi. f. • 15.
Bevragen Molenstraat 19.
Vermist: witte Keeshond,
op 29 Mei '46, met bijzon
der kenteken. Inlichtingen
te verstrekken van Salm
straat 60.
Een toom beste biggen te
koop, bij C Janssen, Klein
derliempde 23.
Te koop: Een 9 delige ko
nijnen kooi- en Broedkooi,
met 4 Pop-kanaries, bij Jac.
v. Oers, Breukelschestraa t
112, Boxtel.
Te koop: Een z.g.a.n. man
tel maat 40, een z.g.a.n.
lichtgrijs mantelpak met
blouses maat 40; een rond
breimachine; een lichte en
zware luidspreker uitste
kend geschikt voor distri
butie en een goede Accu
6 volt. G. Bertens, Molen
straat 79, Boxtel.
Er bieden zich aan twee
nette meisjes, Vriendinnen,
19 en 15 jaar oud als hulp
in de huishouding, liefst in
één gezin in Oisterwijk of
omgeving, Brieven te rich
ten Van Coothstraat 31,
Boxtel.

ster, Deken Spieringstr. 11.

Ha P. M. Duynstee 
Oogarts 

St.Jozefstraat 9 • 's,BOSCH 

van 10tot30Juni DIRK- VOS 
geen spreekuur Stationstraat 44

Schoenhersteller 
IS en BLIJFT 
het adres voor 

K
VOLVETTE 

gevraagd 

AAS goed vakman, flink loon,
voor directe indiensttreding.

Schoenhandel Nieuwe Haring 
en Versche Visch P. G. v.d. Weide, Boxtel 

Net Winkelmeisje 
gevraagd. 

Fa. Wed. SPIERINGS 
' ,,De Spar0, Breukelschestraat. 

PINKSTER•TOURNOOI. 1946. 

HOCKEY:::CLUB "M.E.P.'' 
Bezoekt allen 

het Hockey�tournooi, 
dat gehouden wordt in het gemeentelijk 
Sportpark op MAANDAG 10 JUNI 1946 

1 Sla de spijker op zijn kop 1 

Een zilveren Dashouder 

Een paar zilveren Manchetknoopen 
zijn, vooral in de zomer, bij iedere 
heer wef kom. Wij hebben voor 
U een goede keuze. 

fi. v. Vlerken, [Boxtel 
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

DOUVJE EGBERTS 
Koffiebranderijen en Theehandel 

Opgericht 1753 .._, 

Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf Alois Barten 

1 :Vames let op !
't beste adres voor een 

Chicque Hoed 
is niet meer Rechterstraat 10 

maar 
STATIONSTRAAT 89 

Da bel rechts. 

Maison Verheijden 

1 Als het gaat over Zaden of Bloemen
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Drukkerij Finna J. P. Tielen, Boxtel.

Bij aankoop van 

3 ons VOL VETTE KAAS 

betaald men slechts 2 ons 
Kaaa is voedzaam, koopt daarom 
het beste van het beste 1 

Ook in KAAS is A VEHA de BAAS. 

ANDRÉ VAN HILST 
VELO verzorgt ·ook nu
Markt 19, Boxtel uw waschmachine

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt - t
bli Bert van den Braak■ 

, Nieuwe Kerkstr�at 73 Telefoon 450
' ' � �-

1 
11 
1 
1 

1 
1 

Maak een glad beslag van 250 gram 
zelfrijzend Edah-bakmeel met 3 dl. 
melk of water, roer er wat jam door
heen en bak er goudgele koekjes van 
Dien ze op met stroop en smul met 
Pinksteren I Best zelfrijzend bakmeel 
heeft Edahl 

Tijdelijk 24 cent p. pak v. 500 gr. 
Stroop per 500 gram 27 et. 
Jam per 500 gram 55 et. 

� kruidenier: 

,,DE ARK" == BOXTEL 
Maandag 10 Juni (2e Pinksterdag) 8 uur 

,,Het Zuid"Hollandsch T ooneel" 
Slechts een opvoering van het veelbesproken en,
zeer actueele tooneelwerk

,,Vrouw en Uniform''' 
T ooneelspel in 3 bedrijven door Francine Onstein
en Henk Schregel. - Regie: Christine van Meetcrcn
Een felle aanklacht tegen de zedenver111 
wildering van onzen naooorlogschen tijd. 

Henri de Greeve schrijft: ,. ... Beter dan welke predi�a?e· 
of artikelenreeks ook, zal dit stuk den vrouwen en me1sJe• 
haar ziekelijke verdwazing duidelijk maken. 

Personen beneden 18 jaar geen toegang. 

Prijzen der plaatsen f 1.-, f 1.50 en f 2.-
Kaartverkoop en plaatsbespreken aan de zaal als.
gewoonlijk.



�e JAARGANG No. 81 VRIJDAG 14 Juni 1946. 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN ·OMGEVING 

Een aáued, pu,Uum:

3let, Communisme. 
Tegenover de communistische levensbe

schouwing, die het bestaan van elk geestelijk 
element ontkent; alle eeuwige waarden ver
werpt, en heel de bovenzinnelijke wereld als 
een kapitalistisch sprookje beschouwt om de 
mensen zoet te houden, is het onze glorie 
en onze kracht volgende christelijke stellin
gen naar voren te brengen. 

Er bestaat een Geest, die onafhankelijk 
van de stof volgens Vondels woorden: ,,bij 
zich bestaat geen steun van buiten ontleent, 
maar op zich zelven rust; het hart, de bron
aar d'oceaan en oorsprong van alle ding, 
dat' wezen heeft." Dat is God. Zo lezen wij 
bij St. Jan: ,,In den beginne was het Woord, 
en het Woord was bij God en het Woord 
was God". 

God loochening eist voortdurend' beide 
oren te sluiten, opdat de stem der natuur 

zouden werken in de schachten der Siberi
sche mijnen, dan zou uit de ingewanden der 
aarde een tragisch lied opstijgen, een hymne 
aan onzen God. 

De vurige aanhankelijkheid aan God, ons 
aller Vader, moet weer vaardig worden te
midden van verwording van de naoorlogse 
mens. 

Wat we nodig hebben, dat is het radicale 
christendom der eerstelingen uit de begin
tijden der Kerk, een revolutie, die door een 
algehele beleving van onze heilige over
tuiging, het aanschijn der wereld zal ver
anderen. Alleen het rooms-katholieke geloof, 
zo zei dezer dagen Léon Blum, zal het 
communisme kunnen overwinnen, maar dan 
een katholicisme, waarvoor men leeft zonder 
enige inzinking. 

Oorlogen bekeren niet en brengen aeen 
genezing. Slechts de liefde kan ov,misrr!le • 
grenzen heen het cement worden, dathol!n
sen bindt in een.Nieuwe Maatschappij, want 
wie in de liefde blijft, blijft in God voor 
tijd en eeuwigheid. 

!Ba� oan de WeuldtJude. 

-niet kan doordringen tot de ziel. De natuur 
en alles wat op aard beweegt bazuint het
Gcidslbestaan uit: het roept om God: ,,Want
zijn onzichtbaar Wezen, zijn eeuwige Macht

, en Zijn Godheid zijn van de schepping der Er is waarschijnlijk geen enkele zaak, die 
wereld af bij enig nadenken uit het gescha- de mensheid meer, verlangd heeft en waar-
pene duidelijk te kennen ((Paulus Rom. I, door zij meer ontgoocheld werd dan die van 
20). 

• 
de vrede. Toen de wapens zwegen na de 

• Een oude joodse legende verhaalt: Abra- tweede wereldoorlog, nu ruim een jaar ge-
ham, groot gebracht in een onderaard_s hol, leden, ging er een vrederoes door de hele 
kwam eens in een nacht naar het oppervlak wereld en men "vierde" de vrede. De zo 
der aa�de gekropen. Daar zag hij de ster- lang ingehouden spanning barstte open in 
ren en aanbad ze. Maar de sterren ver- bevrijdingsfeesten, die de geallieerde legers 
dwenen bij het vluchtige • ochtendgloren. op hun zegetocht volgden. De jubel van 
Toe_n bad hij tot de maan, die sterker !",Cheen de menselijke· vreugden sloeg tegen de luch-
dan de �terren, doch ook deze verdween. ten en verechode daarboven, waar kórt te-
Toen, bad hij tot de zon, doch ·ook deze ver- voren de Liberators hadden geronkt. En

dween ... �oen· bad hij tot de godheid, die evenals het gegons van de dreiging boven 
groter moèst zijn dan zon, maan en sterren. ons had opgehouden, verstilde ook de vreug-
tl<f.-iziet,,;!1� '�it� • .zij�- h�rt.e-r-yst. ,pit�;is- :na•.::...:.

: 4,e !fi_QJÏS eq _werd tot rl!St,, Toen slo.egen wij, 
tuurlij)s: inäar een .legende:- maar er ligt een , • na die dagen en nachten, onze ogen weer 
diepe'•z-in. in ',déze legende:, Israëls patriar- normaal open en keken de wereld aan zoals 
chen hebben dieper gedacht dan de andere ze werkelijk was: mèt 'n nuchteren blik en 
·volkeren der aarde. En van de hemel ont- een helderen geest. En heel langzaam drong
vingen. zij het antwoord, dat hun denken het tot ons door, dat daar voor ons lag een 
juist was. -Door de mond van zijn dienaar dubbele chaos: 'n chaos van buiten en een 
Mozes liet hij aan z'n volk bekend maken: van binnen. Wat het herstel van de eerste 

- Ik ben, ,,Ik ben" 1 Dit moet ge aan Israëls betreft, die bestond en bestaat in een ontel-
kinderen bekend maken:. ,,De Zijnde zendt baar aantal kapot geschoten huizen, opge-
mij tot u". (Exod. 3:14-15.) blazen cultuurmonumenten, waterwerken en 

De Zijnde, de zonder meer uit zichzelf menselijke maaksels van allerlei aard, dit is 
Zijnde, een Persoonlijk Wezen, met kennis voor een deel afhankelijk van de tijd en de 
en wil: Een Persoonlijke God. Dat is onze grondstoffen, die tot onze beschikking staan. 
wetenschap, gebaseerd, op Bijbel en gezond Maar niet alleen heeft de oorlog een bres 
verstand. Wij hebben de communisten niet geschoten in onze woningen; erger dan de 
van node, om de ware wereldbeschouwing eerste is de bres, die geschoten is in de 
te verkrijgen; en we zijn er heel gerust op, menselijke geest. . . 
als we eens zullen moeten gaan "naar het Hoe staat het nu, na een jaar bevrijding, 
land van Mollengijs" zoals een oud lied met die vrede, die men nog steeds aan 't 
zingt. Voor het behoud van deze Godsge- . maken is en waarva,n men nog slechts de 
dachte zijn -in alle tijden duizenden gevallen kiem ziet oprijzen, die dan teveµ_s al weer 
talrijk als de bladeren in het woud, wan- dreigt te verstikken. Het zal duidelijk zijn 
neer in de laten herfst de stormwind zijn dat 't woord vrede tweeërlei betekenis 
onbarmhartige reis begint. Het is alsof onze heeft, te weten die, welke men in papieren 
geloofshelden den nagalm hoorden van St. verdragen vastlegt en verder de vrede, waar-

. Augustinus' Alleenspraken: ,,God, die ,goed van de engelen zongen. Het klinkt een 
zijt en schoon, van wie, in wie en door wie beetje vroom en een beetje onwennig mis-
alle wezens met goedheid en schoonheid zijn schien, nu buiten de Kersttijd over die 
begaafd, Go�, die het bevattèlijk licht _zij!, in. vrede te praten _en :t is mogelijk ook te veel 
wie alles ,schittert, dat de glans van dit licht e_en versleten cl1che voor de moderne men-
kan weerspiegelen. God, van wie men zich sen van de twintigste eeuw, die hun heil, 
niet kan verwijderen zonder te vallen, naar zoeken in geleerde formules en daaraan 
wie men niet kan talen zonder te verrijzen. eventueel vastzittende ontdekkingen om het 

In U blijven is bestaan; uit U gaan is levenspeil en het levensgeluk op te voeren 
sterven; naar U terugkeren is herleven. God, tot een volmaakt aardse hoogte, en dat zijn 
die niemand verliest zonder bedrogen te culuminatiepunt dan wil bereiken in de alles-
zijn, • die niemand zoekt zonder voorkomen bevredigende spreuk: brood en spelen. 
te zijn. U verlaten is te niet gaan, U zien Daarnaast tracht men dan ook nog de vrede 
is U bezitten. God, naar wie het geloof ons te verschalken en die te vangen in handig 
aandrijft, tot wie de hoop ons verheft, met in elkaar gedraaide handvestbepalingen en 
wie de liefde ons - verenigt. Door U onder- evenzo listig geformuleerde politieke frasen, 
scheiden we het goed en het kwaad; door U wier cluistere bedoelingen geen normaal den-
vluchten' wij de zonden om de deugd te kend mens ooit ten volle achterhalen kan. 
veroveren; door U harden wij in tegen- De cultuurmens van deze tijd heeft im-
spoed. God, door wie wij over onze vijan- mers die oude spreuken van een paar dui-
den zegevieren, U erkennen wij". zend jaar geleden niet meer van doen. 
. Gekroonde en ongekroonde dragers van En toch is. de waarheid daarvan geen zier 

/ de macht hebben in alle tijden als eerste minder waar dan toen, en hadde de oorlog 
punt op hun- programma geplaatst: dood aan nog honderdmaal meer huizen vernietigd 
de Kerk, die het Godsbestaan als een leven- en al onze cultuurmonumenten, de kerken 
wekkende verworvenheid over de aarde om- incluis, maar hadden we de 'kerstvrede over-
draagt. Ontelbaar zijn de lij�redenen, die gehouden, als resultaat en de naasteliefde in 
men op de stervende Kerk heeft uitgespro- plaats. van de uitbuiterij, het vertrouwen in 
ken, omdat men de Godsgedaçhte reeds ge- plaats van het steed� groeiend ongeloof (of 
storven waande, maar altijd heeft diezelfde bijgefoof, hoe moeten we 't noemen?) 't 
Kerk al haar vijanden ten gra�e zien dragen recht in plaats van het onrecht, dat ieder 
- Deze Godsidee zal in de e'.euwige sterren • willekeurig tot eigen recht verkracht (de
nog lichtend getekend staan, :·als de atoom- zwart-hanàelaren heus niet alleen) de zede-
bom alle leven 'reeds lang !zou vernietigd lijkheid in plaats van het radicaal tegen-
hebben; en altijd eender z_al zijn heilige gestelde daarvan, de vrede ware heel wat 
naam in de gang der seizqenen suizelend dichterbij geweest dan nu. ' 
gedragen �orden op de adem van de wind. Want de oorlog, wij bedoelen de "mo-
En als wij, christenen als :d�angarbeiders derne" oorlog, zoals de laatste er een was, 

is geen straf Gods, die zuiverend werkt, 
maar duivelswerk, zoals alle kwaad, dat op 
dit ondermaanse bestaat. Dit laatste voor 
hen, die zich hierin hebben vergist. 

Het geloof, dat de mensheid belijdt, is 
't geloof in de techniek en in dat van een 
hemd-en-vuist-heldendom: arme vrede! 

Maar laten we terugkeren tot onze vraag 
en zien, hoe 't met de vrede gesteld is en 
met de goede wil. 

Van de vele instellingen en feiten, die 
voor 'n beschouwing in aanmerking komen 
moet allereerst genoemd worden de UNO, 
de Organisatie der Verenigde Volken. Het 
hoeft geen betoog;, dat 'n dergelijke organi
satie op zich niet zonder meer een waar
borg is voor de vrede. Ware dit het geval, 
men hadde de oude Volkenbond, die onlangs 
in Genève in alle stilte werd geliquideerd 
geen oneervolle begrafenis gegeven, maar 
er een standbeeld voor opgericht, omdat 
er geen oorlog meer bestond. Nee, zulk een 
organisatie is niet meer - ook niet minder 
- dan een instelling, wier werkzaamheid en
succes afhankelijk is van de goedwillendheid
of kwaadwilligheid van hen, die daarvan 
deel uitmaken. Zonder schade te doen aan 
het instituut de UNO, zoals die bestaat,
kunnen we de kleine naties veilig buiten
beschouwing laten. Resten dan de Grote
ofwel The Big. 

Moet men zijn vertrouwen gronden op de . 
resultaten van deze instelling, dan zal dit 
wel zeer klein uit moeten vallen. Werd 
vooreerst de Conferentie van Londen door 
de voortdurende starre oppositie van Molo
tov niet een volslagen fiasco?· En de tweedè 
fase in de vredesgeschiedenis: de conferen-, 
tie van Parijs? 

Na van 25 April tot 16 Mei geregeld ver
gaderd te hebben trad 'n pauze in en zijn 
de vier Groten naar hun landen terugge-, 
keerd, het werk overlatend aan hun plaats
vervang.crs. Wat et berdkr is, is -van zeer 

, weinig belang. Waar het om ging: de vre
desverdragen op te stellen voor de satellie
ten van Duitsland, is mislukt. De grote 
kwesties zijn nog hangende: het Saargebied , 
zal 't aan Frankrijk komen, de ontwapening 
van Duitsland, de grens Italië-Joego-Slavië 
met 't twistpunt Triëst. Intussen heeft de 
pers al weer meegedeeld, dat ook de plaats
vervangers der ministers van buitenlandse 
zake!! geen stap verder zijn gekomen en 't 
ziet er naar uit, dat ook deze conferentie, 
die omstreeks medio Juni weer zal aanvan
gen, ook een mislukking gaat worden. Niet 
eE:g bemoedigend intussen is, het feit, dat 
Molotov en Bynes in radio en pers in scher
pe bewoordingen elkaar beschuldigen van 
't mislukken der onderhandelingen. Bijna 
zou de vraag rijzen, of er weer niet een 
oorlog zal zijn, vooraleer er één vredes
verdrag tot stand is gekomen? 

:/1aatsetijk 'l1ieaws 
Daar dit jaar bij de H. Bloedprocessie voor 
het eerst het Allerheiligste zal worden mee
gedragen door de straten van Boxtel, ver
zoeken wij aller medewerking om tijdens de 
processie de nodige' eerbied te bewaren. 

Het Comité, 

PLECHTIGHEDEN TER ERE.VAN HET 
H. BLOED OP ZONDAG 16 JUNI.

Dagindeling:

's Morgens de H.H. Missen als op
gewone Zondagen.

10,30 gelezen H. Mis in de Kerk van St. 
Petrus. 

11.00 Plechtige H. Mis met assistentie in .· 
het processiepark. Bij slecht weer in 
de St. Petruskerk. Volkszangboekjes 
meebrengen. 

12.00 Na de H. Mis wordt in de kerk gele
genheid gegeven de H. Bloeddoek te 
vereren. 

2.00 Optocht door de straten van Boxtel
en processie in het Park. • 

GROEP I. 
Volgorde van de stoet: 

1. Suisse's.
2. Kruis met lantaarns.
3. Kerkkoor St. Petrusparochie.
4. Oude vaan vari de Broederschap·van het

H. Bloed met 8 edelknapen.
5. Broedermeesters der Broederschap van

het H. Bloed uit de drie parochies.
6. Vaan van het H. Hart.

. 7. Verkenners en welpen van St. Petrus 
en H. Hart parochie. 

GROEP II. 
8. Witte Zusters.
9. Bondsharmonie.

10. R.K. Boerinnenbond. 

.. 

Heer, hoe wonderbaar is Uw naam 
over geheel de aarde. Introïtus. 

Het groot geheim van ons geloof, dat wij, 
mensens, niet bij machte zijn, te doorgron
den, het geheim van de Allerheiligste Drie
vuldigheid is een geheim vol liefde. Laten 
we op deze feestdag een ogenblik stilstaan 
bij de onbeschrijfelijke weldaden,. ons door 
de H. Drievuldigheid meegedeeld. 

.Bij de naam van "God de Vader" denken 
wij aan den almachtigen Schepper van hemel 
en aarde. 

Hij schiep ons en Hij schiep zo veel vóór 
ons. Grijpt maar om u heen:. Bekijkt de 
rijkdom der natuur. 

Wat is 't talent van kunstenaars en ge
leerden, vergeleken bij het kunststuk van 
één zonnestraal, één bloem, éen insect, 
één plantje. Het zijn allen: gaven van den 
Vader. 

Beschouw u zelf: Uw lichaam met zijn 
duizenden cellen en weefsels en spieren, 'n 
techniek waarbij de gelukkigste uitvinder 
zich een kind gevoelt .. 

Ons verstand, vooral, waardoor we ken
nen, waardoor we allen natuurkrachten aan 
ons kunnen onderworpen maken. 

En naast dat verstand onze wil, waardoor 
we onze bevelen als militaire commando's 
laten gaan langs 't draadwerk onzer zenµ
wen, waarbij het ingewikkeldste telegraaf
en telefoonnet maar kinderspel meer is. 

En dit alles is nog niets vergeleken bij de 
k<1,thedr;ial van ..schoonheid welke Vaè._�r Gns 
bouwde in de bovennatuurlijke orde. We 
zijn njet alleen geschapen om te leven, 
niet alleen, om eeuwig te leven, maar om 
eeuwig gelukkig te leven. Om deel te nemen 
aan het Goddelijk Leven zelf door de hei
ligmakende genade. 
• Helaas! Wij kennen het verloop:

·',,Toen speelde Satans treurspel in de wereld,
Waar Jahwe (God) enkel vreugdespelen 

schiepll. 
De mens rukte zich de koningskroon van 

't hoofd. Hij doodde het godelijke leven 
dopr de zonde. 

De mens gaf zich zelf prijs aan ellenden 
en teleurstellingen van het aardse leven, 
maar ook de eeuwige verwerping trad in de 
plaats van het eeuwige geluk. 

Toen ·heeft God zich over de gevallen 
mensheid ontfermd; onze Verlossing door 
Jezus Christus. Dit is het werk van God 
de Zoon. 

En Hij heeft ons· geleerd, dat, de genade 
door Hem verdiend, worden uitgedeeld door 
de H. Geest. Hij, de uitdeler der genaden bij 
uitstek, begint Zijn heiliging bij het Doop-

• sel en behalve die heiligmakende genade
gaf Hij ons nog bijzondere krachten mee: de 
goddelijke deugden· van geloof, hoop en 
liefde, waardoor we de gelijkvormigheid aan 
God steeds dichter kunnen benaderen. 

Dat is, heel in het kort, wat wij te dan
ken hebben aan de Allerheiligste Drievul
digheid.· Dat heeft Zij voor ons gedaan uit 
liefde. Zijn er grotere gaven denkbaar? Zo 
begrijpen we dan ook de woorden van de 
introïtus: Heer, hoe wonderbaar zijn Uwe 
werken. En als moderne harpenaars stem
men wij in met David, op onze wijze ons 
lied vertolkend door onze H. Mis op deze 
Zondag te m<}ken tot een off er van dank 
voor alles, wat wij van God ontvingen .. 

11. Co'ngregaties der parochies.
12. Theresiagroep van Lennisheuvel.. .
13. Bruidjes met palmtakken. . . 
14. Zangeressen der H. Familie van meisjes

• met Maria-beeld.
15. Gidsen der beide parochies.
16. Vrouwen en meisjes.
17. Groep koorknapen uit H. Hart parochie

met borstbeeld van St. Willibrord.
18. Processiegroep Bergen op Zoom.
GROEP III.
19. Groep Bruidjes parochie St. Petrus met

beeld van O.L. Vrouw.
20. Corporaaldoek in �thrijn omgeven door

pages en bruidjes. • , ,
21. Boxtels Harmonie.

Redacteur: H. v. d. Meijden, Directie en 
Adm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



GROEP IV. 
22. Groep Bruidjes parochie St. Petrus met

symbolen van de H. Eucharistie.
23. Vaan St. Petrus.
24. Mannen en joagelingen.
25. De Katholieke Standsorganisaties.
26. Groep Bruidjes parochie St. Petrus:

,,Hulde aan Christus Koning".
27. Koren Congregaties St. Petrus parochie.
28. Vaan St. Joseph.
29. RK. 'Jonge Boerenstand.
30. Studenten St. Çharles.
GROEP V.
31. Groep Bruidjes H. Hart pai:ochie met .

symbolen van het H. Sacrament.
32. Processiegroep 's Hertogenbosch.
33. Bruidjes met schilden Geloof, Hoop en •

Liefde. �
34. Vaan H. Familie.
35. Zangvereniging St. Petrus.
36. Leden der H. Familie (met vaantjes).

van de parochies.
37. Beeld der H. Familie.
38. Katholieke Jonge Middenstand.
GROEP Vl.-
39. Groep Bruidjes met symbolen van het

H. Lijden.
40. Leden van St. Vincentius en St. Elisa-

beth.
41: Bruidjes met gouden bloemenmand. 
42. Fraters van de 1 la Salie met harmonie.
43. Groep knapen met palmen, van de pa

rochie van het H. Hart.
GROEP VII. 
44. Bruidfes met palmen en strooimanden,

internen Duinendaal.
45. Leden altaarwacht met lantaarns.
46. Kerkkoor H. Hart parochie.
47. Edelknapen dragende het Christusbeeld.'
48. Kajotters.
49. Kerkmeesters van alle parochies.
50. Gemeentebestuur.
51. Studenten van Stapelen.
52. Rijvereniging.

1, Opmerkingen: 
1. Naar oud gebruik worden de vlaggen

uitgestoken. Tevens wordt hier nog eens 
de aandacht gevraagd voor het mooie ge
bruik, dat de laatste jaren steeds meer in- . 
gang mocht vinden: alle huizen, waar de 
stoet langs trekt, hebben 'n versierd beeld 
voor het raam, met, zo mogelijk, brandende -
kaarsjes. Is dit niet een prachtig actiepunt 
voor de verschillende buurtcomité's van de 
te volgen straten? 

2. In tegenstelling met andere jaren, zal
dit jaar de processie worden opgesteld bij de 
St. Petrus kerk op Duinendaal. 

De route, die gevolgd wordt is: Duinen
daal, Koppel, Bosse weg, Mgr. Wilmerstraat, 
N-ieuwe Kerkstraat, Breukelse straat, Sta
tionsstraat, Rechterstraat, Bosse weg, Kerk
straat, Duinendaal, Processiepark. 

3. Zij', die vroegèr flambouwen of vaan
dels droegen, worden verzocht dit ook thans 
te doen, of een plaatsvervanger aan te wij

. zen. 
4. Allen, die deelnemen aan de optocht

van de Parochies St. Petrus en St. Theresia, 
Lennisheuvel, worden verzocht tijdig (uiter
lijk half twee) aanwezig te zijn op Duinen
daal. Tevens worden hier verwacht alle 
groepen, die interparochieel zijn. 

De deelnemende groepen van de parochie 
van het H. Hart worden verzocht zich op 
te stellen bij het klooster der Ursulinen, en 
sluiten zich hier, onder het voor hen ge
noemde nummer, bij de processie aan. 

5. Toeschouwers, die de optocht langs
de straten hebben gadegeslagen, kunnen 
zich bij de kerk achter de stoet aansluite'.1 
voor het meemaken van de processie in het 
park. Mannen gaan over het kerkhof, vrou
wen langs de pastorie. 

6. De deelnemers aan de optocht lopen
twee aan twee geheel links en rechts van 
de straat. De groepen en vaandels houden 
zich op het middengedeelte van de weg. 

De intentie, waarmede dit jaar de plech
tigheden van het H. Bloed worden gehou
den, is: Van God af te smeken de "ware 
vrede" over de wereld. 

Na de plec;:htige H. Mis en na de proces
sie is er in de kerk gelegenheid tot het ver
eren van de H. Bloeddoek. 

7. Dit jaar zal de Processie van Boxtel
ook worden meegemaakt door de processie
groepen uit 's-Hertogenbosch en Bergen op 
Zoom. 

8. Wij vragen aller medewerking, om bij
het verlaten van het park, ná de processie 
de pas ingezaaide grasperken niet te be
schadigen, en dus alléén gebruik te maken 
van de paden. 

9. Om alles goed te doen verlopen, wor- •
den de deelnemers verzocht zich te houden 
aan de aanwijzingen van de orde-commissa
rissen. 

10. Programma's zijn verkrijgbaar à 10
cent bij Sigarenmagazijn Mandos in de 
Kerkstraat. 

'N PRAATJE OVER HET FEEST 

VAN DEN BOUWVAK. 
Dè heb be wir gehad! 
Ja, en 't is schoon gegaan, en geleuf mar 

dè die zes- of zeuven en-twintig aauw leeje 
d'r oge half dicht genepe hebben, want in 
de vijf-en-twintig jaor dè ze lid zijn hebbe 
ze nie dikwels gezien hoeveul leje d'n Bouw
vak telt. 

Zondagsmèrges waren ze amaol al goed 
present, toen de Adviseur Rector Jansen 
de H. Mis opdroeg in de kapel van Stapelen. 

Ja, en ze gingenamaol te Communie. 
Mar an taofel in de tent op d'n houtwerf 

mankeerden er ok niet veul. 
Nee, zo mos 't altijd zijn as d'n Bouwvak 

vergadering houdt. 
Dè gao nie, want dan mos'te iederen keer 

'n feestkömitee benoemen om zó'n zaakje 
te regelen, en dè is gin kleinighèd want ge 
kunt 'r van op aan dè die lui 'r heel . wè 
mee te doen hebben gehad om 't veur me
kaor te spijkeren. En 't·<.was af! 

Dè moeJ gezeed. . . 
En 's-aovends ok, 'n mooi stuk$ke meziek 

van 't Bèndje, ,,De vroleke goff" hiet dè, 
geleuf 'k. - ' 

Die luij uit Endhoven waren ok goed. 
"Nouw, dè waren ze. En wè ok goed was, 

d'r há de mijn thuis 't mar over, de koffie 
en de taartjes. 

Ja, bij zó'n gelegenheid moette ze ut 
vrouwvolk honing om de mond smeren. 

Esteblief, die moeten tussenbeije ok 's 
veur 't organisatiewagentje spannen. 

Wit 'ut ok! 
Van der Kamp had. ok nog 'n mooi spiets- . 

ke an de koffietaof el. 
Jammer, dè veul van 't geen er gezeed is 

zó gaauw vergeten is. 
As'ze mar onthaauwe dè we amaol bij me

kare heure, dan hebben de aonsporinge van 
Van der Kamp en Andriessen toch iets uit
gewerkt. 

Dan zouw 't bestuur van zo'n feest nog 
lariger plezier hebbe. En dè mocht wel, want 
die hebbe in de loop van de jaoren heel wè 
afgesjouwd. En vur de jubelarissen, die al 
zoveul jaore 'nen steun vur den Bond zijn 
gewist, zouw 't ok 'n voldoening zijn druk
kere vergaderingen mee te maken. 

We zullen 't afkijken· as de diploma's aan 
de jubilarissen worden uitgereikt of 'r veul 
propaganda van 't feest is uitgegaan. 

Zeg, ben'de gij ok op de receptie gewist. 
Nou, ik heb ze op steiger zien staon in 

d'r Zondagssh pèkske. De Deken en Pastoor 
en al de kapelaans, d'n Burgemeester en de 
Wethouwers kwamen af, en al de Besturen 
van de vakafdelingen. De Bouwvakkers heb
.ben heel wè handen in d'r groffe knuisten 
gehad, mar 't ging d'r goed af. Blommen 
waren er ok veul aangeboje. 

't Is 'n schón feest gewist. 
HET GOEDE BOEK. 

Na de veelzijdige en veelvuldige ontspan
ning, die de mens in sport, muziek en to
neel geboden wordt, is er voor een grote 
categorie van mensen nog een grote behoef
te aan ontspanning in lectuur. 

Deze behoefte is, bij de nog steeds be
perkte papiertoewijzing van dagbladen ·en 
tijdschriften, zeker niet afgenomen. 

Om in deze behoeften van het lezend 
publiek te voorzien, heeft het Bestuur van 
Roomse Cultuur besloten, haar leesbiblio
theek eens grondig te gaan herzien en aan 
te passen aan deze tijd. 

De verouderde boeken zijn eruit verdwe
nen, terwijl een hele serie nieuwe boeken 
werd aangekocht. 

Bij de revisie is echter gebleken, dat ver
schillende boeken nog steeds spoorloos ver
dwenen zijn, terwijl toch reeds enkele ma
,len verzocht is, om deze terug te bezorg_en. 

Wij vragen daarom hier nogmaals aan 
allen die nog boeken in hun be'.Z!it hebben 
van de Bibliotheek van Roomse Cultuur, 
deze zo spoedig mogelijk terug te bezorgen. 

Deze bibliotheek, die oorspronkelijk thuis 
was in de St. Petrusschool, zal met ingang 
van Zaterdag a.s. 15 Juni gevestigd zijn 
bij boekhandel van Griensven in de Rechter
straat. Voor nadere bijzonderheden verwij
zen wij naar de advertentie in dit blad. 

Op 7 Juni slaagde te Nijmegen aan de RK 
Universiteit mej. Lex van Susante voor het 
doctoraal examen in de rechten. Het heeft • 
de eerste Boxtelse vrouwelijke meester in 
de rechten op die dag niet aan belangstel
ling ontbroken. 

PROTEST TEGEN DE NIEUWE 
HUISSLACHTTINGSREGELING 

1946 - 1947. 

De B.D.B. der Kath. Arbeiders-beweging 
en de Ned. Kleinveeverzekering, instelling 
van de Kath. Arb. Bew. hebben protest tele
grammen gezonden tegen de nieuwe rege
ling. Van verschillende zijden wordt nu druk 
uitgeoefend op de regering om een wijzi
ging te krijgen waardoor arbeiders van het 
platte land, andere dan in de nieuwe rege
ling bedoeld, weer mestvarkens zullen mo
gen aanschaffen voor eigen gezin. 

PAARDENSPORT. 
Op het concours te Goirle behaalde M. v. 

d. Sande den 1 ste prijs voor aangespannen
paarden.

Te Eerde A. v. d. Sande met Siclena de 
3de prijs, een 8-tal in de middelklasse de 
6de prijs en een tweede 8-tal in de lichte -
klasse de 7de prijs. 

A. v. d. Sloot won de 4de prijs voor dres
suur ruiter. 

CANDIDAATSTELLING VOOR DE 
GEMEENTERAADSVERKIEZING .• 

Voor de a.s. verkiezingen zijn 4 candi
datenlijsten ingediend. 

W. de Visser, Molenstraat; L. Baaijens,
Lennisheuvel 93; M. v. Osch, Gemonde; 
T. Merkx.

A Valks; Ch. v. Susante; P. v. cl. Meijden
Luissel; R. de Laat; C. Oliemeulen; P. v. d. 
Sande; J. v. d. Brandt; Th. Pastoor; A. v. 
Meurs; W. v. d. Laar; A v. d. Bogaert; 

M. Bekkers, Gemonde; A. v. NistelroÓij, J.
Pietermans, Osch en vari Leeuwenstraat; N.
Janssen; M. v. cl. Meijden, Bosse weg 112; 
J. Peijnenburg, ·van Ranststraat 2.

Dr. Voorhoeve; G. v.Jd. Meijden-Stations
pleio; K. Dekker; J. Voortman; A. v. cl. 
Berg, Hal 2; A. Dekkers,· Brugstraat 2. 

H. v. d. Krabben; A. v. cl. Weijst; W.
Megens; C. Steinmann; G. v. Oirschot; P. 
Savelkouls; H. v. d. Kruijs, Dr. Hoekstr.; 
A. Adelaars; ..._H. v. Santen.

CORRESPONDENTIE. 

H. V., Gemonde. Wij doen in ons blad
niet mee aan de affaire en nemen geen in- • 

. gezonden stukk� op, zelfs· niet al worden. 
ze met volle naam ondertekend. 

VROUW EN UNIFORM. 
Het Zuid-Hollands toneel bracht ons de 

verfoeilijke tijd na de bevrijding weer even 
in herinnering. We zagen weer den Neder
landsen jongen, die terecht zich miskend en 
achteruitgezet gevoelde door de onverant
woordelijke houding van zijn eigen Neder
landse m.eisje. We vloekten weer, .toen een 
nog gaaf meisje, op de vragen van haar zo
genaamde vriendinnen, waarom ze niet 
rookte en waarom ze niet met een Cana
dees uitging, wel voelde, dat het verkeerd 
was, maar niet volkomen besefte waarom 
niet. Het stuk gaf de toen bestaande feiten 
zuiver weer. De woede en walging van den 
Nederlandsen jongen, de volkomen juiste 
reactie van het goede meisje op de vragen 
van haar verleidsters, het schuldbesef van 
de ouders, over hun slappe houding. Dit al
les werd op een gave manier vertolkt voor 
een stampvolle zaal, zodat zij het nog een
maal op zullen voeren. Voor velen pi het 
misschien nog een goede les kunnen zijn. 

RAADSVERKIEZING ESCH. 
De uitslag der stemming voor de groslijst • 

van de K.V.P. voor de raadsverkiezing is 
als volgt: Th. Spooren, 227 st.; C. den 
Ouden, 222; A. Dieden 199; M. Pijnen
burg 189; M. Schoones 1'"54; F. van d_en 
Braak 152; J. v. cl. Hoogen 145; J. Vlassak 
132; H. Vugs 123; Jac. v. cl. Akker 117; F. 
Liket 92; T. v. d. Meijden 88; A. Rutten 
74, J. van Griensven 66; M. Bergman 60 en 
M. van Rooij 60 stemmen.

SINT WILLEBORDUSGILDE.
Dinsdag vierde de Wnlebrordusgilde haar 

teerdag. Te negen uur werd onder trom
melgeroffel met vaandels en schilden ter 
kerke getrokken. Onder de H. Mis trokken 
de gildebroede� door de kerk om te offe
ren. Te 1 uur vergaderden zich de ongeveer 
120 gildebroeders en gildezusters met o.a. 
de Z.E.H. Pastoor, de heer van de Mortel, 
koning van de· gilde te Vught. Door den 
hopman der gilde, van Gorp, werd een har
telijk welkomstwoord gesproken en gememo
reerd wat de Schutse gedurende den oorlog 
ontvallen was, terwijl deze eerste teerdag 
sinds vele jaren wederom het begin is van 
de grote opbloei der Schutse. 

Na het uitvoerig diner hield de heer van 
de Mortel een zeer interessante voordracht 
over de gilden, hun ontstaan, hun gebrui
ken, over de oude schilden enz. het verband 
van de gilden met de kerk, het doel dat de 
gilden nu nog hebben. Met grote aandacht 
werd de vlotte voordracht gevolgd. 

Na een stevige koffietafel trad het duo 
Koos van de Velden uit Loon op Zand op, 
met een zeer verzorgd program. De Z.E.H. 
Pastoor sprak nog het gezelschap toe en 
hoopte, dat ook in de toekomst de gilde 
steeds een schutse der kerk zal zijn. Ten 
slotte sloot de hopman met een dankwoord 
dit zeer geslaagde feest van vreugde en ver
broedering. 

':CHTIGE SACRAMENTSPROCESSIE. 
_Jonderdag 20 Juni a.s. Sacramentsdag 

zullen de Paters Assumptionisten op Sta
pelen om 10 uur een plechtige H. Mis cele
breren, gevolgd door een grootse processie 
door de lommerrijke lanen van het aloude 
park.· Traditie getrouw zal Boxtels Kath. 
bevolking blijk geven van zijn gewaardeerde 
belangstelling. Gij zijt allen zeer, welkom. 

Spo.et: 'llieaws. 
R.K.S.V. ,,BOXTEL'1. 

Boxtel I speelde j.l. Zondag in Bergeijk de 
eerste wedstrijd van het nederlaag-tournooi, 
uitgeschreven door de vereniging van die 
naam. Het werd een 3-1 overwinning voor 
,,Boxtel" in een wedstrijd van gemiste kan
sen, Na een welkomstwoord door den Ber
geijksen voorzitter en een dankwoord va!1 
den Boxtelse leider trapt men om 3 uur af. 
De sterke wind geeft Boxtel vrij vlug een 
overwicht doch door te hoog en te hard 
spelen lopen de aanvallen op niets uit. Toch 
is de aalvlugge Pastoors na een kwartier 
de backs te vlug af en de doelman heeft . 
het nakijken. Na een kwartier herhaald zich 
deze geschiedenis en Boxtel leidt met 2-0. 
Een misverstand in de Boxtel achterhoede 
stelt den rechtsbinnen van Bergeijk in <le 
gelegenheid van dichtbij te scoren. Stand 
2-1 met de rust. Na de rust speelt "Boxtel"
iets beter en er komen gevaarlijke momen
ten voor het doel van Bergeijk. Door een
schitterend schot via de paal schiet den 
midhalf van Boxtel voor de derde maal in.
Een pracht kopbal van Kerkhofs en dito 
schot hadden beter lot verdient. De stand 
blijft 3-1 voor Boxtel in deze goed ge
leiden en sportieve wedstrijd. 

Boxtel II maakte e�n trip naar St. Michiel-

Gestel Hl.· bndstand, 11'--"-3., Jammer: v�n 
de_ wedstrijden tegen Zwaluw III, welke i,e
ker niet qua sterkte en spel verloren hadden 
behoeven te worden. Op het ogenblik is ,de 
stand 166 goals voor en een handjevol tegen, 
echter op de ranglijst de 2e plaats. De twee, 
laatste, wedstrijden zijn weer van goed g�� 
halte. 4 

Boxtel-C junioren wonnen met 2-0 vali 
ODC-E, hoewel de ODC-ers we}, 'een te� 
gengoàl hadden verdient._ Den Boxtel doel-
man was echter in prima vorm. •• 

Hoogstwaarschijnlijk speelt Boxtel teger 
het Boxtd van 1938 op Zaterdag' a.s. om 
half 4 een oefenwedstrijd op het terrein van
,,Boxtel". ' 1 , 

Boxtel II speelt Zaterdag om half 6 tJgen 
Concordia IV voor de competitie. 

Zondag geen wedstrijden. . 
Voor Zondag 23 Juni staat een vriend

schappelijke thuiswedstriJd op het program
ma tegen OOI I en een uitwedstrijd tege1i 
OOI I op Zondag 30. Juni. 

ADVANCE TAFELTENNIS. 
Atoom II Eindhoven -Advance IV, 5:.. 5 . .. 
Tussen Atoom II en Advance IV heeft 

het er flink gespannen. Beiden wonnen eerst' 
elk hun thuis-wedstrijd met 6-4, zodat izy 
Den Bosch nog een beslissingswedstrijd ge-
speeld moet worden. 

Deze spannende match eindigde, ofschoon 
Advance met 5-3 achterstond, in een gelijk 
spel 5-5. , 

Het spel-reglement van de N.T.T.B. moest 
er toen 'aan te pas komen en het bleek, dat
het game-gemiddelde van Advance IV beter 
was dan van Atoom n,· zij het dan óok 
met minimum verschil. ' •. 

Het vierde teàm is daardoor op het kantjè 
af nu definitief kampioen geworden van de 
kring Eindhoven in de derde klasse. 

M. E. P. • ., 
HOCKEYTOURNOOI PINKSTEREN 1946 

Op 2e Pinksterdag werd in het sportpark-
11
Molenwijk" het jaarlijkse hockeytotimooi 

gehouden, waaraan de volgende clubs met 
1 dames- en 1 herenelftal deelnamen: Geel 
Zwart (Veghel), Bully (Rotterdam), H.D.S. 
(den Haag), Forward (Tilburg), H.M.H.C. 
(Helmond), Geldrop, Weert en M.E.P. Allen 
clubs van naam, die door vriendschap ern 
sportliefde aan M.E.P. gebonden zijn. 

Uitslagen Dames: HMHC-Bully- 0-2; 
Geel Zwart-HOS 1-2; Bully-HOS 1-2;'. 
Forward M.E.P. 1-1 ; (beslissing door straf
bullies 6-4; Weert Geldrop 0-1 ; Forward 
-Geldrop 2-0; H.D.S. Forward 2 - o. •

Verliezersronde dames: H.M.H.C.- Geel<' 
. Zwart 1-1 (beslissing door strafbullies 4-6); • 

M.E.P.-'-Weert 1-0;, Geel Zwart.:.._M"E.p.
• 1-1 (beslissing door strafbullies 8.,-6). -·· •

, ._J:-Ier.en: Çe�J Z�aft-�ul}y 0......,.1._·
f-!

.D S:::
Forward' I -2; Bûlly-Forwárd 0--f 1-1- 'tl,i\t 
H.C. Geldrop 0....,...1; Weert-M.E.P. -0-2; 
Geldrop-M.E.P. 1-1 (beslissing door strar 
bullies 5-9; Forward - M.E.P. 4 ..,. 0.

Verliezersronde heren: Geel Zwart-HOS 
3-1; H.M.H.C.-Weert 1-0; Geel Zwart
-H.M.H.C. 2-1.

Over de dameswedstrijden een enkel
woord. Vooral de finale tussen H.D.S. en 
Forward was van zeer goed gehalte. Snel
heid, balcontrole en goede slag bleken hier 
voor dames geen -onbereikbare dingen tl! 
zijn. H.D.S. won de 1 e prijs. Forward Je 
2e prijs en M.E.P. de prijs van de verliezers
ronde. 

Wat de Heren wedst1 ij den betreft, M.E.P. 
kwam in de finale tegen de 1 e klasse'.· For� 
ward. Het krachtsverschil was in de eerste 
helft niet groot, maar in de tweede hf'.lft 
bleek ons elftal niet in staat om de stand 
dubbelblank te houden en liet daarmee de 
eerste prijs aan Forward en sleepte 'zelf de 
2de prijs binnen. De finale van de verliezer-s
ronde was tevens beslissingswedstrijd voor 
het afdelingskampioenschap, omdat beide 
clubs hier in Boxtel die wedstrijd moesten 
spelen en toevallig allebei in de verliezers
finale' kwamen. Het spande er flink, maar 
Geel Zwart bleek én in snelheid én stick
vastheid de meerdere van H.M.H.C., zodat 
Geel Zwart naast het afdelingskampioen
schap ook nog de prijs verliezersronde in-
pikte. Proficiat, Veghel. 

De verdere avond werd gezellig doorge
bracht in het Paviljoen, alwaar ook gelegen
heid bestond een dansje te maken. De or
ganiserende vereniging, maar vooral de men
sen, die hun beste krachten gaven om dit 
tournooi te doen slagen, moge ervan ver
zekerd zijn, dat de vooroorlogse tournooi
sfeer werd benaderd, zoal niet bereikt. 

Tot 1947. 
LIEMPDE. 

D.V.G. II - IRENE 4 - 1.
, Op Pinkstermaandag speelde D.V.G. II 

thuis tegen Irene uit Gemonde. Eerst had 
om een uur een voorwedstrijd plaats van de 
pas opgerichte junioren van D.V.G., welke 
speelde tegen de junioren van Irene. Voor 
de rust wisten zij een 1-0 voorsprong te 
behalen. Na de rust is Irene met de wind 
in de rug iets meer in de meerderheid en 
weten de stand op gelijken voet te l,rengen 
1-1. Waarmede de wedstrijd eindigde ..

Zo speelde j.l. Maandag onze junioren
hun wedstrijd, die zij tot een goed einde 
wisten te brengen. Voorwaar een goede 
prestatie. 

Daarna speelde D.V.G. II tegen Irene. Na 
ongeveer een kwartier neemt DVG door den 
rechtsbinnen de leiding 1-0. Tien minuten 
later maakt de middenvoor van D.V.G. uit 
een mooie kopbal nummer twee 2-0. Met 



Avollturen vanNi�ertje en Blikkertje. 

28. Ze lagen dan ook nau- hen dreigend aan te kijken.
welijks in hun kooi of ze Onze jongens begrepen 

kertje 11Wat is dat?" Maar 
hij wist het girnw, want 11de 
stuur" trok hem mee naar 
achteren. Daar zagen ze 
een roeibootje, stevig vast
gehouden door dikke tou
wen die over een katrol 
liepen. Zonder complimen
ten werden ze opgetild en 
op een bankje gezet. Daar 
zaten ze nu, hoog en 
droog. Daar was de kapi
tein ook al. Zou de stuur
man niet meegaan? Ze 
hoorden de kapitein zeg
gen, dat hij moest zorgen, 
dat het zeilschip veilig op 
zijn plaats kwam en dat hij 
op moest letten of er onk 
een bericht aan land k,t aan 

sliepen al. Heel vroeg de wel, dat dit "De Arend'' 
volgende morgen - het• • moest zijn waar de këlpi
was nog half donker - • tein de vorige av.rnü over 
kwam de stuurman hen a! gesproken had. Toen :'l' 

uit bed halen. ,,Allez jon- eens beter keken bemrrk-
gens, er uit. We moeten ten ze op het dek ook tle 
opschieten", brulde hij, troep mannen, di-� aan 
terwijl hij hen stevig door boord zouqen ziJI1 en ..lic
elkaar schudde. De twee de kapitein zo go�'d h;_elpen 
schrokken op en waren in 11Kom

1 
sta niet te suffen. 

een wip aangekleed. En Stap liever in de sloep, dan 
boven op het dek gekomen, kunnen we opschieten", 
moesten van verrassing baste de stuurman alweer. 
hun ogen eens uitwrijven. De altijd hongerige Nik-
29. 11Het witte Paard(?)" kertje zou liever eerst ge-
lag voor een grote stoom- geten hebben, maar hij 
boot. Drie grote, zwartbe- durfde toch niets te vragen. 
rookte schoorstene schenen 30., 1

1
Sloep?" dacht Blik-

deze stand gaat de rust in. 
Na de rust maakt de middenvoor van 

DVG al spoedig 3-0, waarna Irene de eer 
weet te redden 3-1. Daarna is het nog
maals de beurt aan DVG en maakt de 
rechtsbuiten oummer vier, 4-1 waarmede 
het einde kwam. 

A.s. Zondag zijn beide elftallen vrij.

2Jistd6utie= 1lreaws. 
AANVULLING BONNENLIJST. 

voor de eerste helft van de 7de periode 1946• (9 tot en met 22 Juni) 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 

het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 606. 

331 Algeme.en: 250 gram jam, stroop enz. 
33.2 Algemeen: 100 gr.am koffie. _ 
-3�,3-Al,g�01een;., 50 _g_fàm_ çacao�--=��·"-�·�" k 335. Algemeen: -250 gram waspoeder. • • • 
A 61 Re�ervè: 1 ei 
Bonkaarten KF 606. 
379 Reserve: 125 gram boter. 
Bonkaarten LA, LB, LC 606. 
A 50 melk: 2 liter melk. 
B 50, C 50 melk: 3½/liter melk. 
244 aardappelen: 1 kg aardappelen. 
245 aardappelen: 200 gram brood. 
Bonkaarten KO, KE 606.

• 
, 

831 Algemeen: 250 gram jam,· stroop enz. 
832 Algemeen: 50 gram cacao 

.833 Algemeen: 250 gram waspoeder. 
Bonkaarten KG 606. 
877 BMV: 125 gram boter. • ) • 
878 suiker: 400 gram suiker. • 
Bonkaarten LD, LE 606.

D 50, E 50 melk: 6 liter melk. 
744 aardappelen: 1 kg. aardappelèn. 
Tabakskaarten enz. • • •
Tabakskaarten ,enz. 
T 32: 2 rantsoenen tabaksartik�len. . 
V 32: 100 gram chocolade of suikerwerken.· 
X 32: 100 gram chocolade of suikerwerken. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 14 Juni· a.s. worden gebruikt. m.:-t 
uitzondering van .de bonnen voor Melk en 
aardappelen, waarop eerst m\t ingang van· 
Maandag 17 Juni mag worden afgeleverd, 

De bon A 61 voor 1 ei blijft geldig t.m. 
6 Juli a.s. 
'- De bonnen 878 Suiker voor 400 gram 
suiker blijven eveneens geldig tot en met 6 
Juli a.s. In verband met de bevoorrading van 
de handel is het mogelijk; dat de suiker niet 
overal onmiddellijk verkrijgbaar zal zi.in. 

Bij deelneming aan maaltijden van Je 
Centrale Keuken moeten aldaar de bonnen 
11248 of 748 vlees" voor vlees en "244 aard
app�len'� voor aardappelen worden ingele-
v�a . J 

Maandagavond om half 8 Congregatie. 
Donderdag, 20 Juni. H. Sacramentsdag. 

H.H. Missen zijn op die dag om half 7, 
kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. Des avonds om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. In het octaaf van Sacramentsaag el
ken avond om 7 uur Lof met Rozenhoedje .• 

Zaterdags biechthoren van half 4 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. •

Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. H. 

Mis voor Theodora v. d. Ven te Druten 
over!.; z.a. gel. mndst. voor Albertus Beek
mans; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Pe
trus Pennings v.w. zijn medearbeiders in 
Duitsland; om half 8 gel. H. Mis voor Willy 
Derks te Batavia overl.; z.a. gel. mndst. voor 
Johanna Bevers Louwers; H. Hart alt. gel. 
mndst. v.' Angela Honorina de Meij; half 9 
gez. Dienst voor Maria v. d� Booggaard 
Eüler. _ _ . _ 
' DINSDAG: om 'kwart, voor 7 ge�. jrgt. 
voor Andreas Cornelis Schuurmans; z.a. gel. 
H. Mis voor Bernardina Strik Smits v.w. de
processie naar 'Haken-dover; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Gerardus v. d .. Meeren
donk te Schijndel over 1.; om half 8 gel. H. 
Mis voor Anna v. d. Pasch; z.a. gel. mndst, • 
voor Maria Strijbosch; H. Hart altaar gel. -
H. Mis voor Jos v. Susante par. H. Hart
over!.; om half 9 gez. mndst. voor Anna 
Catharina Senden Tendijck. 

WOENSDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Mgr. Philibert Deppen; z.a. gel. 
H, Mis voor Adrianus Spooren te Vught 
over 1.; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Lo
dewijk Bekers te Hatert overl.; om half 8 
gel. H. Mis v. Angela van Liempd1 de Meij 
v,w. de buurt; z.a. gel. mndst. voor Antonius 
van Hal van Asveldt; H. Hart altaar gel. 
rondst. voor Adrianus van Griensven; om 
half 9 gef. gez. jrgt. voor Hubertus van 
Lonkhuizen. 

DONDERDAG: om hal{ 7 gel. jrgt. voor 
Lambertus van Hommel en Anna Maria Vis
sers de hsvr.; z.a. gel. jrgt. voor Anna Maria •
v. d. Sloot Bevers; H .. Hart altaar gel. jrgt.
voor Martinus v.d. Meijden en Elisabeth
Boons de hsvr.; om kwart voor 8 gel. H. 1Mis
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der
parochie; z.a. gel. H. Mis voor Maria Korde
winders als weldoenster der Congregatie;
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Cornelis v. d.
Ven en Anna v. d. Langenberg; om 9 uur
gel. H. Mis voor Joseph Cuijten v.w. de te
Gezags-Compagnie; om half 11 Hoogmis.

VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johannes Deppen; z.a. gel. H. Mis 
voor Maria• van Hal Dankers par. H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Petrus Hendricus 
v:. d. Ven te Tilburg overl.; om half 8 gel. 
Pl. Mis ter ere van het H. Hart; z.a. gel. 
mndst. voor Hendrica v. d. Brand; H. Hart 
altaar gel.. mndst. voor Antonia v. d. Lan
genberg; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Anna 
van Oerle v. d. Ven. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen, 
te ontvangen: Bernardus Wilhelmus Fa brie 
geb. te. Lieshout en wonende te Best en 
Adriana Slijters wed. van Cornelis v. d. Pas 
geb. en won. te Boxtel; Christianus Johannes 
Theodorus van Asvelt en Maria Josephina 
v. d. Velden beiden uit deze parochie;
waarvan de 2e afkondiging geschiedt; Jo
hannes v. d. Langenberg uit deze parochie
en Anna Karssemakers uit de parochie van
het H. Hart, waarvan heden de 3e afkon
diging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht de hun bekende huwelijksbeletselen
waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste
aan den pastoor bekend te maken.

PAROCHIE H. +-IART TE BOXTEL. 
Feest der H. Drie-eenheid. 

De eerste schaal is voor de kerk; de twee
de schaal voor de Seminaries van ons Bis
dom. Het Lof en de godsdienstige bijeen
komsten vervallen vanwege de H. Bloed 
Processie welke deze middag door de stra
ten van Boxtel trekt. 

Donderdag H. Sacramentsdag feestelijke 
herdenking van de instelling van het H. 
Sacrament des Altaars. De H. Missen zijn 
als op Zondag. De Hoogmis om half 11 
vervalt. De H. Mis van kwart over 9 wordt 
als Hoogmis opgedragen. . 

Daags te voren is er tijdens de Diensten 
gelegenheid om te biechten; 's Avonds om 
half 8 pl. Lof met predicatie. De leden der 
Altaarw_acht zullen allen aanwezig zijn. Ge
durende h_et Octaaf van H. Sacramentsdag is 
het iederen avond om half 8 Lof. 

ZONDAG 16 Juni: 6 uur 1.d. Maria van 
HaL-Dankers vanwege Retraite-Penning; 7 
uur Ld. tot bijz. intentie; 8 uur 1.d. voor het 
geest, en tijd. welzijn der parochie; kwart 
over 9 Ld. Maria Kaufman-Langenhof; half 
11 Ld. overl. fam. v. d. Schoot-v. d. Linden 
(De gezongen Hoogmis vervalt in verband 
met de plechtige gezongen H. Mis, welke 
vandaag in het Processie-park wordt opge
dragen). 

MAANDAG, 17 Juni, 7 uur z.d. Joes. 
Bekkers en Gijsberdina de dr.; Ld. Maria 
Kuypers-Habraken; l.d. Joseph Cuyten van
wege _1 ste gez_ags-compagnie; kwart voor 8 
gef. LJ. Sepa!ittaan v. d. Aker en Henrica v. 
d. Loo z.e.; l.d, Petrus van Oosterhout en
Cornelis de zoon; half 9 z.d. Jos. van Su
sante.

DINSDAG, 18 Juni:· 7 uur 1.d. Henricus 
en Marinus Kappen; l.d, voor de gelovige 
zielen; Ld. Willy Derks vanwege Spaar
vereniging; kwart voor 8 l.d. afgestorven 
fam. Janssen; half 9 pl. z.d. tot bijz. int. 
half 10 Gez. Huwelijksmis. • • • 

WOENSDAG, 19 Juni: 7 uur 1.d. Joa v, 
Zeeland te Esch overL; I.m. Joes Verhoeven; 
Ld. Joa Potters-Kemps vanwege kleinkinde
ren; kwart voor 8 1.d. Joes Driessen als
overl. lid der H. Fam.; l.j. Gerardus Rozen
boom; half 9 z.m. Theodorus Hendriks. 

DONDERDAG: 6 uur I.m. Catharina v. 
d. Steen-Bekers; 7 u. l.d. Cornelis Strijbos en

• Theodora Teunissen z.e.; l.d. Theodorus v.d.
W eijst; 8 uur l.d. geest. en tijd .. welzijn
der par.; l.d. Maria Berends-Wolfs te Moer
gestel overleden; kwart over 9 z.j. Joes
Bekkers ... 

VRIJDAG, 21 Juni: 7 uur l.d. Henricus
Stevens; l.d, Joes Hens en en Martina de 
dr.; Ld. Joa Potters-Kemps; kwart voor ;
8 l.j. Josephina Hoenselaars; l.d. Martinus
Louwers, te Eindhoven overleden; half 9
z.m. Jos van Susante.
• ZONDAG, 22 Juni: 7 uur l.j. Adriana
Wagenaars v. d. Linden; l.d. Adrianus en
Franciscus Wagenaars; I.m. Antonius Wa
genaars; kwart voor 8 l.j. Martien Goos
sens; half 9 l.d. Petrus van Zon, te Berkel
Enschot overleden; half 10 gez. Huwelijksm.

PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE
1ste Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis Welzijn der 
parochie; .10 uur jrgt. Hendricus van Oor
schot. 

MAANDAG: half 8 jrgt. Marinus. Ver
. hagen. 

DINSDAG: half 8 jrgt. Hendrica hsvr. 
• van Marinus Verhagen; 9 uur. gez. H. Mis
• St. Antonius en St. Sebastianus gilde.

·WOENSDAG: half 8 jrgt. Joannes v. d.
Mugheuvel. 

DONDERDAG half 8 Henricus Swanen
berg en Wilhelmina de hsvt" 

VRIJDAG: half 8 jrgt. Antoon van Kern-..__ 
pen. • 

ZATERDAG: half 8 jrgt. Joanna Maria 
van Kempen en Francina van Kempen: 

Deze week zullen geschieden: Zondag: 

PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. 
, ZONDAG, 16 Juni: Drievuldigheids-Zon
dag: De H.H. Missen om half 7, kwart voor -
8, 9 uur,' half 11 en om 11 uur de Plechtige 
Hoogmis met assistentie in. het processie
park Bij slecht weer in de St: Petruskerk. 
De Hoogmis zal worden opgedragen ' voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der paro0 

• 

chie. Na de middag om 2 uur grote pro
cessie ter ere van het H. Bloed, waarna Lof 
met preek in het processiepark. .Om· 3 uur 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. ,voor Maria Deppen Kouwen berg; z.a. 
gel. H. Mis ter ere van O.L. Vr.; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Anna Maria Hees
aKkers-Geerts; om half 8 gel. H . .Mis voor 
afgestorven fam. van Quirinus Nieuwen
huizen; z.a. gel. .mndst. voor Geertruda Ver-

1 

• 

heijden van Sonsbeek; 1-i. Hart altaar gel. 
H. Mis. voor Martinus Jacobs; om half 9
gez. H .. Mis voor Adrianus van Griensven.

H. Mis Adrianus van Schaik broederschap
H. Hart;· Maandag : H. Mis Nicolasina
� oelen Levende Rozenkrans; H. Mis Nico
lasina Toelen processie Roermond; Dins
dag 2 H. Missen Maria van Kasteren van
wege de buurt; Woensdag 2 H. Missen Ma-

. ria van Kasteren vanwege de buurt; Don
derdag 2 H. Missen Antoon van Oorschot
vanwege broers• en zusters; Vrijdag 2 H. 
Missen Antoon van Oorschot vanwege de
buurtjoógens; Zaterdag: H. Mis Wilhelmina
Paaymans v. d. Heuvel te Oisterwijlé overl.
H. Mis Adrianus Joannes Voets te Orthen
overleden.

• ' 

is er dus geen Lof. 
Vandaag collecte voor het Seminarie. De 

2e schaal voor de bijz. noden van het Epis
<.:Ofaat. Beide · collecten worden ten zeerste 
in de .mildd�digheid der gelovigen aanbe
volen .. 

In het Liefdehuis zullen . geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor • Lambertus 

v, d. Sande; Dinsdag: gel. H. Mis voor Jo
hannes Dan kers; Woensdag: gel. H. Mis 
voor Marinus van -Laarhoven; Vrijdag gel. 
H. Mis voor Anna v, d. Meijden v. d. Ven;
Zaterdag: gel. H. Mis voor de gesneuvelden 
en degenen die in het buitenland verblijven. 

PA�OCHIE H. THERESIA BOXTEL. 
• Drievuldigheidszondag ..

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor het welzijn 
van de parochianen; half 9 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor Helena Mestrom-Brouns. De 
eerste schaal is voor het Seminarie; de twee-: 

de voor B.N. Na . de middag geen Dienst 
in onze eigen parochie en wel in de proces
sie te Boxtel ter ere v.h. H. Bloed te Boxtel. 

MAANDAG: half 8 H, Mis tot bijzon
dere intentie; half 9 plechtige H. Mis voor 
den heer Petrus Johannes .Maas wegens jg. 

DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis voor 
Johannes Vissers; half 9 gez. mndst. voor 
Petrus van Beers. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor 
Maria Timmermans-van Kasteren te Ge
monde overleden; half 9 gez. jrgt. voor 
mej. Isabella Johanna van Hal. 

DONDERDAG: half 8 H. Mis tot inten
tie van de leden der Godsvruchtige vereni
ging ter ere v. d. H. Theresia; half 9 gez. 
mndst. voor mej. Wilhelmina v. d. Boom. 

VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis voor 
Gerard Vekemans te Nijmegen overleden; . 
half 8 H. Mis, waarbij de kerk met een 
kaars wordt vereerd voor de familie v. d. 
Breekel-v. d. Heuvel. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor ,Antoon v. 
Kuringe; half 9 H. Mis vanwege de buurt. 
voor den jongenheer Franciscus Schalkx. 

Biechturen van half 3 tot 4 en van half 6 
tot 7 uur; daarna Lof ter ere v. h. Onbe
vlekte Hart van Maria, tot afwering van het 
communisme en opbouw van de Katholieke 
Actie in onze parochie, in Nederland, ja in 
heel de wereld volgens de wensen der pau
sen. 

Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen Johannes v. d. Loo uit deze 
parochie en Engelina. Josephina van Gemert 
uit de parochie v. d. H. Willibrord te Esch. 

30 dagen worden de gebeden verzocht 
, voor Hendrika Bexkens-Janssens te Oploo 

overleden. In deze weken bestaat er gelegen
heid het jaarlijks plaatsen- en bankengeld te 
voldoen in de sacristie of de pastorie vol
gen� de tarieven v·an de vorige jaren. 

Een ieder wordt vriendelijk verzocht, deze 
tijdig te voldoen vóór 1 Juli a.s.., wijl daar
mee het lopende jaar begint. 

ZONDAG, 23 Juni: 7 ,uur H. Mis van
wege spoorwegpersoneel voor Petrus ván 
Beers. 

PAROCHIE 
ST. JAN'S ONTHOOFDING, LIEMPDE.

Drievuldigheids-Zondag, 16 Juni. 1946.

ZONDAG, Feestdag van de H. Drievul
..d,igheid; half 7 l.j. Frans Kreyveld en Joss. 
v. d. Gouw; 8 uur I.m. tot welzijn der par.;
10 uur z.j. Franciscus v. d. Biggelaar; 3 uur

Lof, daarna meisjes-congregatie. In alle 
H. Missen de tste schaal voor het Semi
narie.

MAANDAG: 7 uur z.j. Johanna· Francis 
v. d. Biggelaar; half 8 z.j. Anna Catharina
Gerrar<lus van ·Eyndhoven,; 8 uur l.µmdst.
wed. Johanria Jan van de Wiel. 

DINSDAG: 7 uur z.j. Antonius v. d. Big-· 
gelaar; half 8 z.j. Theodorus v. d. Meeràk
ker; 8 uur l.mndst. Helena Antonius van 
Asveld. 

WOENSDAG: 7 z.j.J.aurentius v. d. Big
gelaar; half 8 z.j. Hendrica Theodorus v. d. 
Mee rakker; 8 uur l.mndst. Johannes v. d. 
Biggelaar. 

Woensdag-namiddag biecht-horen als op 
Zaterdagen. 

DONDERDAG: feestdag van het H. Sa
crament, geen verplichte feestdag; 6 uur uit
stelling vn het Allerheiligste. 

half 7 1. Mis Maria Petrus Beerens over!.: 
te Moergestel; half 8 1. mis tot welzijn der 
par.; onder deze H. Mis predikatie en uit
deling der H. Communie; de liedjes die zul
len worden uitgereikt, wordt men verzocht 
in de . banken te laten liggen; 10 uur z.j. 
Adriana v. d. Biggelaar. 

3 uur plechtig .Lof, waaronder processie . 
en sluitting der aanbidding. . 
. VRIJDAG: 7 uur z.j. Bernardus \.. de 

Sande; half 8 l.j. Anna Frans v. Son; 8 uur 
l.mnst. Helena Leonardus van Rooy.

ZATERDAG: 7 uur z.j. Elisabeth .Bern.s
v. de Sande; half 8 l.j. Frans van Rooy;
8 uur l.mndst. wed. Wilhelmina Jan Vor-
stenbosch. • 

ZOND�G: half 7 I.m. tot welz, der pa_r.; 
8 uur l.mndst. wed. v. de Koevering; 10 uur 
·z.j. Everardus van de Sande.

De collecte voor de Indische missiën be
droeg f 243,-. 

30e Maria Petrus Beerens overleden te
Moergestel. • 

Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur al
�emene H. Communie der kinderen; de 
Jongens komen biechten Vrijdag-morgen om 
8 uur, de meisjes 's nêlmiddags om ! uur. 

Missiebus: Bij huwelijk van Marinus Ver-
dook- Ketelaars f 10,25. 

PAROCHIE WILLEBRORDUS, ESCH. 
· Drievuldigheidszondag.

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochié. Tweede schaal
collecte voor 't Seminarie; derde voor Bijz. 
Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. Na het Lof ein lied. 

Woensdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6- half 8. 

Donderdag H.' Sacramentsdae, H.H. Dien
sten als op Zondag. 

Vrijdag en Zaterdag om half 8 Lof en 
Zondag a.s. om 3 uur Pl. Lof met Processie 
v.w. het Sacramentstriduum. De gewone
deel.nemers aan de processie worden uitge
nodigd op hun plaatsen aanwezig te zijn. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Johanna van 
der Bruggen; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog
mis . voor de Parochie. 



MAANDAG: 7 uur H. Mis Petronellavan Uden-Olieslagers; 8 uur mndst. Eerw. Zuster Pasca[ DINSDAG: 7 uur H. Mis Maria Wonders-van Nuland te Rosmalen over 1.; B uur mndst. Franciscus Leermakers. . WOENSDAG: 7 uur mndst. Johanna vanZeeland; 8 uur mndst. Johanna van der Bruggen-Dominicus. DONDERDAG: 7 uur H., Mis overl. Ouders; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. ' VRIJDAG: 7 uur jrgt. Johanna van Son-v. d. Aker; 8 uur mndst. Henricus_ Johannes Fick. ZATERDAG: 7 uur jrgt. Petrus van Oers; B uur gez. H. Mis voor lev. en ovetl. leden van de Toneelver. ,,Vriendschap onder Ons". 

Er staat een naam achter, 

eennaam,opgebóuwd uitjaren• 
lange ervaring, als koffiebran-. ders en tbeepakkera. Besteed Uw bon aan Douw, Egberta 
krachtiae Koffie en geurige 
Thee. De goede naam éfie D.E.
zich b�eft verworven staat U
bora voor de beate kwaliteit.

DOUWE EGBERTS 
Koffiebranderijen m Theehandel 

Opgericht 1753 " 

Arbeidsbureau 
Rechterstraat 80, Boxtel Voor de buitenbewaking der interneeringskampen worden sollicitanten opgeroepen. Gevraagd worden: Afdeelingscommandanten, salaris f '.2'.25, - tot f 330, - per maand. Hoofdbewakers, salaris f '.200, - tot f '.2,70 per maand. Bewakers te kl., salaris f 160, - tot f '.200, -per maand. i: Bewakers, salaris f 145, - tot 180, - per maand. Het personeel wordt gratis van dienstkleeding voorzien. Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Arbeidsbureau Boxtel, waar ook zoo spoedig mogelijk in ieder geval vóór '.20 Juni a.s. s c h r  i f t e 1 ij k sollicitaties moeten worden ingediend. In den N.O. Polder kunnen nog steeds flinkegróndwerkers geplaatst worden tegen een goed loon. In Boxtel en Schijndel bestaat een groote vraag naar fabrieksmeisjes en gezinshulpen. Zij die voor een betrekking als hier bedoeld in aanmerking wenschen' te komen gelieve zich te _ melden bij de afdeeling vrouwen van het Arbeidsbureau Boxtel. 

�� 
p �--

1 Geniet dubbel
1 van.1 Edah-koffie !
1 Edah-koffie is zoo 1 prima, dat U er 
� best wat Excellent-
� koffiesurrogaat ( 66k 
� prim a 1 ) door kunt 
� mengen I Koffie , die 

� 
U zoo zet, smaakt naar 

Il
méér! En er is meer, want 

� op deze wijze verdubbelt ge Uw rantsoen! Fluks met Uw bon 
� naar Edahl 1 Edah-koflla 18-16-12 cenl

� 
per rentsoen. 

1 Excellent koffiesurrog aat 

�
30 cent per 250 gram. � � � 

1 � 
� kruidenier:

Voor de belangstelling tijdens de ziekte èn de deelneming bij het overlijden van onzen dierbaren Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader 
J. B. DRIESSEN betuigen wij aan de Eerw. Heeren Geestelijken, Vrienden, Kennissen en Buurtbewoners onzen welgemeenden dank. Uit aller naam: Wed. B. DRIESSENTHEUNISSçN. v. Merheimstraat 51.Te koop een kalf vaars aantelling 26 Juni, J. v. d. Anker, Munsel 17, Boxtel. Zeer goede kinderwagen o.s. te koop of te ruil voorgoed kinderfietsje. Bevr. Molenstraat 19. Te koop eenkastje en tafel, zoo goed als nieuw. Bevr. Korte Kerkstraat 7. Te koop '.2 jonge hondjes, prima ratten� en mollenvangers, bij G. Schellekens Onrooi 15. -Te koop. Een complete herenfiets zonder. banden en een in goede staat zijnde kruiwagen. Bevr. Molenstraat 31, Boxtel. Te koop zeer goed spelende Radio, op lichtnet en met accu. Tevens een zware buistriller en '.2 Volt accu. Bevragen Molenstr. 19. Dagmeisje. Gevraagd een net en proper dagmeisje in gezin van drie personen bij L. v. d. Meijden v. d. RijdtPrins Hendrikstraat 16.Te koop een Kinderwagen. Zoo goed als nieuw te bevragen Onrooi 28. Net meisje gevraagd voor hulp in de huishouding, v. dag- of dag en nacht. Mevr. F. Maas, Bossche-weg 69 Boxtel. 

_ Op·enbare 
aanbesteding. Namens zijn opdrachtgever het Gemeentebestuur van Liempde zal de ondergeteekende in het openbaar aanbesteden overeenkomstig het Aanbestedingsreglement W. B.:HET BOUWEN VANEEN DUBBELE ARBEIDERSWONING op een terrein gelegen aan het Kerkeind te Liempde. Bestek en Voorwaarden m. een teekening zijn vanaf heden verkrijgbaar ten kantore van den Architect, Bossche weg 69 te Boxtel 

·/ 
-............................................ 

Il De R. K. Bouwvakarbeidersbond • . ! dankt allen, die blijk hebben gegeven van hun belangstelling; De winkeliers voor hun hulp om 
l l�terij en feest te doen slagen; De "Vroolijke Golf" 1 uit Boxtel en het duo "Boco", uit Eindhoven· Familie Stoffels, Molenstraat voor het gratis tafel; 1 k laar maken en de koffie, en de meisjes, die de t Koffietafel verzorgden en hebben geserveerd. 
1 Verder den Heer H. van de Laar voor het he• i schikbaar �telle_n van zijn garage en_ ook èle firma ! J. Paashuts, dte ons de gelegenheid bood ons !• feest in de tent te vieren. . t

H. Segbars, voorzitter. 1 _ > Namens het Feestc?mité 1 
i · _ · ' J. Vlaminckx, secretaris. 
-·-·-·-·---·-·.,·-·-·-·-· ........ -, ........... ...... -.... � ........... -.............. ., . ., ...... ...... 1 Aan alle. zelatricen, weldoeners en inwoners van, 1 Boxtel, die medegewerkt hebben om de Liefdadig• heidsdag voor de Java.Missie tot een succes te 
i maken, onze hartelijke dank.
1 

Aan al deze medewerkenden bieden we op Wocns,dag 26 Juni 's avonds om 8 uur in de Ark gratis
i 

een gezellige avond aan. • 
i 

ZUSTERS URSULINEN, 
e 

·BOXTEL 
.............. � ... � ... ,. ........................ . ,-�.,.,. ....... �.-· ... ., ....... -....... .,....., . .,.�-

! i Op 23 Juni a.s. hopen 
i 

. B. N. Hendriks, "_
j M. J. C. Hendriks11van Laarhoven I J hunne 25,jarige Echtvereeniging te herdenken. i t BOXTEL. Juni 1946. 1 
i Kruideniersbedrijf "TAFI", Stationstraat 49. 1 • •

! Receptie van 1-2 uur. • ! • • .......................................................
GEVRA4GD: 
Borduursters, Naaisters en Leerlingnaaisters 

Linnen/ abriek 
W. J. Hoogerwou & Zonen 
Prins Hendrikstraat 11 • Boxtel 

Schenkingen voor 

Sanatorium "De , Klokkenberg
"kunnen voortaan uit 

geblokkeerde rekeningen worden overgeschreven, op rekening van "De Klok, ken berg" bij bankierskantoor A. Janssens Emzoon,Tuinstraat 63, Tilburg, volgens ministeriëele beschik, king d.d. 9 April 1946. Gevraagd: 
Net 

. . 

metsJe 
voor 4eele of halve 
dagen. 
C. P. Griensven

Rechterstraat 10 Boxtel Voor een heerlijk stuk 
KAAS 

en fijne gestoomde en versche VJSQS! 

Planten 
• Prei - Selderie
• Kroten II Spruiten
• Boerekool
• Tabaksplanten

Firma Gebrs. v. Oers 
Boxtel 

TE KOOP alle soorten 

·;;?.p- �roe·p,' taan �lle Ge�rgiJniseerde, ,';' -�
UUI I Katholieke Arbeiders ' ,,- • _, . ' Vrienden, . 1, A.s. ZOND.AG wordt weer de jaarlijkseH. Bloedprdcessie gehouden. Wij vertrouwen ,.dat al onze leden Z:ich zonder uitzondering _ 'i achter ons vaandel zullen scharen om in ., • georganiseerd verband God's zegen voor een';'. blijvende vrede af te smeken. 1 , ,Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de mededelingen elders in dit blad. 

Het 1Bestuur _ , , , der Nederl. Kath. Arbeidersbeweging afd. Boxtel 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

De nieuwe 

Zwitsersche Horloges·. 
zijn aangekomen ! 

Ziet in dé étalage de elegante modellen. 
Voorloopig alleen leverbaar op aankoop- , 
vergunning. 
Alle uurwerken met één jaar garantie. 

fi. 'van Vlerken - {Boxtel 
Uurwerken - Goud en Zilver � Optiek 

= Rookt
' kwaliteit vol geur en smaak 

én Koopt . ,
bli Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkatraat 73 Telefoon 450 

Aveha Koffie De Beste Koffie 

Prima kwaliteit en verach gebrand. Met Uw bonnen naar+\ VE HA 
Verhoogt Uw koffierantsoen met Aveha 
Koffiesurrogaat per pak à 250 gram 30 et. -

, Op de Jambon hebben wij _ ,_, , -:-
T 

Vol�p Chocolade Hagelslág • �-

Suikerschaarschte? Geen nood, zonder 
inlevering bij ons voor alle klanten _ 

PRIMA KOEKJES. 
Wordt klant bij A VEHA en ... 

U bent een tevreden klant. 

ANDRÉ VAN HILST 
Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf Alois Harten 

De Bibliotheekcommissie van ROOMSCHE CULTUUR deelt het lezende publiek van Boxtel mede, dat, met ingang van 15 Juni haar vernieuwde en uitgebreide bibliotheek voortaan gegeexploiteerd zal worden door 
Koolplanten is Uw adres steeds en nog prima verspeende 

a) tegen betaling van f 10per stel; b) na ontvangst v.postwissel dan wel overschrijving op postgiro no.
'.253332 ten bedrage van Boekhandel van Griensven f 10,15.

Dirk Vos Tabaksplanten ., De aanbesteding vindt R4";chterstraat plaats op Vrijdag '.21 Juni onder auspiciën van bovengenoemd bestuur. 
1946, des nam. om 3 uur Staionatraat 4:4. Slits 25 De bibliotheek is geopend op alle werkdagen op het Gemeentehuis te Volgende week Prils f 3.- per 100 stuks I 

vah 's morgens tot 's avonds. Catalogussen zijn Liempde. J verkrijgbaar in bovengenoemden boekhandel. Boxtel, 8 Juni 1946. Nieuwe Haring Th. S,leutjes-van Aarle =------------·-..1 F. M. B. MAAS, Architect. aan verlaagde prijzen. Kasteren B 37, Liempde
GROOTE KEUZE 
SWIFT-Dames- en Heerenschoenen 

ift 

3ldt U een Sdioenenêon!

Ga dan naar G EMEN 
Daar vindt U keus in.

Damesr:s, Heren111 en Kinderschoenen 

Prima zwarte en bruine
Herenmoilères 

Swi/1, f 14.75 en f 15.25 
Stationsstraat 14 " BOXTEL 1 Telefoon 296 

Drukkerij Firma J. P. Tielen, Boxtel. 



2e JAARGANG 1No. 82 VRIJDAG 21 Juiii 1946. 

nt's 
VOORHEEN B0'5<;TELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR .BOXTEL EN o;MGEVING 

actueel pw6leem: gevestigd: passiviteit, een lijdelijk toezien vijand is". De vriendschap houdt n.l. op, 
van verkeerde maatschappelijke toestanden zodra de laatstgenoemde verslagen is. (Zie 

3let 
doet strijdersnaturen walgen, en zij die zulk Rusland-Engeland.) Het woord vijand bete-
een slap christendom moeten verter�n, sla- kent echter: tegenstander. Waar geen zede-
pen onherroepelijk in. Het wordt tljd, dat lijke normen aangenomen worden, zîjn hier-

In de communistische litteratuur wordt er we wakker worden: sociale gerechtigheid en mede alle remmen los en kan alles en ieder-
gedurig gesproken van "de nieuwe dage- sociale liefde op korte termijn. (Knuvelder.) een tegenstander zijn. Wij noem·en: de po-
raad, die in het oosten gaat dagen". Zij ge- Talrijk echter zijn ook onze mensen, 1ie litiek zwakkere, de economisch zwakkere, de 
loven onomstotelijk vast, dat uit de klasse- sinds meer dan een halve eeuw naast socia- bezitters van productiemiddelen, zij wier 
strijd en onder de druk van bepaalde econo- list of communist op de bres staan voor de reuk men niet kan verdragen ('n ander ras) 
mische toestanden in een min of meer ver- rechten van de arbeidende klasse. Ons volk en verder de buren die machtsuitbreiding in 
wijderd verschiet het paradijs "de nieuwe kent de zegenrijke werking der sociale wet- de weg staan. De machtswellust kan zich on-
dageraad" zal terugkeren. Volgens de na- ten als de Onoevallenwetten, de lnvalidi- gehinderd botvieren en 't internationale 

tuur noodzakelijke loop der dingen zal het teits- en Ouderdomswet, de Ziektewet, de • recht bestaat eenvoudig niet meer. We ho-
kapitaal in steeds rijker wordende handen Bedrijfsradenwet, de Vestigingswet, de Kin- ren Hitler dat nog de nek omdraaien, toen 
komen. Met deze kapitaalopeenhoping houdt dertoeslag enz. enz. Welnu het waren onze hij brulde: ,,Was schert mich W eltpolitiek, 
de steeds aanwassende massa van het prole- katholieke voormannen die deze wetten er was schert mich Genève?" En we mogen, 
tariaat gelijke tred. Tenslotte zal het even- door kregen ofwel ze in belangrijke mate gezien de praktijken van het laatste tiental 
wicht tussen de bezittende klasse en de steunden. Herinnert U slechts de namen jaren met recht vragen of Rusland wel een 
troosteloos-arme massa verbroken worden van een Steenberge, een Romme, eer haal- haar beter is. Alleen weet Rusland heel 
ten voordele van de arbeiders. De macht berse een Ruys, een Verschuur. wat wat tactische fouten die Duitsland maakte, 
der verdrukkers zal dan in de 'handen der Het is de Katholieke Arbeidersbewegmg te vermijden. 
verdrukten overgaan, ·evenzeker als de dag oeweest die al jaren voor de oorlog de gees- Als derde balanspunt willen we noemen: 
volgt op de nacht. Dat is het uur der grote ten heeft rijp gemaakt voor de bedrijfschap- het wederzijdse wantrouwen. Heel sterk en 
ineenstorting. Op dat ogenblik begroeten pen: dat min. Vos een voorontwerp heeft duidel_ijk ligt dat voor ons in het feit, dat 
we de "nieuwe gemeenschap". Dan zullen er samenoesteld betreffende de bedrijfschap- Rusland een ijzeren gordijn heeft getrok-
geen heersers meer zijn en geen slaven, pen is ':nogeli]k gemaakt, niet omdat hij nie�� ken van Stettin tot aan de Adriatische Zee. 
maar alleen vrijen en gelijken: het Paradiis katholiek is, maar enkel en alleen omdat WIJ Geen journalist, geen staatsman en niemand 
op aarde; en er zal geen engel met het katholieken in jaren van strijd hebben ge- weet, wat Rusland daarachter uitbroedt. 
vlammende zwaard meer staan om de toe- zwoegd zonder dat iemand ons hielp voo_� Churchill noemde deze politiek een ern-
gang tot het Eden te versperren. Arbeid de inhamering van deze gedachte. Neen, WIJ stige bedreiging van de vrede. 
wordt een genot voor allen. Iedere arbeider gaan voor niemand op zij. Het woord der Ook de honger l;peelt in dit samenspel 
zal kapitalist, iedere kapitalist arbeider zijn. Pausen bezielt ons van geslacht tot ge- van factoren een rol van ontzaglijke bete-
Daar ligt de voor velen onbegrijpelijke aan- slacht. Rome en de arbeiders zijn nauw ver- kenis. Als men bedenkt, dat over een vierde 

trekkingskracht van het communisme. Wie bonden. Rome, dat slaven verhief en vrij- deel van de totale bevolking der wereld de 

zou niet willen lijden en offeren voor zo'n maakte. Rome, dat spreekt met de wijsheid donkere schaduw van de hongersnood waart 
volmaakt geluk in dit tranendal. Stalin. wil en voorzichtigheid van tweeduizend jaar. en dat de geschiedenis ons al te vaak de 
'n paradijs bouwen met gewapend beton, en Rome, dat denkt in eeuwen. Was de Mees- noodlottige gevolgen getoond heeft van de 
daar wil hij heenvaren zonder de ballast ter niet de zoon van de Timmerman? Wat opwinding, die de uitgehongerde massa drijft 
der christelijke moraal. Petrus niet een visser uit Galilea? Is het naar opstand en plundering, dan zal dit feit 

Wij, christenen, stellen daartegenover, dan wonder dat Rome is en blijft voor alle het besef doen rijzen, dat hierin een groot 
d�t sin�s de val der eerste· mensen, to�n tijden en vo�r alle volkeren de beschermster' gevaar voor de vrede ligt. 
door I eigen schuld wanorde werd gezaaid, van de arbeid. Te meer, daar niet alle landen meedoen 

����li..�fi���f _Qii_Q g_e_s_ç;J'.èPe!'l-, hst .2.a-...._ __ _ _ a3n de_ vo_edselconfer.enties._ Rus.land- gaat 
:raè'î1JS met meer voor ons ligt, maar achter =================== liier weer zijn eigen dwarse weg. Wel speelt 
ons. En nooit keren we er terug: omdat de nJa/J-.. � 11n1,1 do w---11J .. _ .. J...

het lokvinkje door in Berlijn voedselpakket-
mens aan God gelijk wilde zijn, heeft hij dat ...T.J uuiu- �....-.. � �UU� ten uit te delen in de wetenschap, dat de 
zalig oord voor altijd verlaten. weg naar het hart nog altijd door de maag 

Ook de Katholieke Kerk - en zij sinds (Vervolg) gaat. 
haar stichting - veroordeelt het kapitalisme, In het eerste artikel van deze balans, werd Boven dit sinistere wereldbeeld zweeft dan 

voor zover dit een opeenhoping van geld vastgesteld, dat de geest door de oorlog tenslotte de geheimzinnige macht van de 
en macht in handen van weinigen nastreeft '- zodanig heeft geleden, dat er een chaos uit atoomenergie. Zal de mensheid de techniek 
ten koste van de arbeider. Dat doen wij groeide, die een slechte basis zou vormen, aanwenden tot haar eigen welzijn of haar 
al tweeduizend jaar: in het evangelie heeft om daar 'n wereldvrede op te bouwen. Be- gebruiken om de cultuur en zichzelf te ver-
Christus onbarmhartige woorden over de halve deze factor zijn er nog andere, die nietigen. Ook voor dit gevaar zoekt men 
slechte rijkdom gesproken: dit staat vast. De dreigen, de balans naar de verkeerde zijde wegen naar veiligheid en vrede. Amerika 
communisten komen pas kijken; broekjes te doen doorslaan en waarvan we er enkele heeft voorgesteld, om 'n internationale com-
zijn het. Ze doen alsof zij het zijn, die voor onder de loupe zullen nemen. missie in te stellen, die alle atoomkracht en 
het eerst opkomen voor de werknemer. Het probleem van de strijd is zo oud als vindplaatsen van urarium en todium onder 
Sinds onheugelijke tijden vecht de Kerk het mensdom en vindt uiteindelijk zijn oor- haar controle moet krijgen. Tevens moeten 
voor de rechten van mens en burger: dage- sprong in de tegenstelling, goed en kwaad. alle atoombommen vernietigd worden. Voor-
lijks brood, kleding, huisvesting, eigen haard, Toen het kwaad in de wereld zijn intrede waar 'n loffelijk voorstel. 
opvoeding der kinderen tot volwaardige bur- deed, was daarmede de strijd geboren. Het Intussen is de conferentie van Parijs weer 
gers. Ligt er dan zo'n begerenswaardig para- Christendom heeft ten allen tijde het ter- begonnen. De moeilijkheden zijn nog ver-
dijs aan gindse kant van het stalen gordijn, rein van de strijd en het voorwerp ervan groot door 'n nieuw voorstel van Engeland 
waarover Churchill onlangs sprak. Papier- aangewezen, n.l. de strijd door de mens, over verdeling van Duitsland en van Arne-
schaarste belet ons voor het ogenblik alles, tegen het kwaad, in zichzelf. Maar niet 'n rika over Oostenrijks bezetting. Hoe zal 
wat de Kerk deed voor enkeling en volk, in enkel mens kan kwaad kennen in zijn ziel, het gaan? 
één adem op te sommen. Zij heeft de slaver- waartegen hij strijden moet, het kwaad kan Z.H. de Paus zei onlangs in een rede voor 
nij ·afgeschaft. In Rusland wonen zeker al- ook collectief worden geconstateerd en de de Kardinalen, dat de vrede wijkt. En toen 
leen maar vrije mensen? Waarom zijn de afweer daartegen collectief worden georga- Byrnes de vorige week naar Parijs vertrok 
Poolse soldaten dan liever maar niet terug- niseerd, b.v. door kerk en staat. De strijd vo?r -�e hervatting der onderhandelingen: 
gekeerd? Zij deed het onmogelijke om de tegen het kwaad treedt hierdoor naar bui- zei hiJ: ,,Men kan niet genoeg voor deze 
vrouw in ere\ te herstellen. Is de vrouw dan ten en is niet langer een strijd tegen "het conferentie bidden !" Het gewicht van deze 
des te meer vrouw, naarmate ze minder boze" in ons, maar wordt daardoor een personen moge een bewijs zijn voor de ernst 
moeder mag zijn ! Zij leert barbaren de hei- strijd tegen "de boze" buiten ons. van de feiten. 
ligheid van de arbeid; zouden de huisgezin- Tevens worden dan de moeilijkheden met Laat ons dan bidden ! 
nen der havenarbeiders dan zoveel geluk- één vergroot, daar de vraag zich voordoet: 
kiger zijn nu de mannen de hele dag thuis wie zijn de bozen? Zolang men nu de zede-
zitten1 omdat de E.V.C. de staking procla- lijke normen in acht nam en het fundament 
meerde. Het gaat deze eeuwig vechtende van goed en kwaad tot grondslag koos, was 
club, zoals een katholiek dagblad haar. deze bepaling niet onoverkomelijk moeilijk. 
noemde, trouwens niet zozeer om betere In dit licht moeten we o.m. de Kruistochten 
arbeidersvoorwaarden voor de arbeiders dan beoordelen en de strijd tussen paus en 
wel om eigen machtspositie. Deze vlag dekt keizer in de Middeleeuwen. Al speelden 
de lading. Gij kunt nog heel wat Ieren van vaak nevenbedoelingen een rol, de tegen-
de Kerk, E.V.C.ers. Het is een feit, dat de stelling goed en kwaad bleef in die oude 
leer van het evangelie en de pauselijke ency- tijden nog' recht overeind. 
dieken nog bij lange na hun beslag niet En nu? 
hebben gekregen. De schuld ligt niet bij de Baseert men zijn oordeel op wat men van 
kerk, maar bij haar vijanden, die alles deden het Christendom naar buiten bespeurt in 
om haár activiteit te verlammen (Kultuur- denken en daden van enkeling en gemeen-
Ieven). Wij zijn er evenzeer van overtuigd, schap4 dan moet men ongetwijfeld vaststel-
dat de schuld ook ligt bij vele katholieken, !en, dat men algemeen de normen van het
die alleen maar katholiek zijn in de kerk, Christendom verlaten heeft. En hier ligt 
maar die door schuldige onwetendheid in een post voor deze balans van grote draad-
het zaken- of economisch leven doen alsof wijdte. Met het verlaten van .de zedelijke 
er geen vuiltje aan de lucht was. Zij zijn normen van het Christéndom ging ook het 
mede-oorzaak dat duizende arbeiders van fu:1<Îamènt van goed en kwaad overboord 
de Kerk zijn vervreemd. en traden daarvoor in de plaats de andere 

Het christendom is allereerst een gods- uitersten: vriend en vijand. In deze tegen-
dienst voor deze wereld. Het is maar al te stelling betekent vriend niets. De volgende 
waar, dat het uit onze predikaties en toe- woorden van een staatsman, onlangs uitge-
spraken heel dikwijls zó schijnt te zijn, dat sproken mogen dat bewijzen: ,,In het sa-
er �en scheiding, een oppositie zelfs be- mengaan van staten moet men er niet op 
staat tussen deze wereld en de eeuwigheid. letten, welke de gemeenschappelijke belan-
Het rijk Gods moet in deze wereld worden _ gen zijn, maar wie de gemeenschappelijke 

:/,,n 't �o.ec. 
Wanneer men de grote weg volgt van

's-Hertogenbosch naar Eindhoven, ziet men 
aangekomen bij Boxtel, links van de weg 
een uitgebreid gebouwen-complex boven
fris groene bomen uitsteken. Dat is Huize·
de la Salle het doel van onze reis. De brede 
oprijlaan tussen bouwlanden en siertuinen
bre1,gt ons aan de ingang. 

Links· zien we het oudste gedeelte rechts
het nieuwe gedeelte. Met de school en de
b?erd_erij vormt dit complex het tegenwoor
dige mternaat, waar ruim 230 jongens van 

7 tot 21 jaar hun verzorging genieten. Al
dadelijk valt op, hoe veel de gebouwen heb
ben geleden tijdens de bezetting. Schilders
metselaars en timmerlieden doen hun best 
om alles weer een behoorlijk aanzien te ge
ven. 

Het was op 26 Juni 1921, dat de eerste 
fraters hun intrek namen in het oudste ge
deelte, dat eerst als verblijf had gediend 
voor Franse Trappistinnen. Met de nodige 
verbouwing en uitbreiding was er plaats 
om de opvoeding van verwaarloosde jongens 
ter hand te nemen. Reeds in 1923 kreeg 
het z'n speciale bestemming, die het nu nog 

Komt, want alles staat klaar. Luc. 14, 7. 

Het Misformulier verhaalt ons de gelijke
nis van de onwillige bruiloftsgasten. Iemand 
gaf eet;i groot feestmaal en nodigde velen 
uit, maar allen lieten zich verontschuldigen. 

Daarom liet de gastheer de armen en ge
brekkigen, de blinden en de kreupelen bin
nen brengen en toen alle plaatsen aan de 
feesttafel nog niet bezet waren, stuurde hij 
Zijn dienaren uit naar wegen en heggen, om 
hen te dwingen, binnen te komen, want Zijn 

huis moest vol zijn. 
Deze gelijkenis kunnen wij met recht 

toepassen op de uitnodiging van Christus, 
dagelijks tot Hem te komen in de H. Com
munie. 

De dagelijkse Communie is geen weelde, 
geen luxe, maar een echte levensbehoefte, 
een ware noodzakelijkheid. Door de H. 
Communie neemt de gelovi�e ziel deel aan

het leven van Christus zelt, welke deelne
ming onze zedelijke omvorming naar het 
voorbeeld van Christus bewerkt. Door de 
H. Communie worden Christus en wij één 

hart en één ziel. 
Daarom is de H. Communie nodig voor 

allen, die christelijk willen leven. 
Dagelijks Communiceren is niet alleen 

goed voor de vromen, het is zelfs noodza
kelijk voor allen, die arm aan deugden en 
zwak v�n wil zijn. 

De mens immers gaat nooit alleen door 
het leven. Altijd is hij in gezelschap van 
zijn hater, zijn belager, die de schaduw van 
_zijn schKeden volgt met de trn•.xw v,3.,n een, 
hona • . 

Nooit mogen wij vergeten, dat de duivel 
het hoofdzakelijk gemunt heeft op de zui
vere zielen. Hij haat hun gerustheid en te
vredenheid. 

De gladde heldere waterspiegel hunner 
ziel moet woelig en troebel worden. Eerder 
laat hij hen niet met rust. 

Daarom bekoort hij de mens, die naar de 
volmaaktheid streeft, met een satanische 
vóórliefde ; nooit verliest hij de moed en 

telkens keert hij terug in de hoop, hem op 
een goede keer te overvallen en te ver
rassen. 

De duivel weet, dat zelfs de volmaakste 
mens, mens blijft, dat hij zijn schat in broze 
vaten draagt, dat het vuur nog ligt te gloeien 
onder de as. 

Maar tegenover de zware valse strijd, 
staat de sterke betrouwbare genade van den 
Eucharistische- Christus. 

Het Ongedesemde Brood, de Wijn, die 
maagden kweekt, de Koning der kuise zie
len kan alleen het geheimzinnig verlangen 
stillen, dat schreit om bevrediging. 

Het Lichaam en Bloed van Christus, de 
gouden teugel voor 't mensen weerbarstige 
en koppige natuur zullen de opstandigheid 
der zinnen in bedwang houden en de geest 
laten zegevieren over het vlees. 

heeft n.l. opvoeding van achterlijke jongens, 
die om welke redenen dan ook in de maat
schappij bijzondere moeilijkheden op lever
den. In de loop der jaren is door uitbrei
ding zo veel mogelijk voldaan aan de vele 
aanvragen voor plaatsing van pupillen. 

Zo heeft Huize de la Salie in de loop 
van haar 25-jarig . bestaan een flink stuk 
charitatief en sociaal werk verricht. Hier
wordt gewerkt aan de opvoeding van kin
deren, die meestal sociaal of moreel gede
railleerd zijn. Hun beperkte intellectuële 
vermogens vereisen van de leiders veel ge- • 
duld en opoffering. Door een geregeld leven 
in een rustig milieu tracht men ze zo goed 
mogelijk klaar te maken voor het "volle 
leven" dat steunt op een kàtholieke levens
beschouwing. De ruim 230 jongens zijn vol
gens leeftijd gescheiden in 8 groepen. De 
schooljongens bezoeken de aan het internaat 
verbonden 9-klassige school. Daar ontvan
gen ze onderricht in de elementaire school
vakken, waanaast grote zorg wordt besteed 
aan de practische handvaardigheden. Met 
hun 17-de jaar gaan deze jongens over naar 
de werkgroepen. AI naar hun capaciteiten 
Redacteur: H. v. d. Meijdcn, Directie en 
Adm.: W. L. nn Amelsfoort, Molcnstr. 19. 



<;>f geaárdheid worden ze opgeleid i'n de • 
kleermakerij, schoenmakerij, in het schil
dersbedrijf of in de weverij. Anderen vinden 
hun werk in de land- en tuinbouw of worden 
gebruikt voor huiselijke bezigheden. 

Daar de jongens van alle oorden van het 
land komen is het resultaat van de zorgen en 
opofferingen moeilijk na te gaan. Het ont- • 
-breken van controleerbaar succes maakt het
werk niet lichter voor de leiders. Toch mag
worden verondersteld, dat een jarenlange
uiterlijk regelmatige levenswijze bij velen
goede gewoonten heeft gevormd, die in hun
later leven van veel belang zullen zijn. Van
betekenis is ook, dat de moeilijkste jaren
der puberteit voor deze jongens geen be
gin zijn van 'n hopeloze afdwaling, die in
het vrije milieu haast zeker zou plaats heb
ben, • wanneer ze aan hun lot waren over-
gelaten.

Huize de la Salie heeft als enig katholiek
internaat voor debiele voogdijjongens een
naam hoog te houden. In de afgelopen 25
jaren heeft deze inrichting getoond, dat ze
haar taak begrijpt. Wij twijfelen er daarom
niet aan, dat ze ook in de toekomst tegen
haar taak zal 'zijn opgewassen. Moge Huize
de la Salie nog vele jaren haar werk ver
richten tot zegen van het misdeelde kind,
tot heil van Kerk en maatschappij.

H. BLOEDPROCESSIE.

De jaarlijkse hulde, die Boxtel pleegt te 
brengen aan het H. Sacrament, door de H.

Bloedprocessie beloofde van 't jaar een mas
sale deelname, doordat van 't jaar voor het 
èerst het H. Sacrament door de straten van 
Boxtel zou worden meegedragen. 

En wanneer anders Boxtel haar eigen dag 
had voor een spon'tane hulde aan het H. 
Sacrament, thans zou deze hulde nog groot
ser worden door de talrijke pelgrims, die o.a. 
uit 's-Hertogenbosch en Bergen op Zoom 
waren opgetrokken, om deze dag te maken 
tot een vermeldenswaaridge in de parochie 
archieven van de aloude St. Pieter. 

Kwart voor tien liep de extra trein binnen, 
inet de Bossche processie, die met organisa
torisch talent in de kortst mogelijke tijd keu
rig werd opgesteld: een fleurige groep van 
gidsen, verkenners en kajotters, koorknapen 
en bruidjes met vaandels en bloemen, vorm
den een kleurige stoet. Het was nu wachten 
op Bergen op Zoom. Toen de trein op de 
juiste tijd was binnengestoomd vond de op
stelling van deze groepen hier en daar nogal 
wat vertraging. Deze processie, die jaren en 
jaren haar bedevaart gehouden heeft naar 
Hoogstraten" voelden zich op het eerste 
moment in Boxtel niet thuis. Alles was 
vreemd voor deze groep. 

Nadat de processies waren opgesteld, trok 
men onder begeleiding van de harmonie van 
La Salle, die vanouds op keurige wijze deze 
ere taak vervult, voorafgegaan door de 
Suisse met kruis en flanbouwen naar het 
processie park van St. Petrus. Maanden ge
leden was het een troosteloos gezicht. Het 
park 'Yas onderkomen. Verschillende leger
groepen hadden het onbruikbaar gemaakt en 
de granaten regen had ook hier verschil
lende druppeltjes uitgezaaid. Maar keurig 
opgemaakt en goed verzorgd lag het op de 
morgen - van de processies de pelgrims af te 
wachten. 

Helaas, de dreigende lucht, die somber en 
angstig boven het park hing, heeft de pro
cessies totaal itil. de war gestuurd. 

Bij het begin der Plechtige Hoogmis brak 
een onweer los, dat een paniek bracht onder 
de pelgrims. 

In de kortste tijd waren allen doorweekt, 
maar een extra woord van hulde aan de 
koorzangers van St. Petrus, H. Hart paro
chie en van de processie van den Bosch die 
het gepresteerd hebben tot het laatst toe 
op hun post te blijven. 

Vanwege het onbetrouwbare weer werd 
ook de H. Sacramentsprocessie door de stra
ten van Boxtel definitief afgelast en daarvoor 
in de plaats werd om 2 uur een plechtig Lof 
gecelebreerd in de St. Petruskerk, waar
onder de feestpredicatie werd gehouden 
door Pater Venantius assumptionist. De kerk 
was tot in de uiterste hoeken gevuld met 
pelgrims, die zich allen wisten neer te leg
gen bij de droeve beslissingen, die het weer 
had afgedwongen. Ondanks dit fiasco, heeft 
het Boxtelse H. Bloed-comité grootse plan
nen : De Boxtelse processie op te voeren tot 
'n hoogtepunt, wat nog niet werd bereikt. 
Laten we hopen, dat bij deze Boxtelse hulde 
aan het H. Sacrament, eindelijk een einde 
gemaakt zal worden aan de kleinzieligheid 
van velen en moge het volgend jaar worden 
een algemene hulde van geheel Boxtel aan 
het H. Sacrament. 
: De jaarlijkse processie van Eindhoven, die 
gewoonlijk op Sacramentsdag naar Boxtel 
kwam, zal waarschijnlijk dit jaar doorgaan 
op 29 Juni. 

PRIESTERWIJDING. 
: Op Zaterdag 15 Juni mocht een van 
Boxtel's zonen, de Eerw. Heer Harrie van 
Griensven de H. Priesterwijding ontvangen, 

die in de St. Jansbasiliek van 's-Hertogen
bosch werd toegediend door Mgr. W. Mut
saerts. De jonge prie�ter hoopt a.s. Zondag 
in de St. Petruskerk om half elf zijn eerste 
plechtige H, Mis op te äragen. 

,,NIEUW SPOOR". 
Dit is de titel van het nieuwe Maandblad 

voor het personeel onzer Spoorwegen. Een 
prachtige uitgave met 'n verscheidenheid 
van lezenswaardige rubrieken, waardoor het 
32 blz. tellende boekje zeker in de gezin
nen van het spoorwegpersoneel graag zal 
worden gelezen. 

De prachtige, rijke illustrering zal daar _ 
bovendien toe bijdragen, temeer nog omdat • 
de mooie kinderrubriek de belangstelling zal 
hebben van de "opgroeiende" kleinen. 

Eén verzoek zouden wij tot de redactie 
willen richten naar aanleiding van een voor 
christenen stotende advertentie: dat de Re
dactie in de neutraliteit der redactionele ver
zorging niet zóver zal gaan als de admini
stratie, .en steeds met het doel der uitgave 
het wezen en gevolg van "propaganda" 
voor ogen zal houden, n.l. de beïnvloeding 
te goede. -

Als de administratie daarbij onze opmer
king óók ter harte wil nemen, en niet door_, 
dik-en-dun het financiële exploitatieresultaat 
op de beoordelingskorrel nemen, dan wen
sen wij het blad in ieder gezin onzer spoor
wegmannen. 
• De abonnementsprijs à f 1.20 voor hen is
daartoe geen bezwaar.

" ZILVEREN JUBILé. 
Op Woensdag 26 Juni a.s. zal het 25 jaar 

geleden zijn, dat op Huize "de la Salie" het 
opvoedingswerk onder de zwakziónige ver� 
waarloosde jeugd een aanvang nam. 

In dankbaarheid jegens God, die de Fra
ters in staat stelde iets bij te dragen tot ver
heffing van de misdeelde jeugd, zal met ge
paste vreugde de zilveren mijlpaal gepas-
seerd worden. 

Receptie van half 2 tot half 3. 
GESLAAGD. 

Voor Leerares in 't modevak slaagde op 
het laatst afgenomen examen mej. Leny 
Verhagen te Boxtel. 

ONGELUK. 
Het ongeluk dat mejuffrouw van Eert-

v. d. Struyk Zaterdag namiddag overkwam 
door aanrijding van den motorrijder V., zou, 
naar ons werd medegedeeld, niet te wijten 
zijn aan het verkeerd-uitwijken van de ver
ongelukte. Zij lag met een beenbreuk en 
andere verwondingen rechts van de weg. 

De politie onderzoek,t de schuldvraa�. 
· ERNSTIG AUTO-ONGELUK.

Vorige week Vrijdag, in de namiddag, 
tegen 3,30 heeft te Brummen bij Zutphen, 

• een ernstig auto-ongeluk plaats gevonden.
Waarschijnlijk door oververmoeidheid van

den chauffeur, reed de auto met drie inzit
tende Paters Assumptionisten, links van de
weg tegen een boom en werd geheel ineen- ·
gedrukt.

De chauffeur, de Heer Schouten, uit Nij
megen, vloog door de schok uit de wagen,
tegen de boom en werd vandaar midden op
de weg geslingerd. Hij was op slag dood.

De Hoog Eerw. P. Gervais Quénard uit
Parijs, Generale Overste der Paters Assump
tioni�ten, di� voor het eerst sinds acht jaar,
een mspectte-tocht hield naar de verschil
lende kloosters in Holland, werd zeer ern-

• stig gewond en werd met een zware hersen
schudding opgenomen in het R.K. Zieken
huis te Zutphen. Gelukkig is er in zijn toe
stand een lichte verbet-ering ingetreden, wel
ke de hoop op algeheel herstel niet uit
sluit. De tweede inzittende, de Vicaris-Pro
vinciaal der Hollandse Provincie, de Z. Eerw.
P. Wiro v. d. Dungen, wonende op het
Kasteel Stapelen, naast het Missiehuis be
liep enkele lichte verwondingen op, t�rwijl
de derde passagier, de waarnemende Over
ste van het Klooster in de Lutte, bij Olden
zaal, er zonder enig letsel afkwam.

De plaatselijke politie heeft de auto in
beslag genomen, om een onderzoek in te
stellen naar de wezenlijke oorzaken van het
ongeluk.

CORRESPONDENTIE. 

. Ingezonden verslag Athletiek. Wij ont
vmgen het verslag Vrijdagavond, te laat 
voor ons blad van vorige week. 

Vrijdagmorgen kwam het reeds voor in
het Prov. N.-Br. Dagblad. 

Wegens overvloed van copie moesten 
enige ingezonden verslagjes worden uitge
laten. 

PAARDENSPORT. 
Onze Boxtelse Rijvereniging St. Martinus 

wist op het concours te Diessen 7 prijzen te 
bemachtigen. • 

Eerste 8-tal middelklasse 2e prijs, 72 pnt. 
Tweede 8-tal lichte klasse 7e pr.; 1e prijs 
?ressuur Ru�ter, Leo Kurstjens; 2e prijs 
idem, Toontie v. d. Sloot, Lennisheuvel 
wat v9or den 15-jarigen ruiter een heel mooi -
succes is. 2e prijs voor best gaand Rijpaard 
Jan Kluijtmans; Aangespannen tuigpaard: 3e 
prijs A. v. d. Sanden met Sedenia; 4e prijs
Leo Kurstjens met Reza. • 

. 
POLITIEVERORDENING. 

• Nu sinds 26 Mei wijzigingen in onze Poli
tieverordening van kracht zijn, zullen logies
verschaff ende hotelhouders goed doen zich

van de hun aangaande w11z1gmgen op de 
hoogte te �tellen. Ten politiebureau zal men 
hen zeker inlichten. 

• , \ * * 

Ook is er aan de verordening een artikel 
45a toegevoegd,· waarvan onze bevolking 
kennis ·dient te nemen. Daarom drukken wij 
hieronder dat artikel af. 

Ieder, die, niet vallende onder de bepa
ling van de artikelen 44 en 45, aan een 
vreemdeling een of meer kamers verhuurt of 
tegen vergoeding nachtverblijf of inwoning 
verschaft, is verplicht binnen twee dagen 
aan den burgemeester of aan het bureau van 
politie mondeling of schriftelijk opgave te 
doen van diens naam, voornamen en leeftijd, 
nationaliteit en woonplaats, een en ander 
ontleend aan een van overheidswege ver
strekt algemeen identiteitsbewijs. 

leder, die een vreemdeling in zijn dienst 
neemt of in zijn woning of in derzelfver aan
horigheden opneemt, is verplicht binnen 
twee dagen aan den burgemeester of aan 
het bureau van politie, daarvan mondeling 
of schriftelijke mededeling te doen onder 
opgave van naam, voornamen, leeftijd, natio
naliteit en woonplaats van bedoelden vreem
deling, een en ander ontleend aan een van 
overheidswege verstrekt algemeen identi
teitsbewijs. Dezelfde verplichting rust op 
hem, die aan een vreemdeling een woning, 
winkel, fabriek, werk- of bergplaats, of een 
gedeelte daarvan verhuurt of in gebruik 
geeft. 

* * 

De aanvullingei_1 van artikel 70 met de 
woorden "portieken, portalen, erkers, veran
da's, winkelpuien en galerijen" is gericht op 
onnodig of ongewenst gebruik maken van 
genoemde tot· gebouwen en winkels beho
rende" ruimten. 

Voor hen, die van het straatleven een 
ontspanning maken, moge het een waarschu
wing zijn. 

INTOCHT EN INSTALLATIE VAN 
BURGEMEESTER FRANCISSEN TE 

ST. MICHIELS-GESTEL. 
Onthièld een loodgrijze zwaarbewolkte 

lucht de goudlichtende zönnestralen aan den 
feestelijken intocht van Burgemeester Fran
cissen, de gulle goedmoedigheid en spontane 
hulde van de bevolking van St. Michiels-Ge
stel was voortreffelijk. Bij zulke gelegenheid 
heeft het Brabantse plattelandsvolk een titel 
om zich op te doffen en doet dit dan ook 
zo spontaan, dat men Brabander moet zijn 
om er begrip van te hebben. 

Dan immers wordt een optocht geformeerd 
waaruit het dorpsleven in al z'n geledingen 
kan worden gelezen. 
• Daarmee maken onze dorpers het feest,
dat ter afwisseling van het alledaagse, de
luim en humor weergeeft die in het volk
leeft. Dan komt naast de Ouwe Guld en de
beoefenaars van de Edele Handboogsport,
ook de Hondenclub en de Hengelsportver
eniging "ten blakke", zoals men dat in het
Meierijsch zegt.

In gezelschap van Ere-Comité en ontvangst 
commissie wachtte Gestels' bevolking de 
komst van hun nieuwen Burgemeester, welke 
omstreeks half 2 aan De Ruwenberg arri
veerden en met zijn Vrouw en kinderen, 
opgenomen tussen zijn volk, in optocht naar 
het Gemeentehuis werd gereden. 

Vanzelfsprekend werden hun eerst bloe
men aangeboden, van de bewoners van bui
ten de kom gelegen wijken, als Haanwijk, 
het Hemelrijk, den Horzik en anderen. 

Om half drie had bij aanwezigheid van 
Burgelijke en Kerkelijke Autoriteiten de 
plechtige Raadszittin_g plaats, waarin door 
den loco-burgemeester, de edelachtb. Heer 
Pennings, de benoemingsacte werd voorge-

lezen • en -den nieuwen' Bnrgéq:i'tester <k: 
ambtsketen, teken van gezag en waardigheid
werd omgehangen, na de installatierede.' 

Nadat de ;Çemeentes.ecretaris nog had ge
sproken, aanvaardde Mr. Francissen zijn 
Burgemeestersambt met een rede, -waarin 
zijn beginselvastheid was te beluisteren eri 
werkprogram, waarnaar hij voornemens is te 
werken aan de materiele belangen van zijn' 
gemeente, maar niet het minst aan de gees
telijke weerbaarheid vàn St. M. Gestels
bevolking. 

Hiermee de plechtige raadszitting beslo,ten 
zijnde, begon de begroeting in meer intie
men stijl. De :?eereerw. Pasto�r Lubbers· 
deed zich hierbij kennen als een fijnbesnaard 
zieleherder. Burgemeester Van Helvoort, uit 
Boxtel, sprak, mede namens de geestelijke 
overheid zijner gèmeente, een dankwoord· 
voor hetg�en Mr. Francissen als waarne
mend Burgemeester gedurende de moeilijke 
tijd aanstonds na de· bezetting voor Boxtel 
en z'n bevolking had bewerkt. . 

. Nadat de heer Jac. van Susante nog _ een 
vriendschappelijk woor:d had gesproken, was 
de plechtigheid ten gemeentehuize geëin
digd. Hierbij waren· ook tegenwoordig de 
beide Wethouders de Heren W. v. d. Laar 
en A. Valks, en de gemeenteraadsleden van 
Boxtel. 
, Om half zes begon het defilé, de Kin
derzang, en muzikale hulde der Harmonie. 
Een welkomstwoord namens de inwoners 
werd uitgesproken door de Voorzitter van 
het Feest-comité Dr. P. Romme. 

Na het defilé recipieerde de ,nieuwe Bur
gemeester met zijne echtgenote ten Ge-

• meentehuize, waarbij een prettige sfeer·
heerste.

De feèstelijke dag werd besloten met een 
rijtoer door de uitgestrekte Gemeente. 

. HET FESTIVAL. 
Boxtels Mannenkoor heeft met het Festi

val de wind in de zeilen gehad, al was het 
met de Pinksterdagen ook in letterlijken zin, 
zodat hij met de tentzeilen speelde. 

Het slechte weer is geen beletsel geweest, 
noch voor de vele aan het festival deelne
mende zangkoren en muziekkorpsen, noch 
voor de belangstellenden. 

Waren gedurende de Pinksterdagen 14000 
bezoekers de controle gepasseerd, l.i. Zon
dag zal naar verhouding de belangstelling 
niet minder zijn geweest. 

Zo'n muzieJ<- en zangfeest geeft aan de 
. gemeente een gezellig aspect. Drukte in de 

straten, opwekkende muziek gedurende de 
gehele dag bij aankomst en vertrek, gezel-
ligheid in de cafè's. , , 

Als inen het aantál bezoekers als 6eoorde
lingsnorm mag nemen, dan is het feest van 
Boxtels Mannenkoor schitterend geslaagd. 

Aannemende, dat, op een enkele uitzon
dering-na, het-grote aantal-bezoek_ers-::ult".de 
omgeving afkomstig zou zijn, dan moet de 
liefhebberij voor de vocale- en instrumentale 
kunst in onze streek zeer groot zijn. 

Te vermelden dat alle uitvoeringen van 
de deelnemende muziekkorpsen en zang
verenigingen op hoog peil stonden is vrijwel 
overbodig, daar alle aan de muzikale- en· 
vocale' meting met de beste prestaties heb
ben meegewerkt. 

Het gemeentebestuur heeft aan het feest· 
officieel meegewerkt door ontvangst van
alle deelnemende verenigingen. ten gemeen-
tehuize. .-

's-Hertogenbosch' Muziekcorps, dat ten 
besluite van het Festival het laatste concert 
gaf, trok na afloop nog naar de Markt waar
met een taptoe een einde aan de feeststem
ming werd gemaakt. 

Boxtels Mannenkoor mag met voldoening 
terugzien op het zo groots opgezet en schit
terend geslaagd muziekfeest. 

nt1vonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

===---- -

31. De twee snapten er
niet veel van, maar ze kre
gen geen tijd om er over 
na te denken, want de ka
pitein stapte ook in het 
bootje en daar hoorde ze 
een zoemend geluid. Het 
bootje bengelde omhoog, 
draaide, ging omlaag en 
plons! daar waren ze op 
het water. Hun begeleider 
greep de riemen en daar 
ging het, recht op "de 
Arend" aan. Langs de 
wand van het schip hing 
een touwladder omlaag en 
_daar moesten ze tegenop 
klimmen. 

32. Eerst drufden ze niet
goed, maar de kapitein zet
te hen op de onderste trede 

en daar ging het: klimmen 
maar. Boven aan de ladder 
stond een kerel die hen op 
het dek trok. Nu kwamen ze 
in een heel andere wereld 
hoor. Alles was veel groter 
en ook veel vuiler dan op 
"het Witte Paard(?)" En 
wat een stel ruwe kerels. 
Brr. Ze rilden ervan. ,,Wat 
zijn dat nu voor schoot
hondjes", lalde een kerel 
vlaJc bij hen. ,,Ons kappie 
heeft zeker behoefte aan 
gezelschap", spotte weer 
een ander. 

33. Maar daar verscheen
het hoofd van de kapitein 
boven de reling en op slag 
was het stil. De baas 
s_cheen er du� de wind goed 

onder te hebben bij zijn 
mannen. 

,,Alles in orde?" infor
meerde hij bij een van hen, 
die Sjoekel bleek te heten. 

,,Ja, kap'tein, we zijn ge
reed om te vertrekken", 
klonk het antwoord. 11Wilt 
u eerst alles nakijken?" 

"Dat komt later wel. Nu 
eerst op volle kracht voor
uit", commandeerde de 
baas, ' opeens weer haast. 
krijgend, 

Nu ging de bende uit el
kaar en het tweetal werd 
toevertrouwd aan een klein 
mager mannetje, dat de 
toepasselijke • naam Spille
been droeg. 



UIT DE MISSIE. 
De Witte Paters ontvingen uit Oeganda 

telegrafisch bericht, dat Broeder Martinus 
Bouw, geboren in Boxtel, 19 Maart 1862, . 
overleden is. 
• 48 jaren van zijn ;,gouden Klooster jubilé"
bracht hij door in de missie van Midden
Afrika. 

God geve aan deze trouwen werker het 
hem beloofde honderdvoudige loon. 

MISSIEBUSJES VOOR DE BOXTELSE 
. MISSIENAAIKRING. 

Opgehaald op het 40,jarig huwelijksfeest 
van v. d. Schoot v. Hamond f 6,25; op de 
bruiloft van P. Heijmans en C. Peijnenburg 
f 19,98; de bruiloft van Gr. Raaijmakers 
! 2,73; de zilveren bruiloft van v. Geffen-
Bevers f 2.99. 

SACRAMENTSPROCESSIE TE 
LENNISHEUVEL. 

Zondag 23 Juni a.s. zal voor het eerst 
de Sacramentsprocessie door de straten van 
Lenqishéuvel trekken. De processie zal om 
3 uur van uit de Kerk vertrekken, naar het 
Rustaltaar in de Mijlstraat, waar het Lof met 
preek gehouden zal worden. 

ledereen, maar vooral alle parochianen 
worden uitgenodigd aan de processie deel 
te nemen. 

ST. MICHIELS-GESTEL - O.D.C. 1 - 7.

In afwachting van de a.s. promotiewed
strijden speelde O.O.C. Zondag j.l. tegen 
St. Michiels-Gestel en kraakte deze met 7 -1. 

De aftrap van deze wedstrijd geschiedde 
door den Edel Achtbare Heer Burgemeester 
Francissen. Twintig minuten na deze ge
beurten,is, was de stand reeds 4-0 voor 
0.O.C. De jongens uit Gestel, waren in het
veld niet de mindere, doch O.O.C. verstond 
beter de kunst van doelpunten maken en 
<laar gaat het tenslotte toch om. Het werd 
een alleszins verdiende 7 -1 overwinning 
voor O.O.C. 

Het 3e elftal moest tegen de kampioen 
Zwaluw III in Vught de vlag strijken, met 
6-0. " 

A.s. Zondag promotiewedstrijd O.D.C."'-
0.S.S, Met grote belangstelling wordt deze
ontmoeting tegemoet gezien. Laat ons ho
pen, dat de K.N.V.B. ter elfder ure geen
aflossing stuurd. De wedstrijd begint om
half drie.

worden ingediend doch moeten duidelijk en 
volledig gemotiveerd zijn. 

Wanneer daaruit blijkt, dat een onder
houd alsnog wenselijk is, zal betrokkene 
daarvoor bericht ontvangen. 

Zich rechtstreeks wenden tot den W aarn. 
Directeur - al of niet tijdens het spreek
uur - om over rijwielen en/of rijwielbanden 
te spreken heeft dus geen zin. 

1. Ná-uitreiking Schoenenbonnen.
Degenen, wier laatste cijfer van het num

mer der Tweede Distributiestamkaart ein
digt op het cijfer 3, 6 of 9 en ná 1 Januari 
1945 nog geen schoenenbon heeft ontvan
gen, kunnen zich alsnog tot zijn Kantoor 
Burgakker 3 te Boxtel wenden en wel op 25 
Juni a.s. ter verkrijging van een schoenen
bon. 

II. Bonnen voor Amerikaanse schoenen.
Vanaf Maandag 23 Juni 1946 kunnen bij 

de plaatselijke distributiediensten aanvragen 
worden ingediend ter verkrijging van Ame
rikaanse schoenen. Hiervoor gelden dezelfde 
instructies als voor verkrijging van de ge
wone schoenenbonnen. 

III. Openstelling aanvraag werkschoenen.
Van 23 tot en met 29 Juni kunnen weder

om aanvragen worden ingediend ter verkrij
ging van een bon voor werkschoenen. Uit
sluitend degenen, die volgens de bestaande, 
inmiddels aangevulde, beroepenlijst daarvoor 
in aanmerking komen en die ná Augustus, 
1945 geen bon voor werkschoenen hebben 
ontvangen kunnen een aanvraagformulier 
indienen. 

OFFICiëLE BONNENLIJST. 
Voor de tweede helft van de 7de periode '46 
Bonkaarten KA, KB, KC 606. 
340 t.m. 344 Algemeen: 800 gram broo( 
345 Algemeen: 400 gram brood. 
346 Algemeen: 200 gram kaas. 
347 Algemeen : 100 gram bloem. 
348 Algemeen: 100 gram gedr. zuidvruchten. 
A 64 Reserve: 1 ei. 
B 64 Reserve: 1600 gram brood. 
C 64 Reserve: 800 gram brood. 

• B 66 Reserve: 100 gram kaas. -
Bonkaarten KF 606.

380 BMV: 250 gram boter. 
381 BMV: 125 gram margarine. 
Bonkaarten LA, LB, LC 606. 
255 vlees: 200 gram vlees. 
256 vlees: 300 gram vlees. 

R.K.S.v.· ,,BOXTEL". A 52 melk: 2 liter melk. 
� Boxtel oefende j.l. Zaterdag tegen het. B 52, C 52 melk: 3½ liter melk. 
Boxtel-elftal van 1938 en won met 6-1. Bonkaarten KD, KE 606. 
])e junioren in het Boxtel van heden vol- 840, 841 Algemeen: 800 gram brood. 
deden uitstekend en vielen op door vlugheid 842 Algemeen: 100 gram kaas. 
en balcontrole. Het was een zeer geslaagde 843 Algemeen: 100 gram bloem. 
oefening waarin bewezen werd, dat de 844 Algemeen: 100 gram gedr. zuidvruchten. 
Boxtel-jeugd straks de oudere op een �aar- D 64 Reserve: 800 gram, b_�ood .. 
dige wij�e zal vervangen. _ , E 64 �eserv�: �00 gram nJst, kindermeel of 
-::; ,Bo�te[ 11 $peelde. eveneens .Zaterdag v.oo.r_ .. --'--. kinder}>.1scmts.,_ :-
de competitie, om half zes tegen Concor- • Bonkaarten KG 606. 

dia uit' den Bosch. Alhoewel de Concordia- 880 BMV: 250 gram boter. 
nen met een extra versterkt elftal in het 881 BMV: 125 gram margarine: 
veld verschenen moesten ze toch voor de - Bonkaarten LD, LE 606.

kracht van Boxtel II bukken. De eerste helft 755, 765 vlees: 100 gram vlees. 
was matig, doch toen na de rust Hobbelen D 52, E 52 melk: 6 liter melk. 
met een fraai schot onhoudbaar de score Tabakskaarten _enz. 
opende was het hek van de dam. Door zeer T 33: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
goede doelpunten werd •de stand 4-0 voor V 33: 100 gram chocolade of suikerwerken. 
Boxtel. X 33: 2 rantsoenen tabaksartikelen .. 

Boxtel I speelt a.s. Zondag uit tegen 
0.0.1. 1-in Rosmalen. 

Degene die de reis willen meemaken wor
den verzocht zich uiterlijk Vrijdagavond op
gegeven te hebben bij v. Griensven, Nieuw
straat 94. 

Voor Böxtel II is� nog geen programma 
bekend. 

De junioren afd. C. wonnen met 7-1, 
afd. B moest echter de vlag strijken met 
3-0. Beide elftailen speelden Zaterdag te
gen • O.O.C.-junioren op het terrein van
OD.C.
·: Zaterdagmiddag spelen de junioren op het
Boxtel terrein. 
• NATIONALE RECLASSERINGSDAG.

Evenals ,het vorig jaar hebben de samen
werkende Reclasseringsinstellingen, waarvan 
4e grootste zijn de R.K. Reclasseringsvereni
ging, het Ned. Genootschap tot Zedelijke 
Verbetering ·der Gevangenen, het Leger des 
Hei1s, en de Protestants Christelijke Reclas
seringsvereniging, het voornemen eeri Natio-
nale Reclasserings.dag te organiseren. 
• :Deze collecte-dag zal gehouden worden

op Zaterdag, 6 Juli a.s. en Zondag 7 Juli.
Ook in onze gemeen.te is eén comité ge

yormd, dat speciaal belast is met de aan
béveling van deze collecte. 
. • 'In dit_ aanbevelings-comité hebben zitting 

genomen de· HoogEerwaarde Heer Deken 
lgp. ·Broekman, de Edelachtbare Heer Bur
gemeester Drs. M. A. M. v. Helvoqrt, de 
Zeer Eerwaarde Heren, Pastoor M. van Be
sO:uw en Pastoor Manders en de· Zeer Eer-
wa�rde Heer Domirié Maas. · , 1 / 

Flet secretariaat wordt waargenomen door 
den tleer J., C. van Etten,_Hoofd c,ler School.. 
_ ;J>ersonen of jeugdverenigingen, die zich 
als cöllectant(e) voor 6 of 7 Juli a.s. willen 
beschikbaar stellen, . worden verzocht, zich 
'hij het secretariaat aan te melden. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
Belangrijke Mededeling. 

tVé Waarnemend Directeur van de Distri� 
bótiekring Boxtel maakt bekend, dat het • 
4c:m ondoenlijk is,._ om tijdens het spreekuur 
des Woet;1sdags nog personen te ontvangen, 
welke hem wensen te spreken over rijwielen-
en/of rijwielbandenbonnen. .. 

·.Eventuëb·reclámes. kunnèn . ·schriftelijk·

PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. 
ZONDAG, 23 Juni: De Hl-1. Missen om 

half 7, kwart voor acht, 9 uur en om half 11 
de solemnele Hoogmis met assistentie, die 
zal worden opgedragen door den neomist 
den WelEerw. Heer H. v. Griensven. Na de 
middag om half 4 (dus niet om 3 uur) Lof 
met Rozenhoedje. Vandaag is het geen H. 
Familie. Vandaag de 2e schaal voor de bijz. 
noden van het Episcopaat, welke bijz. in de 
milddadigheid der gelovigen wordt aanbe
volen. 

Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don
derdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje 
v.w. het octaaf van Sacramentsdag. Donder
dagavond biechthoren van 7-8 uur. 

Vrijdag a.s. Feestdag van het H. Hart van 
Jezus. Om half 8 algemene • H. Communie 
voor de schoolgaande kinderen en om 10 
uur plechtige Hoogmis. Bij goed weer zal 
deze Hoogmis in het processieperk worden 
opgedragen. Des avonds om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. / 

ZATERDAG, 29 Juni, Feestdag v. d. H.H. 
Apostelen Petrus en Paulus. Het is geen 
verplichte fe-estdag, maar het is toch het 
verlangen van onze Bisschoppen, dat deze 
dag zoveel mogelijk als Zondag gevierd 
wordt. De H.H. Missen zijn op die dag om 
kwart voor 7, half 8, half 9 en· om half 11 
de Hoogmis. Des- avonds om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. - , 

Zaterdag biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 uur tot half 8: 

Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 

jrt, voor ;Anna Catharina van Leeuwen; z.a. 
gel. H. Mis voor Johanna v. d. Bruggen te 
Rosmaleri overl.; H. Hart altaar gel. mndst. · 
voor Hermanus Dusemos"; • om half 8 gel. 
mndst. voor ,Antonit Slijters v. d. Langen
berg; z.a. gel. H. Mis voor Martinus Hu
bertus Giesbers; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Hendricus Poirters; om half 9 gez'. 
jrgt. voor Gerardus v. d. Broek de Nijs.• DINSDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst 
voor Josephus Heridricus Sanders. te 's Hee; · 
renberg ov-erl.; z.a.· gel. H. Mis voor Mi- • 
·cha'él v.d. Meijdeil; H. Hart altaar'gel. jrgt.

voor Johanna van Elten van Duren; om Franciscus Wagenaars; Ld. Marinus v. d. 
half 8 gel. H. Mis voor Anna Beijk Mon- Ven; kwart voor 8 l.d. Wilhelmus Joës v:
ters; z.a. gel. H. Mis voor Jos van Susante d. Aa; l.j. Eerw. Broeder Jordanus Merx;
par. H. Hart over!.; I:-I. Hart altaar geL jrgt. half 9 Ld. Jos van Susante. 
voor Henrica Voets van Assouw; om half 9 VRIJDAG, 28 Juni: 6 uur l.d. Joës Dan-
gez. mndst. voor Gesina Doesburg Pelgrim. kers te Eindhoven overl.; 7 uur l.j. Petrus 

WOENSDAG, om kwart voor 7 gez. Baayens en Catharina v. d. Meijden z.e>;, 
Dienst voor Antonius v. d. Steen v.w. het l.j. Joës, Cornelis Schoenmakers; l.j. Marinus
personeel van Susan te; z.a. gel. H. Mis voor Hazen berg en Petronella Potters z.e.; 8 uur 
Willy Derks te Batavia over!.; H. Hart al- z.d. voor de zelatricen der Broederschap
taar gel. H. Mis voor Gerardus v. d. Mee- van het H. Hart; kwart over 9 z.d. tot bijz. 
rendonk te Schijndel overleden; om half 8 intentie. 
gel. jrgt. voor Anna Catharina Vullings; z.a. ZATERDAG, 29 Juni: 6 uur l.j. Fran-
gel. jrgt. voor Petrus Vullings; H. Hart al- cina Merx; 7 uur Ld. tot geest. en tijd. 
taar gel. H. Mis voor Petrus Pennings v.w. welzijn der parochie; Ld. voor een overleden 
zijn medearbeiders in Duitsland; om half 9 Zuster; l.d. Wilhelmina Bauman-Tyssen, te 
gez. Dienst voor afgestorven fam. v. d. Meij- Mill over!.; 8 uur Ld. Antonius Wagenaars; 
den v. d. Ven. kwart over 9 l.j. Jan Hazenberg. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. AM US GEMONDE mndst. voor Lambertus v. d. Besselaar; z.a. PAROCHIE H. L BERT 
2de Zondag na Pinksteren. gel. H. Mis voor Angela v. Liempd de Meij ZONDAG: half 8 H. Mis Welzijn der v.w. de buurt; H. Hart altaar gel. jrgt. voor paorchie; 10 uur H. Mis ter ere van den H.Lambertus van Hommel; om half 8 gel. mnd. Aloysius. _ voor Hendrica van Drunen; z.a. gel. mndst. MAANDAG: half 8 jrgt. Theodorus van voor Peter Karel van Rooij; H. Hart altaar Grinsven. gel. mndst. voor Johanna v. d. Meerendonk; DINSDAG: half 8 jrgt. Cornelis Voets om half 9 gez. Dienst voor Maria v. d. Boo- en Paulina de hsvr. gaard Eüler; om half 10 Huwelijksmis. WOENSDAG: half 8 jrgt. Hendricus VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst• Raaymakers en Maria de hsvr. voor Albertus Welling; z.a. gel. mndst. voor DONDERDAG: half 8 jrgt. Wilhelmus Johanna Maria Wijnands i H. Hart altaar Eykemans en Anna Maria de hsvr. gel. mndst. voor Maria v. d. Wal Verbeek; VRIJDAG: half 8 jrgt. Henricus Hoezen. om half 8 gel. mndst. voor Petrus Bergman; ZATERDAG: half 8 jrgt. Fran_s van Osch z.a. gel. mndst. voor Martinus Jacobs; H. en Wilhelmina de hsvr.Hart altaar gel. mndSt. voor Paulina Hoff- Deze week zullen geschieden:. Maahdag mans van Hal; om half 9 gez. mndst• voor H. Mis voor Clasina van Kempen en voorJohannes Dankers. Petronella Pijnappels te Schijndel overl.; In het Liefdehuis zullen geschieden: Dinsdag 2 H. Missen voor Antoon van Oor-. Maandag: gel. H. Mis voor Marinus van schot vanwege de buurtjongens; Woensdag Laarhoven i Dinsdag gel. H. Mis voor Jo- 2 H. Missen voor Antoon van Oorschot van-hannes. Dankers; Woensdag en Donderdag wege de buurtjongens; Donderdag 2 H. gel. H. Mis v�or de gesneuvelden en dege- Missen voor Nicolasina Toelen vanwege de neo die in het buitenland verblijven; Vrij- kinderen; Vrijdag H. Mis voor Nicolasina dag gel. H. Mis voor Anna v. d. Meijden v. Toelen vanwege de kinderen; H. Mis Nico-d. Ven. • 

lasina Toelen processie Kevelaar; Zaterdag Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 2 H. Missen Adrianus van Schaik vanwege te ontanvgen: Marinus Henricus Victor Ma- de huisgenoten. ria v. d. Meerendonk en Eleonora Jacque-
lina Henriette Rosa v. d. Weijst, beiden uit PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL. 
deze parochie, waarvan heden de te af- Zondag onder het Octaaf van 
kondiging geschiedt; Bernardus Wilhelmus H. Sacramentsdag. 
Fabrie geb. te Lieshout en won. te Best en ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege spoor-
Adriana Slijters wed. van Cornelis v. d. Pas wegpersoneel voor Petrus van Beers; half 9 
geb. en won. te Boxtel; Christianus Johan- H. Mis; 10 uur solemnele H. Mis wegens 
nes Theodorus van Asveld en Maria Jo- het feest ter ere van het H. Sacrament; 3 
sephina van d. Velden beiden uit deze paro- uur plechtige processie ter ere van het Aller-
chie, waarvan heden de 3e afkondiging ge- heiligste Sacrament des Altaars, uitgedragen 
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun i9 de verschillende wijken van Lennisheuvel. 
bekende huwelijksbeletselen waarin niet is Doel van deze processie is van God te ver-
gedispenseerd ten spoedigste aan den pas- krijgen betere viering van de Zondagsrust 
toor bekend te maken. in het openbare leven en Zondagsheiliging 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL. voor heel ons vadedand, ja voor heel de we-.
Zondag onder het Octaaf van reld. Insgelijks zullen de zieken in de hui-

�-.cSacramentsdag :23 Juni. - -zen,· waarlangs we trekken; .gezegend wor-
De 1ste schaal is voor de kerk, de 2de deri. f 

schaal voor de B.N. van het Episcopaat. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon-
Vandaag houdt de H. Familie van Moeders dere intentie; half 9 H. Mis, waarbij de 
en Gehuwde vrouwen haar Algemene H. kerk met een kaars wordt vereerd voor Cor-
Communie onder de H. Missen van 7 en 8 nelis van Kempen en Getruda v. d. Ven 
uur, om kwart voor twaalf H. Familie voor hsvr. 
jongens, om 2 uur Teresa, om half vier DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna van 
H. Familie voor mannen, om 7 uur Lof met Kuringe-v. d. Heijden; half 9 H. Mis ter
Rozenhoedje. ere van d. H. Antonius. Gedenken we in 

Deze week is het tot en met Donderdag deze maand vol dankbaarheid de grote gunst 
om half acht Lof vanwege het Octaaf van voor ons bewezen in den H. Antonius voor 
Sacramentsdag. • ons als den beschermer te hebben als ver- •

Dinsdag-avond 8 uur H. Familie voor kondiger van de Goddelijke leer, want thans
Meisjes. mogen wij hem huldigen als-kerkleraar.

Vrijdag, feestdag van het H. Hart, Pa- WOENSDAG: half 8 H. Mis voor den
troon van onze parochie. De H. Missen zijn heer Johan Maas, in Grave overleden; half 
om 6 en 7 uur, om 8 uur H. Mis, welke 9 H. Mis voor Gerard Vekemans te Nij-
door de kinderen zal worden gezongen en megen overleden. 
kwart over negen de Plechtige H. Mis, waar- DONDERDAG: half 8 • H. Mis ter ere 
na de toewijding aan het H. Hart zal ge- v. d. H. Theresia uit dankbaarheid; half 9
schieden. 's Avonds is het om half acht Lof. H. Mis tot intentie v. d. leden der Gods-
Men kan op deze feestdag een vollen aflaat vruchtige verenig. ter ere v. d. H. Theresia. 
verdienen op de gewone voorwaarden. Don- VRIJDAG: half 8 H. Mis vanwege Mis--
derdag tevoren is er van 6 tot 7 uur gele- sie-naaikring voor mej. Wilhelmina v. d. 
genheid om te biechten. Gaarne worden Boom; half 9 H. Mis ter ere v. d. H. Gem-· 
bloemen verwacht tot versiering van het ma. Op het einde der H. Mis eerherstel aan 
H. Hart beeld. het Goddelijk Hart van Jezus met Litanie. 

Zaterdag feestdag van den H. Petrus en ZATERDAG: half 8 H. Mis voor een 
Paulus. De H. Missen zijn als op Zondag, overledene; half 9 H. Mis vapwege het feest 
uitgenomen de dienst van half elf, welke van -St. Petrus en Paulus voor het welzijn 
vervalt. De H. Mis van kwart over negen van de parochianen. 
wordt als . Hoogmis opgedragen. Biechturen: half 3 tot 4 en van half 6 

Zondag a.s. zal de, in cmze parochie ge- tot 7 uur. Daarna Lof tot bestrijding van het 
bruikelijke Processie ter ere van het H. e::ommunisme en opbloei van de Katholieke 
Hart worden gehouden, aansluitende bij de Actie. • 
Hoogmis. 30 dagen worden de gebeden verzocht 

ZONDAG 23 J • 6 1 d 7 1 d voor Hendrika Bexkens-Janssens te Oploo, um : uur . . ; uur . . d h geest. en tijd. welzijn der parochie; 8 uur en e eer Johan Maas in Grave overleden. 
1.d. Maria van Hal-Dankers, als overleden ·1n deze week is alsnog ge1egenheid, de
lid der St. Willibrordus-Broederschap; kwart plaatsen en banken in de. kerk te betalen 
over 9 I.d.; half 11 Hoogmis Henricus van voor de tijd van een vol jaar. De nieuwe 
Eyk vanwege Broed. v. h. H. Hart. pacht begint 1 Juli a.s. Een ieder wien zulks 

MAANDAG, 24 Juni: 7 uur I.d. tot bijz. aanbelangt, wordt vriendelijk verzocht, hier-
int.; l.j. Henricus van Grinsven; l.d. Gerar- aan tijdig te voldoen. 
dus v. d. Broek, in de St. Petrus par. overl.; Bij jubilé van Adrianus v. d. Bosch-Ley-· 

, kwart voor 8 I.d. Mej. Dini Goossens; I.d. ten opgehaald door Rici Veroude f 14,-
Gerar:dus van Erp; half 9 z.d. Petronella de voor de Missie. 
Bie-Schoones. Het H. Sacrament des huwelijks wensen te 

DINSDAG, 25 Juni: 7 uur I.d. tot bijz. ontvangen Johannes Cornelius Quinten uit 
int.; I.d. Joseph Cuyten vanwege Gezags- . Liempde en Christina Laurina Maas uit deze 
compagnie; I.d. Maria Kuypers-Habraken; parochie; en Christianus Comelius Quinten 

, ·kwart voor 8 l.j. Lamberfus van Trigt; Ld. uit Liempde m. Wilhelmina Petronella Maas 
Maria Beaard-Janssen; half 9 z.d. Gode- uit deze parochie, waarvan heden de eerste 
fridus v. d. Braak vanwege O.D.C. afkondiging geschiedt. 

• WOENSDAG, 26 Juni: 7 uur- z.d. Jaco- ZONDAG, 30 Juni: 7 uur H. Mis voor 
bus Elants; I.d. Willy Derks vanwege spaar- den heer • Lambert van Elk in den Haag 
vereniging; l.d. Joa Potters-Kemps vanwege . overleden.
kle

_ 
inkinderen; 1k:wart voor 8 l.j. Wilhelmus .PAROCHIE ST. JAN'S ONTHOOFDING en Corneli� v. d. Gouw; l.d. Adriana Wage- TE LIEMPDE. 

naars-v. d. Linden; halfg 9 l.d. Heer Jan . :2e Zondag na Pinksteren, :23 Juni 1946. • Joës van Eindhoven. , . ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der • DONDERDAG, 27 Juni: 7 uur z.d. Frans,. • . par.; 8 uur l.mndst. wed. Johanna AdrianusJaci>bs vanwege O.D:C.; l.d. Adrianus en v. de Koevering; 10 uur z.j. Ever. van de



San de; 3 uur Lof, daarna jongenscongreg. MAANDAG: 7 uur z.j. Petrus van Esch; half 8 l.j. Egedeus v. d. Loo en Johanna hsvr. 8 uur Willem Venmans en Henrina hsvr. DINSDAG: 7 uur z.j. Wilhelmina Petrus van Esch; half 8 l.j. Jo Venmans; 8 uur l.j. Gijsberdina Gers. v. d. Meerendonk. WOENSDAG: 7 uur z.j. Martinus van Gerven; half 8 l.j. Adrianus van de Koevering; 8 uur l.j. Maria van Rooy. DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der parochianen; half 8 z.j. Anna Maria , Martinus van Gerven; 8 uur l.j. Eerw. Zr. Sylvestra v. de Koevering. VRIJDAG, feestdag van het H. Hart daarom ook Donderdag biechthoren als op Zaterdagen -: half 7 en 7 uur I.m. bijz. noden der parochianen; half 8 z.m. bijz. noden der parochianen; deze H. Mis met uitstelling van het Allerheiligste en Acte van Ereboete qan het H. Hart. ZATERDAG, feestdag der H. Apostelen Petrus en Paulus, geen verplichte feestdag: 
, 6 uur l.j. Jacobus van Diessen en Adriana/ hsvr.; 7 uur l.j. Petrus Scheutjes; 8 uur I.m. voor de leden der H. Kindsheid; men wordt verzocht gedurende deze H. Mis de banken en stoelen in den middelgang vrij te laten; na die H. Mis opdracht der kinderen aan het 1Kind Jezus, en zegening der kinderen. 10 uur z.m. tot welzijn der par.; 3 uur Lof. . ZONDAG: half 7 l.j. Antonius Thomas-sen, Cornelia en Johanna hsvr.; 8 uur l.j. Johanna Johannes Bax; 10 uur z.m. tot welzijn der parochie; 3 uur Lof. Gedoopt: Wilhelmina Cornelia dochter van Gerardus van Beers der Kinderen. 

PAROCHIE ST. WILLIBRORD TE ESCH. 
Zondag onder 't Octaaf van Sacramentsdag. . H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Plechtig Lof met processie. Na het Lof een danklied. Vrijdag feestdag van het H. Hart van Jezus, om half 7 uitstelling van het Allerheiligste en Communie uitreiken. Om 7 uur Pl. Gez. H. Mis met uitstelling, waarna Litanie van het H. Hart en voorgeschreven gebed. Na den middag om 4 uur zullen de kinderen van de bewaar- en lagere school een bloemenhulde brengen voor het beeld van het H. Hart bij de kerk; 's avonds om half 8Pl. Lof; na het Lof een lied ter ere vanhet H. Hart.Zaterdag feestdag van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, H.H. Diensten als op Zondag. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de parochie; half 9 H. Mis; 10 uur Pl. Hoogmis uit dankbaarheid voor de Eerw. Zusters van St. Joseph-Zorg. MAANDAG: 7 uur H. Mis Petronçlla van Uden-Olieslagers i 8 uur H. Mis Johanna van der Bruggen. DINSDAG: 7 uur H. Mis over!. Familie van der Loo-van Gemert; half 10 gez. Huwelijksmis. WOENSDAG: 7 uur jrgt. Martinus van den Braak; 8 uur jrgt. Adriaan van den Akker. DONDERDAG: 7 uur jrgt. Wilhelmina van den Braak-v. d. Berg; half 10 Gez. Huwelijksmis. VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. Zeereerwaarde Heer Willibrordus van den Braak; 8 uur jrgt. Maria van den Akker-van Zeeland. ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor de parochie; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis gef. H. Mis Mevr. Johanna Maria-van KuykHackfoordt.Missienaaikring Esch: Opgehaald bij uitvaart Johanna van der Bruggen f 12,81 ½. 
BE-KENDMAKINGEN 

Het Streekbureau voor de Wederopbouw te Schijndel maakt bekend: Personen in de gemeente Boxtel, welke in het bezit zijn van rekeningen betreffende oorlogsgeweldschade en of bezettingsschade aan O N R O E R E N D E goederen kunnen deze rekeningen inclusief de daarvoor bestemde formulieren voor betaling indienen op het Bureau Gemeentewerken te Boxtel, op Maandag 24 t.m. Donderdag 27 Juni dagelijks van 9 tot 12 uur en van 2 tot · 5 uur.v.h. Colt. v. Alg. Comm. v.d. Wederbouw• h. Hoofd van het Streekbureau SchijndelG. v. ESSEN.
Door vele ingezetenen dezer gemeente werd tot op heden niet voldaan aan het bevel van de Plantenziektenkundigendienst tot bespuiting van hun aardappelpercelen. Er zal op naleving van dit bevel een strenge controle worden uitgeoefend. Voor 1 bespuiting moet per are 40 gram calciumarsenaat, toegevoegd aan 8 liter water, worden verbruikt. Het calciumarsenaat is verkrijgbaar op het pakhuis van de N.C.B., Tongeren, iederen voormiddag, tegen betaling van 11 cent per ons. De bespuiting moet worden uitgevoerd bij droog weer. Zij die de bespuiting willen laten uitvoeren door een loonspuiter gelieven zich ten spoedigste te melden ten gemeente-huize afd. financiën. De Burgemeester van Boxtel, M. A. M. VAN HELVOORT.

Bij het overlijden van onzenAongsten zoon en broeder FRANS mochten wij van zijn superieuren, collega's en vrienden te Boxtel deelname ontvangen in het ons' zoo plotseling getroffen smartelijk verlies. Voor dit medeleven en in het bijzonder voor Uwe gebeden en H.H. Missen betuigen wij U allen langs dezen weg onzen oprechten dank. Fam. J. C. JACOBS. Tilburg, Juni 1946. 
Wij betuigen onzen dank aan de Heeren H. en J. v. Erp, door wier leerzame lessen bijna 90 % van onze club, in 9 maanden het Middenstands-Diploma behaalden. J. v. DOORENMALENW. v. d. EERDENAd. GEMENLAURA v. KOLAd. KUENENJAC. PECHTHOLDCOR. v. WIJK.
Op Vrijda� 28 Juni hopen onze dieröare Ouders 

C. DE BROUWERenM. J. DE BROUWER-
BERGMANS hun Zilveren Huwelijksfeest te vieren. De H. Mis van dankbaarheid zal worden opgedragen om kwart over 9 in de kerk van het H. Hart. Dat God hun nog lang moge sparen, is de wensch van hun dankbare kinderen. MARIE (Zr. Aloysia) COR èn Verloofde. FRIED, JO, BETSIE, FIEN, CISCA, HENKIE, ANGELA. Boxtel, Nieuwe Kerkstr. 51.' 

Net R.K. Meisje dat behan-deld wil worden als kind in huis, kan bij ons plaatsing vinden. Wasch buiten de deur. Werkster voor het grove werk. Tevens kan geplaatst worden Nette Bak
kersleerling. J. van Dijk, Vic. v. Alphenlaan 10, Boxtel. 
' Te koop pracht jonge hon
den, ruwharige H. Herders. Adr. v. d. Sande, Stationstraat 69.' Aangeboden een net kost-
huis te Boxtel in klein gezin met vrije slaapkamer en verder huiselijk verkeer v. een persoon. Br. onder no. 
_7, Molenstraat 19.
Boxtel. Te koop bij Th. Witlox Tongeren 64, een 
kalfkoe, bijna aan telling. Keuze uit twee, een dragend varken aan telling, 
dekrijpe zeugjes, een toom
,zware biggen, allen V.D.L.
Te koop aangeboden: 
6 Ween er leunstoelen met Spaanschrieten zittingen; 1 eiken bureaustoel; 1 eiken 
bureau. Alles z.g.a.n. Te bevragen Molenstraat 19. 
. Te koop: Jonge haantjes, 35 et. per stuk. 2 zware 
slachtkonijnen en 2 fox
honden, beste mol- en bunzingvangers. J. v. Helvoort Lennisheuvel 104 (Vorst), Boxtel. 
' Te koop : Korte bruine leeren jas. Bevr. Tongeren 34, Boxtel. 
Te koop een leeren jas, bij De Ruijter, Onrooi 53. 
Te koop toom beste biggen een drachtig varken en een partij jonge haantjes, acht weken oud, bij M. v. Hal, Tongeren 69. 
Te koop een jonge kalf, koe of een vers gekalfde. Tevens 3 driftvarkens G.Y. 
J. Buddemeijer, Markt 23.
R. K. Boerinnenbond en 
R.K. Jonge Boerenstand 
Leden welke op 30 Juni 
willen meereizen per auto 
naar den 

Sportdag 
te Hulten moeten zich uiterlijk Zon• dag na de Hoogmis op� geven in de Landbouw• school. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-

·1=. 1
Voor de buitengewone blijken van belangstel-ling ondervonden bij ons 25-jarig huwelijksfeest, betuigen wij onzen hartelijken en oprechten 

1
. dank. 

_ !1 Tongeren 26. M. HENDRIKS-HELDENS 
!

·-·-·-·-·-·-·-·-----.... -·-·-·---·-·-·-·-----· 

Dankbetuiging 
Het Bestuur van den R.K. Bouwvakarb. Bond betuigd langs dezen weg hartelijk dank aan allen die er toe bijgedragen hebben om ons 25-jarig bestaan zoo luisterrijk te doen vieren.Onzen specialen dank nog aan het feestcomitévoor hunne moeilijke taak, welke zij zoo keuriguitgevoerd hebben. Verder danken wij alleleden die weer spontaan geofferd hebben aande collecte voor de Kinderen van Putten.

Namens. den R.K. Bouwvakarb. Bond teekenen wij met voldoening R. DE LAAT, Voorzitter.C. v.d. AKER, Secretaris.P. v. BRUNSCHOT, Penningmeester.

Daar het mij on�ogelijk is, allen� die van hun belangstelling bij mijn benoeming eh installatie als burgemeester van St. Michiels-Gestel blijk gaven, persoonlijk te bedanken, betuig ik gaarne allen langs dezen weg mijn oprechten dank en spreek de hoop uit, dat het Boxtel, zijn Bestuur en zijn ingezetenen in· alle opzichten wel moge gaan. Mr. W. C. H. FRANCISSEN. 

HetNEDERLANDS ONDERWIJSINSTITUUT 
begint in September met haar • ,. 
�aiuus 

Middenstands examen 194 l ·� 
Deze cursus is l;litsluitend bestemd voor . afgewezen cand\daten en gevorderden. , 
Geen aanschaffing vari nieuwe boeken, -

Meldt U no reeds bij 
A. MAAS, H.d.S. Lennjsbeovel of
H. LENDERS, Parallelweg N 73.

:J.n 93oeldumdet. ,,1.iekn'' 
ueaaq,t U � iet& �ee/,&! 

Wij hebben weer v�orradig: Pakpapier, Boterhampapier,· Knippapier, Kaftpapier, Mappen postpapier met enveloppen, Tabellarische boeken, Contributieboeken, Bloc-notes, Schriften, Penhouders en Pennen, Potlooden, Zweefpotlooden, teekendoozen, Griffeldoozen, Bonboekjes, Kwitantieboekjes, Huiswerkboekjes, Schetsboeken, Knipcursusboeken, Luxe Notitieboekjes, Luxe Postpapier en Correspondentiekaarten, Teekencahiers, Teekenhaken, Driehoeken, Graden bogen en Passers, Vulpenhouders. Zeer binnenkort verwachten wij: perforateurs, hechtmachines, briefwegers en nog vele andere courante artikelen� 
Wij ontvingen weer een kleine partij: 

Het verzet der Nederlandsche Bisschoppen 
GEVRAAGD: Prijs gebonden f 4.90 

Borduursters, Naaisters en leerlingnaaisters FIRMA J. P. Tl ELEN
Linnenfabriek 

I STATIONSTRAAT 28 ,, W. J. Hoogerwou 6. Zonen - -
Prins H�ndrikstraat 11 • Boxtel 

Het Groot-Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch 

vraagt eenige nette f,tütfte dienstmeisjes 
, liefst niet beneden 16 jaar intern, tegen behoorlijk loon 

Zich aan te melden bij _ Moeder Overste 
Gevraagd: 

een werkster voor kantoor voor een halve dag in de week. Aannemersbedrijf W. v. d. Laar, Prins Bern•hardstraat 7 Boxtel.
Het Bestuur der 
IJ aclub "BOXTEL" 

dankt allen 
die hebben medegewerkt tot het doen slagen van de gehouden FEEST. AVOND. in het bijzonder zij die belangeloos voor de loterij prijzen beschik, baar stelden. 

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL, 
zal aldaar op Dinsdag 25 Juni 1946, voorm. 10 uur, ten verzoeke van de dames van der Meyden, ten huize te Boxtel, Rechterstraat 50, om contant geld, p:.i:lJliek verkoopen: kasten, tafels, stoelen, canapé, pendulestel, spiegels, schilderijen, brandkast, kamerkachel, keukenkachel, keukengerief, glas- en aardewerk en hetgeen verder te koop wordt aangeboden. Bezichtiging één uur voor den aanvang der verkooping. 

d WEET U datJ. v . .  EERDEN Rechterstraat 
Planten 

het 
is voor 

adres 

Prei" Selderie BOTER 
Kroten 

KAAS 
Boerekool 

VISCH Tabaksplanten 
en 

Fa. Gebrs. v. Oers Dirk Vos 
Boxtel STATIONSSTRAAT 4 

CONCERTZAAL DE ARK, BOXTEL 

Populair Concert 
door de 
Oosterhoutsche Nachtegalen 
op Woensdag 26 Juni Aanvang 8 uur 

Toegang f 1,50 en f 2,-Leden "Herlevend Boxtel" f 1,- en f 1,50 Plaatsbespreken aan de zaal van 12 tot I uur 
Een festijn vol ONTROERING en HUMOR 

E.E. CURSUS 
voor 

.Aticlclutsuutdsdiploma 1941 AANVANG DER CURSUS 1 JULI A.S. Alleen clublessen. 
Voor hen, die reeds Mulodiploma hebben, aparte clubs, aanvang 2 Sept. a.s. Aanmelding voor allen, vóór 1 Juli a. s. bij : J. VAN ERP, RAAPHOF 5.H. VAN ERP, PR. BERNH.STR. 13b.

Druk 1. P. Tielen, Boxtel. 

Geblokkeerd Geld 
Kan nog steeds • geschonken worden aan het 
Brabantsch Sanatorium" De J<.lokkenberg'' 
door overschrijving op de rekening van het _ 
Sanatorium bij: N.V. VAN MIERLO EN ZN. TEA. JANSSEN Em.zn. TE TIL�URG. BREDA 

- � - ,_ ,• -:�--:..:=:.:

..... nog ··wel beperkt;�-· -:c 

toch kunnen wij U weer leveren: _ 1 
Opvouwbare 

Tuinstoelen 
met prima loperstof 

à 21.50 

�J. WUteu-een's 

-

- Rookt

Complete Meubilering . 
Rechterstraat 22 

kwaliteit vol geur en ·smaak 

en Koopt , blJ Bert van den Braak ■

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

·,
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN o·MGEVING 
• 1 

ter zijn, wanneer onze deviezen werden be- landen wijken en trekken hun troepen terug. 
steed voor landbouwwerktuigen, machine- Weer pakken sombere onweerswolken 
rieën en voornamere dingen. zich samen aan de Europesen horizont, doch Wie de vrede wil bewaren, moet zich met Bovendien moet het trainen in 't buiten- Europa schijnt het gevaar niet te kunnen het zwaard omgorden. Dat is nu eenmaal land 'n massa meer kosten dan 't hier zou keren. En wat speelt er zich af aan gene een noodzakelijk kwaad, hoewel er wel een kosten. Verschepen van bagage verlofgan- zijde van het Rode front? Welke is de be-beetje redenering voor nodig is om in te zien gers, telefonische verbindingen met een bui- tekenis en de draagkracht van de Ameri-dat een land, dat de vrede wil bewaren, tenland, en alles wat met vervoer te maken kaanse Atoom-proeven in de Stille Zuidzee? 

zich een lucht-, land- en zeemacht opbouwt, heeft zou niet nodig zijn, als onze eigen Heeft Europa misschien afgedaan? Zou Verheugt u met mij, want ik heb die respect afdwingen. Maar 't is met een kazernes gebruikt werden. onze Westerse beschaving haar stuwkracht mijn schaap teruggevonden, dat ·gewapende vredelievendheid nu eenmaal Of 't systeem van oorlogsvrijwilligers wel verloren hebben? Staat Europa aan de rand verloren was. Luc. 15, 6. precies net eender als met de man die op 't juiste middel is om te komen tot een van de ondergang. Is de H. Vader misschien Een van de meest voorkomende woorden de sçhoonste zomerdag een regenjas met gezond leger, laat zich ernstig betwijfelen. ook van mening dat de dragers van het en begrippen in alle talen en onder alle men-zich meeneemt. Je kunt immers nooit weten. 
De beste soldaten kunnen we alleen maar Christendom der toekomst komen aangetre- sen is het begrip "zoeken". Wat zoekt een Het is dan ook een gezonde opvatting den uit het Verre Oosten en uit Afrika? mens al niet? De een zoekt geld, de andere 

Wanneer de Nederlandse regering meent maken van de beste mensen. En laten we 
Zullen ·de m·1ss·1onar1·ssen u·1t Ch1'na en elders d d' · b kk' direct opmerken, dat direct na de bevrijding vrouwen, een er e een mooie etre mg, een behoorlijk leger te moeten vormen voor de beste vaderlanders en de beste jonge later uittrekken over de puinen van Europa? 'n vierde een compagnon voor zijn zaak. de veiligheid van de vrede, die voor iedere k h I Il h bb Id om onze komende geslachten te bekeren? De mensen zoeken deugd, zonde, liefde, 

gemeenschap zo'n kostbaar bezit is. Nu erels zie a s vrijwi iger e en geme • 
Misschien is de Paus er van overtuigd dat d kan men voor 't vormen van een goed leger Het laat zich ten zeerste betwijfelen ma.bij de taak en toekomst der Kerk in het Oosten 

go
Het��-�k:�\s iets, wat eigen is aan den"

verschillende methoden volgen en verschil- een nieuwe oproep voor • vrijwilligen wle ' ligt. En kan dat niet de diepe oorzaek zijn mens. Maar het is ook iets, wat eigen is 
lende wegen gaan. Maar één ding is zo beste Nederlanders zich ter beschikking rl.:ou- van de Instelling der Bisschoppelijke Hierar- aan God, die vaak zo menselijk is. 
klaar als de zon, dat de thans gevormde den stellen van een leger, dat gedoemd is chie in China met een eigen Chineese Kar- Zoeken de mensen voornamelijk vreugde, methode zeker niet de juiste is. • in 't buitenland te trainen en een ongezonde dinaal? Zou zijn vooruitziende blik ook nu geluk, rijkdom, Gods zoeken gaat op. de 

Zo zijn er b.v. in Engeland verschillende moraal tegemoet te gaan. Want we moeten weer blijken de juiste te zijn???? allereerste plaats uit naar de mens. Speciaal 
militaire kampen, waar onze soldaten ge- ons absoluut niet te veel wijs maken over God spare dan Europa. naar de zondige mens. Om hem concentre-
traind worden. Eigenlijk zijn het geen trai- geestelijke verzorging. Maak je ook niet Wij Katholieken hebben de broodnodige ren zich Gods gedachten, Gods wensen en 
ningskampen voor Nederlandse militairen, te veel illusies over de tijd na je demobili- plicht onze taak te begrijpen. WIJ moeten plannen. het zijn veeleer kampen, waar onze militai- satie. Daar zijn voorbeelden genoeg van de ons geloof, het enige ware, onze overtui- Wilt ge het bewijs hiervoor! Neem dan 

- ren Engelse commando's geven en ontvan- ondankbaarheid van ons vaderland tegen- ging, onze levensbeschouwing doen uitstra- uw H. Schrift en sla maar open die eerste 
gen, de vrije tijd doorbrengen met film, • • over zijn dappere zonen. len over Nederland en de wereld. Dat alleen pagina, waar ge kunt lezen, hoe, na het eten 
dans, shows van Engels fabrikaat, en van tijd Er is werkelijk geen betere methode te kan de wereld redden. van de verboden vrucht door het eerste 
tot tijd de hoofden van Engelse meisjes op vinden om een behoorlijk leger te scheppen De moderne techniek, de eigenbaat en mensenpaar, God zelf den zondaar zoeken 
hol brengen. Zo schijnt 't heel gewoon te dan een doodgewone dienstplicht met dood- het ongeloof voeren de wereld naar haa,r. gaat: ,,Adam, waar zijt ge?" En niet alleen 
zijn dat getrouwde Nederlanders (speciaal gewone oproepingen van lichtingen. En deze ondergang. Wij hebben het de afgelopén deed God dit, om hem te zeggen, dat de 
als ze 'n ster op hebben) met leuke En- dien5tplicht, de tijd van trainen, kan ner- jaren maar al te goed ondervonden. aarde voor herri voortaan slechts doornen en 
gelse meis1es uit wandelen gaan. 't Is im- gens 'beter gebeuren dan in ons eigen land Het Christendom, ONS eigen Christen- distels voort zou brengen, niet alleen om mers maar heel toevallig als ze 'n Neder- en onze eigen taal. Hierdoor sparen wij dom is de enigste macht die nog uitkomst alle ellende van zijn aard� bestaan hem aan 
Jandse burger ontmoeten in 'n vreemd land, onze deviezen, hierdoor sparen wij grotere brengen kan. En eerst als ieder van ons te kondigen, maar God zocht hem, om hem die hen ziet in deze belachelijke situatie. onkosten. Maar vooral de jongens, die op- het beleeft in zijn hart en in het diepste tot inkeer te brengen en hem opnieuw aan 

Waarvoor 't nodig is dat onze Neder- geroepen worden, worden dan tenminste niet van zijn ziel, eerst dan spaart God Europa. Zich te verbinden. 
landse soldate� in 't buitenland getraind uitgeleverd aan een super-beschaving van 

=================
= En dan daarna: Heel de geschiedenis van 

moéten worden is ons een vraagstuk. Nog een vreemd land. 
'l) ••IJ. .d Al _11- ··de IJ._ .d het Joodse volk is niets anders geweest, dan 

eel) .gro_ter vraagstuk is het, waartoe het Het is van 't grootste belang een leger te _ . Cflnel. Vf' Off4_t:.DU-tJ. _ H,�I, • _ �fn _7:o_e_ken gn Go� naa� c;len _zoi:ida�..., pe
,clil}��J.:'t!>"tiw;Ste��(V:iezen--worden: -� bezttt--en�· dcrceen-·Icrn:d verdedig'éf

C
kan;-1='ïr -�Nog niet ;;�-he�I l;n; geleden v;;,e ·ee�-"" geschiedenis va� de Profeten, van de Aart_s· 

l,esteeèl',om ·mannen mef sterren èn balken zal het best kunn�n met een leger van goed ,af evaardi de van de Labour- ;rtï afn de vad:�s, van konmg Salomon, S�ul en David 
eèn groot iantàl Engelse ponden te 'kunnen gehalte, met all� m��erne wa�ens toege- Pr�sident :an de Engelse Kam�r v1n Koop- bew11zen het grenzeloos en emdeloos ge-verstrekken, waarmee ze niet veel goeds rust, maar tegeh1kert11d toegerust met een hç1.ndel of hij van lan was een verdere ver- duld van �od met de zondaar. . , , 
uitrichten. • ouderwets wapen: een gezonde Nederlandse spreiding van drJkwerk door de S aanse Is h7t me� een . wonder, dat Go4 voor 

Het zou misschien, heel misschien wel be- . moraal. .Persdienst te voorkomen. 
p 

tweedmzend 1aren,_ mplaats van mens te wo_r-

===================================== De President antwoordde, ,,Neen mijn- . den, de wereld .!liet v_erbrand _en het pu10 

,· 
Onlangs is er in het Pauselijk Dagblad, 

de "Osservatore Romano", een Decreet ver
schenen van Paus Piqs XII, waardoor China 
voortaan een eigen Bisschoppelijke Hierar
chie zal bezitten. Eeri dergelijk bericht 
brengt een • mens wel tot nadenken. 
• Heeft China deze onderscheiding dan te 

danken aan het feit dat het land overwe
gend katholiek is? Geenszins. 
- Volgens de berekening, immers, in 1939
-gemaakt, . bedraagt het gezamelijk aantal 
katholiek gedoopten ongeveer vier millioen. 
En als men nu bedenkt, dat het onmetelijke 
China 11 millioen km2 groot is (Eurqpa 
heeft een oppervlakte van 10 millioen km2) 
.en in 1937: 466.785 .000 inwoners telde, dan 
is het getal van 4 millioen katholieken, nog 
maai- een onbeduidende minderheid. 

En toch is het reeds een schitterend re
sultaat, als men even de KerkgeschiA<.lenis 
van China doorbladert. Het christelijke ge
loof heeft er talrijke en hevige vervolgingen 
te verduren gehad, en hiervoor behoeven 
we alleen maar even de Boxer-opstand in 
het jaar 1900 aan te stippen, welke de be
kende Mgr. Hamer, met 44 andere missio
narissen en 25.000 christenen het leven kost-· 
te. Bovendien is China,,, voor zover is na te 
gaan, eerst practisch 12 eeuwen na West
Europa en Nederland voor het eerst door ' 
missionarissen bezocht. Men dient er ver
volgens rekening mede te houden dat de 
Chinezen evenals alle Oosterlinge geheel 
anders denken en handelen dan wij Wester
ling�n, zih hebben dus eerst wel enigszins 
vreemd moeten staan tegenover een gods
dienst die van verre buiten hun grenzen tot 
hen kwam. 

Aldus beschouwd, is het getal van 4 mil
lioen katholieken werkelijk een prachtig re
sultaat en is de Pauselijke verheffing dus 
volkomen gewettigd. . , 
. -Deze veelbetekende promotie is zeker ook 
een beloning eri tevens een blijk van waar
'dering voor de buitengewone bloei yan de 
Chineese geestelijkheid, van hun mannen-

- en 'vrouwenkloosters, van hun talrijke coMe-
• ges, en liefdadigheidswerken, die allen onder

leiding staan van Chineese geestelijken. 
_ • • Zonder twijfel mag men in deze grote 
pauselijke gunst teveî1s een begrijpende te
ge111-oe�koming zien aan het sterke groeien-

de, overigens volkomen gerechtvaardigde, heer. De papiertoewijzingen en controle kan door de onmeteh1ke rmmte g:�lmgerd heeft. 
zelfstandigheidsbesef der Chinesen. Japan men niet gebruiken als een middel voor een- . . Maar God heeft geduld. HtJ toont geduld 
had aan een soortgelijk streven reeds op het suur" m de dagen van Adam, van Mozes, van 
einde der vorige eeuw - 1891 - haar eigen Dit is een buitengewoon interessante David, van Magdalena, van Paulus. . 
Kerkprovincie te danken. De Chineese rege- vraag en niet minder interessant is 't ant- God heeft geduld me� mensen, geduld met 
ring, die over het algemeen een welwillende woord volkeren, geduld met barbaarsheden. 
houding aanneemt ten opzichte van de Ka- 't Is· van belang, te weten, dat in Engeland Zes duizend jaar en • meer heeft God ge-
tholieke missies, zal dit sympathiek gebaar voor de Spaanse Nieuwsdienst lang niet zo- duld met de zondaar. · . 
van onzen Heiligen Vader, zeker ten zeerste veel publicatiemogelijkheden opengesteld God zoekt den zondaar. Maanden!. Jaren 
op prijs stellen. Tenminste als onze geliefde zijn als voor het departement van de 'Sovjet gaat Hij achter ?.em aan, tra�!it HtJ hem 
"rode broeders" uit het aardse paradijs van Ambassade te Londen dat de Russische te treffen met ZtJn genade. HiJ zoekt hem 
achter het smaakvolle stalen gordijn, ook perspropaganda verzorgt, een persdienst die op i? de ravijnen en spelonken ':'an de zot?-• 
hier weer geen roet in het toch al gerant- zeer dikwijls in allerlei vormen en met aller- de, m de achterbuurten, waar _memand, die 
soeneerde eten gaan gooien, onder de prach- lei gedrukte schoonheden de onmogelijkste fats��n heeft, durf�. door te d�!ngen. .0 d tige leuze van Democratie en Vrijheid, twee aanvallen doet op Mr. Bevin en op Engeland HtJ zoekt _hem b11 dag en btJ nacht, 1 e 
dingen waar iedereen, behalve een commu- zelf. 

• . morgen en m de avond, want, zo staat er 
nist over mee kan praten. De Soviet News" 'n dagbladuitgeverij geschreven: ,,ook al zou . een moeder haar 

Al deze opgesomde motieven zouden in die��t van de Rus�ische Ambassade pu- • kind vergeten, Ik zal ? met vergeten, W<l;?t 
reeds een voldoénde eri verklarende reden bliceerde vijf geïllustreerde brochures in Ik h�,b u geschreven 10 de palm van mtJn 
zijn voor het oprichten van ,een eigen Kerk- Londen. Een brochure bevat 72 bladzijden hand · .. d . 
provincie. Of zou de werkelijke oorzaak en beschrijft de Sovjet muziek, 'n ander En als _H11 �.em gevonden he.:ft, an is er 
misschien nog dieper liggen??? - schildert in 44 blz de bescherming van de vreugde m Z11n Hart, zoals b1J den herder 

Heeft Europa haar taak als cultuurdraag- . arbeid in Rusfand. De overige brochures be- die Zijn verloren schaap heeft teruggevon� 
ster misschien niet beëindigd? . vatten de verkiezingsrede van Stalin en den. 

De eerst, sinds een jaar geëindigde oorlog Molotov. (35 pagina's), de eigendomsrech- Welnu, waa� God zoveel voor ons do�t, 
en de daaropvolgende gebeurtenissen, schij- ten van de Sovjetburgers ( 48 blz.) en ten als we g�zondtgd hebben, moeten we met 
oen wel enigszins in die richting te wijzen. s�otte het sportleven in de Sovjet Unie, vrezen, met wanhopen. Wanne�� God ons 

Over het bloedende, verzwakte Europa waarvoor 6� bladzijden gespendeerd werden. zoekt en toesnelt, wanneer H11 on�. van 
heen, hebben de overwinnende legers van Gedurende 't laatste jaar zijn ongeveer verre gewaar wordt, dan moeten WIJ ons 
twee buiten-Europese grootmachten: de 30 van deze brochures verschenen. . laten vinden, laten vinden in de �iechtstoel, 
Yankees en de Russische beer elkander de Ze zijn langs legale weg en langs de ge- in" een oprec_ht berouw. -�ate� vmde� door 
hand gereikt in de historische ontmoeting bruikelijke papie�toewijzing verschenen. �•Jn _ g�edhe1d, door 2110 liefde!. d1� on-
te Torgau, midden in Duitsland. Dat gebaar Als we daarbij bedenken, dat de "Sovjet emd1g 1s. Dan zal . er "'.�eugde ztJ� m uw 
heeft sindsdien een symbolische betekenis News" een dagblad is met een oplage van hart, vreugde ook 10 2110 Goddeh1k Hart. 
gekregen. 12.000 exemplaren, en de "Soviet Weekly" 

Byrnes, de Amerikaanse minister van Bui- een weekblad is van 75.000 nummers, dan 
tenlandse zaken, en Molotof de geweten- v,ragen wij ons af, waar de verhouding blijft, 
loze, en daarom juist zo handige afgezant vooral als we daarbij de mogelijkheden zien, 
van het eigenzinnige en dwarsdrijvende va- die anderen hebben in Sovjet Rusland zelf 
dertje Stalin, beslissen practisch over het - waar slechts enkele vreemde mogendhe-
lot van Europa. den een kleine kans krijgen om drukwerk te 

Engeland, tot voor kort, de grootste mo- verspreiden. 
gendheid, het land waar onze vrijheid ge- Hieruit blijkt dus overduidelijk, dat een 
boren �werd, wordt onmachtig teruggedron- vrijheid van pers, zoals die hier wordt toe- , 
gen. Frankrijk heeft zijn innerlijke kracht en gepast, geen vrijheid meer is, maar een on-
eenheid nog verre van teruggevonden. En rechtvaardigheid. Wanneer een systeem, dat 
over beide landen spoelt een golf van onge- _door de meeste landen wordt verworpen als 
loof en zedeloosheid, die de christelijke be- . mensonwaardig, meer - verspreidingskansen 
s,chaving dreigen weg te vagen. Brits-Indië heeft dan 'n gezonde democratische menta-
en ons eigen Indië willen zelfstandigheid en liteit1 dan zoeken we tevergeefs naar de re-
onafhankelijkheid van Europa. Egypte is ste- delijkheid van deze situatie . 
v,ig bezig baas te spelen in eigen huis, even- Als we dit Engelse geval vergelijken met 
als de Arabische wereld, zonder zich op de toestand in Nederland, dan kan de pa-
de vingers te willen laten kijken door Enge- piertoewijzing wel wat rechtvaardiger ge-
land en Frankrijk. En ook hier moeten beide noemd worden, als we het bezien vanuit de 

vrijheid van drukpers, maar redenerend met 
een gezond verstand, vragen wij ons af, 
hoe een democratische regering de dwaas
heid kan begaan: om de persvrijheid zover 
uit te strekken, dat aan a-democratische en 
dikwijls, a-christelijke en onmenselijke prin- · 
cipen nog zoveel levensruimte wordt ge
geven. 

Daarbij zullen we maar zwijgen over de 
papiertoewijzing, die voor gezonde katho
lieke en christelijke weekbladen, niet zo flo
rissant kan genoemd worden. 

Vrijheid van meningsuiting is een gezond 
democratisch beginsel, zolang men de ge
meenschap hiermee dient. Zodra hierdoor 

Redacteur: H. v. d. Meijden, Directie en 
Adm. : W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



echter de vrije teugel wordt gegeven aan 
elementen, die de samenleving tot een ver
schrikking maken, is het geen vrijheid meer, 
maar losbandigheid. . . 

Losgeslagen van de christelijke gemeen
schapsidee, kunnen publicatiemiddelen niet 
veel goeds meer doen. Veeleer dient men 
zich te realiseren, dat deze boze elementen 
de gemeenschap ondermijnen. Wat voor zin 
heeft een vrijheid van meningsuiting, een 
vrijheid van pers, als dit uitgangspunt wordt 
van de ondermijning van staat en volk. Niets 
is waanzinniger dan dat. 

Wanneer de vrienden der revolutie, die 
zich vrienden der waarheid noemen, de ge
geven vrijheid gebruiken om zielen te win
nen voor de chaos, voor de ontevredenheid, 
voor 't evangelie van de haat, dan moet 
hun die vrijheid ontnomen worden, omdat 
het algemeen belang dit. eist. 

De tyrannie der ontevredenheid verspreidt 
zich reeds al te gemakkelijk zonder vrijheid 
van per� Het is een misdaad tegen de ge
meenschap die verspreiding te begunstigen. 
Het is een plicht om hier de zweep en de 
prikkel te hanteren, en de dwazen der rode 
ontevredenheid naar een gezondere gedach
tenwereld te drijven. 

Alleen gebonden vrijheid kan een gem�en
schap ten goede komen. Maar deze gebon
denheid moet in dienst staan van een ge
zonde christelijke maatschappij leer. 
Londen, Juni 1946. H. v. d. M. 

Nadat er gedurende negen jaren niet 
meer gestemd was, waren voor ons de ver
kiezingen weer een kleine sensatie in de ge
wone gang der dagelijkse dingen. Al hebben 
wij, katholieken, over die uitslag niet be
paald te klagen met onze score van 32 ze
tels, toch had het succes groter kunnen zijn. 
De oorzaak hiervan moet voor een groot 
deel gezocht worden in het grote aantal 
stemmen, dat van de katholieken in Brabant 
en Limburg, - ondanks het vermanend 
woord der Bisschoppen terecht kwam bij de 
P. v. d. A. 

Deze laatste partij kwam niet zo hoog in
het zadel te zitten als men in die kringen 
aanvankelijk had verwacht en zelfs voor de 
verkiezingen in een voorbarige overwinnings
roes had durven uiten. Hoe hoog men van 
die zijde van de toren blies en hoe zeker 
men was van de uitslag mag blijken uit de 
arrogante woorden van de leider dier partij, 
de heer Van der Goes van Naters; ,,wie 
het minst winst behaalt, zal het meest moe
ten rekenen met het program van de ander". 
Behalve dat deze woorden sterk rieken naar 
machtspolitiek en meer het partijbelang dan 
het volkswelzijn beogen, prees men daarmee 
de dag voor het avond was. 

De enige klinkende overwinning, die be
haald werd, was die der Communisten. Of
schoon het feit op zich inderdaad veront
rustend genoemd moet worden, moet ons 
dit succes toch niet te veel verbazen. Im- • 
mers, men mag op aannemelijke gronden 
veronderstellen, dat heel veel C.P.N. stem
mers uit het rechtse kamp niet hun stem 
aan die partij gaven, omdat ze zo diep over
tuigd waren van de zegeningen van dit 
systeem, maar zich domweg hebben laten 
leiden door de algemene heersende ontevre
denheid van na de oorlog. Mocht de rust en 
de orde, vastgelegd in een sterk vooruit
strevend program met een gezond sociaal
economisch plan, terugkeren, dan zullen 
daarmee vele van die ontevredenen hun 
fout inzien en bij een volgende gelegenheid 
herstellen. 

Het kabinet Schermerhorn-Drees heeft na 
deze verkiezingen zijn ontslag aangeboden 
en gaat heen. Zonder onze ogen te willen· 
sluiten voor de talloze moeilijkheden waar
voor deze regering zich geplaatst zag, noch 
voor de verdiensten, die sommige leden 
daarvan aan hun naam hebben weten te ver
binden - wij denken aan Lieftinck en 
Mansholt - mogen we toch niet blind zijn 
voo_r de fouten en tekortkomingen, die klaar 
aan de dag traden. Er is allereerst de on
gezonde verhouding tussen prijzen en lonen, 
die op korte termijn verbetering behoeft. 
Vervolgens zitten we met het onaangename 
probleem van de politieke delinquenten en 
als dit niet kraniger en sneller wordt aange
pakt is de vrees niet ongegrond, dat we 
er over 50 jaar nog mee zitten. Verder vra
gen de bedrijfseconomie en de sociale ver
zekering een andere belangstelling en kijk 
op de zaak als de ministers Vos en Drees 
daarvoor aan de dag legden. 

Wij zullen hier moeten uitgaan van de 
beginselen, zoals die zijn vastgelegd in de 
pauselijke encyclieken. Het is het z.g. sub
sidiariteitsbeginsel: laat aan de lagere or
ganen over, wat de lagere organen doen 
kunnen; m.a.w. leg niet in handen van de 
staat wat het bedrijfsleven zelf met een 
redelijke kans op succes kan opknappen en 
ook zelf opknappen moet. 

Een concreet plan daartoe, dat het voor
ontwerp Vos zal vervangen, is uitgewerkt 
door het Centrum voor Staatskundige vor
ming (Utrecht) wat volgens deskundigen, 
een goede kans van slagen heeft. 

Dan is er de veel te slappe, beginselloze 
en ondoorzichtige Indische politiek. 

Het nieuwe kabinet zal met deze laatste 
vier punten en voornamelijk met 't laatst-

genoemde zijn �uurdoop ondergaan en 'daar
mee moeten bewijzen, dat het zijn plaats 
en zijn taak waard is. Het laat echter intus
sen nog op zich wachten, maar er is alle 
kans, dat de samenstelling bekend zal zijn, 
als de lezer deze regelen onder de ogen 
komen. Minister Beel is bezig met de laatste 
phase der samenstelling: het zoeken der • 
me_est geschikte personen. Hij heeft een 
sterk vooruitstrevend program kunnen sa
menstellen, waarbij de K.V.P. en de P.v.d.A. 
gezamenlijk de ministerposten zullen bezet
ten, misschien nog enigszins naar rechts uit
gebreid met een paar leden van de A.R. of 
C.H. groep.

Wij wachten op de uitslag.

EERSTE PLECHTIGE H. MIS. 
Onder enorme belangstelling droeg de 

Eerwaarde heer Harrie van Griensven Zon
dag zijn eerste plechtige H. Mis op in de 
St. Petruskerk. 

Het feestcomité, dat voor deze gelegen
heid. door de buurtvereniging was samen
gesteld had een smaakvolle fleurige ver
siering aangebracht aan de woning en in de 
Kerkstraat. 

Tegen half 11 trok de Neomist en zijn 
familie, voorafgegaan door de Heren van 
het feestcomité, bestuursleden van de buurt, 
en een lange rij van bruidjes, door een haag 
van gidsen en verkenners naar de kerk, die 
intussen was volgestroomd met mensen. 

De Neomist werd bij zijn eerste H. Mis 
geassisteerd door de Zeereerw. Heer Pastoor 
van Besouw als presbyter assistens, de Wel
eerwaarde Heer Jos. van Griensven, Heer
neef van de Neomist, als diaken en de 
Weleerwaar.de Heer F. Bless als subdiaken. 
De feestpredikatie werd gehouden door ka
pelaan van Griensven, die in zijn mooi ge; 
kozen woorden het grote geluk en de hoge 
uitverkiezing van den jongen priester schet
ste en tevens uiteenzette het grote tekort 
aan priesters, dat helaas steeds nog toe
n�emt. Door het parochieel Zangkoor werd 
uitgevoerd de driestemmige Missa in hono
rem S.S. Innocentuim Martyrum van Elbert 
Franssen en na de H. Mis werd gezongen: 
Ecce Sacerdos van Philips Loots. . Na de Hoogmis werd de Neomist ver
welkomd namens de gehele parochie en spe
ciaal namens de gehele buurt door de Heer 
van Etten. Spreker feliciteerde de jonge 
priester met zijn hoge uitverkiezing, hij prees 
nu reeds gelukkig de parochie, die hij als 
werkkring zou krijgen aangewezen en daar� 
na wenst hij ook de Moeder van de Neo
mist geluk met deze dag, die zij mag zien als 
het loon en de bekroning voor al de offers 
die God van haar vroeg om haar jongen t� 
doen opgaan tot het altaar. En hij sloot zijn 
welkom met de aanbieding van het feest
cadeau, een prachtig bewerkte boekenkast 
die een blijvend aandenken zijn zou aan d� 
buurtvereniging "Rond den Toren". 

In zijn dankwoord herinnerde de Neo
mist aan de heerlijke gevoelens, die hem 
overrompelden op de dag van zijn priester
wijding, en hij dankte allen die hadden mee
gewerkt om deze dag onvergetelij_k te ma
ke_n. En aan het slot gaf hij allen zijn eerste
priesterzegen. 

Hierna waren wij getuige van een alge
mene hulde van geheel Boxtel, aan deze 
jonge priester door de Serenades die hem 
gebracht werden door Boxtels Harmonie, 
de Gildenbondsharmonie, de Harmonie van 
La Salie, en de Zangverenigingen: Boxtels' 
Gemengd Koor en St. Petrus en St. Cecilia. 
Hierna volgde een zeer druk bezochte re
ceptie, waar ook de vele prachtige cadeaux 
waren uitgestald. 

Na het Lof werden de bruidjes persoon
lijk getracteerd door de Neomist en tot slot 
werd dit feest besloten met een genoeglijk 
feest in de huiselijke kring in de gastvrije 
zaal van de pastorie St. Petrus. 

Donderdag 20 Juni is in de Ark door 
Mej. Cuppe Lerares aan de huishoudschool 
een leerzame avond gegeven voor de leden 
van de K.A. Vrouwenbond, welke door een 
60-tal vrouwen werd bijgewoond. Onder de
pauze werd een fijne kop thee met een plak
koek geschonken.

Van de winter zullen nog kook- en naai
lessen gegeven worden voor de leden van de 
K.A.V .. Geef u nog heden als lid van de 
K.A.V. op. 
R.K. LANDBOUWSCHOOL OIRSCHOT. 

Leerlingen voor de nieuwe eerste klas van 
de R.K. Landbouwschool te Oirschot moeten 
opgegeven worden bij het Bestuur van den 
Boerenbond vóór 4 Juli. 

VOLKSCONCERT. 
Zaterdag 29 Juni zal de Gildebonds Har

monie 's avonds om 8 uur een volksconcert 
geven in de Kiosk op de markt, ter gelegen
heid van de verjaardag van Prins Bernhard. 

EINDHOVENSE PROCESSIE 
UITGESTELD. 

De Eindhovense processie die oorspronke
lijk op Petrus en Paulus haar bedevaart naar 
Boxtel houden, is uitgesteld tot Zondag 
14 Juli. 

KAPPERSCONCOURS .. 
Op het grote nationale concours te Breda 

op 23 en 24 Juni behaalde Jan Bullens in de 
afdeling heren knippen de 2de prijs uit 67 
deelnemers. . . 

KATHOLIEKE ORGANISATIE. 
Een dezer dagen hadden wij een onder

houd met den secretaris der Nederl. Katho
lieke Arbeidersbeweging afdeling Boxtel. Uit 
dit onderhoud bleek ons, dat noch de Katho
lieke Arbeidersbeweging, noch het bestuur 
van mening is, dat er in de zomermaanden 
gerust kan worden. Neen, alles wijst er op, 

• dat er hard, zeer hard gewerkt wordt om
de organisatie in Boxtel sterk te maken en
deze winter tevens iets voor de leden te
brengen, zoals nog nooit in Boxtel voor
gekomen is. Op onze vraag, hoe het ,;tond
met de pas opgerichte Bakkersgezellenbon<l
deelde de secretaris ons mede, dat deze
vakbond reeds was uitgegroeid tot een sterk
te van 28 leden. Ook was er reeds veel be
reikt, zo krijgen dit jaar alle bakkersgezellen
een week vacantie. Naar aanleiding van
onze xraag of de Arbeidersbeweging nog
zou worden uitgebreid antwoordde de secre
taris vol vuur: ,,Ja zeker, nog dit jaar hopen
wij te komen tot de oprichting van een
Transportarbeidersbond, terwijl de Fabrieks
arbeidersbond ook nog eens terdege onder
handen genomen zal worden. De Transport
arbeidersbond zal zelfs zeer spoedig opge
richt worden en het is best mogelijk dat U
een dezer dagen reeds een advertentie in
Uw blad zult moeten opnemen!" Natuurlijk
informeerden wij hoe sterk nu de Fabrieks
arbeidersbond was en wat hij dacht ervan
te kunnen maken. Tot zijn spijt moest hij
bekennen dat de Fabrieksarbeidersbond
thans nog slechts 38 leden telde, doch hij
meende vast en zeker te kunnen aannemen
dat het jaar met minstens 150 georganiseer
de fabrieksarbeiders en arbeidsters beëin
digd zou worden. Arbeidsters? Worden er
dan ook vrouwelijke leden aangenomen? In
derdaad, aldus de secretaris, horen de vrou
welijke werkneemsters in onze gelederen
thuis. De Textielarbeidersbond heeft reeds
een 25-tal vrouwelijke leden, terwijl ook de
Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden- .
bond reeds een vijftiental vrouwelijke leden
heeft ingeschreven. In verband met de so
ciale ontwikkeling vertelde de secretaris dat
het de bedoeling van het Bestuur van de
Arbeidersbeweging is om ook dit jaar weer
een sociale week op touw te zetten, die, zo
hij ons heel geheimzinnig mededeelde, wel
eens door een groots opgezet Feest van
den Arbeid besloten kon worden. Op elk
van onze vragen wist de secretaris een
afdoend en optimistisch antwoord te geven,
zo�at wij hopen en verwachten mogen dat
de door hem kenbaar gemaakte plannen van
het bestuur zeer spoedig verwerkelijkt moge
worden. 1 . 
ESCH.

LIJSTEN GEMEENTERAAD. 
Te Esch zijn twee geldige lijsten ingele

verd van candidaten voor de· gemeenteraad. 
Lijst 1 : Th. Spooren, C. den Ouden, A. 

J. Dieden, M. Peijnenburg, M. Schoones,
F. v. d. Braak, Th. v. d. Meijden, M. Berg
man en M. van Rooij.

Lijst 2. H. A. E. Vugs, J. M. v. d. Hoogen, 
Jac. v. d. Akker, J. H. Vlassak. 

Burgerlijke Stand°. 
Geboren: Gijsbertus z.v. van L. Hommel

Bergman; Johannes G. M. z.v. G. W. Frie
sen-Nijssen; Wilhelmina A. J. M. d.v. Th. 
Spooren-van Gorp; Jacobus H. A. M. z.v. 
A. Bergman-v. d. Akker.

JUBILEUM EERW. ZUSTERS.
Op Zaterdag 22 Juni waren de Eerw.

Zusters van Sint Jozefzorg tien jaren in de 
gemeente Esch. Spontaan vormde zich een 
C'M. ,j om de Zusters een kleine huldiging 
tt,;ak cngen en een bewijs van dankbaarheid 
te leveren voor hun zeer gewaardeerd werk 
o.a. bewaarschoolonderwijs en ziekenverple
ging. Zondag werden de Zusters afgehaald

. door een stoet van bruidjes en naar de kerk
geleid, waar een plechtige H. Mis werd op
gedragen. Daarna werd door een comité na
mens de bevolking een geldelijk bedrag aan
geboden, dat door een collecte werd bijeen
gebracht en de gelukwensen der, bevolking 
overgebracht. 

Spoá= 'lüeuw.s. 
PROMOTIEWEDSTRIJD 

O.D.C. - O.S.S. 4 - 2.
Een strijd van gemiste kansen! 

Voor hen die van spanning houden een 
prachtige wedstrijd, doch de O.D.C. aan
hang zal blij zijn geweest dat het einde daar 
was. Immers de laatste minuut, bracht ODC 
de zekere overwinning. 

De anders zo gevreesde O.D.C. voorhoe
de, die 84 doelpunten maakte in 14 com
petitiewedstrijden, was deze middag totaal 
van schot. Legio kansen werden gemist. 
Kansen die normaal niet gemist mochten 
worden. Ik zeg normaal. Want een beslis
singswedstrijd, kan men niet als normaal 
beschouwen. De zenuwen spreken dan een 
woordje mee, hetgeen deze wedstrijd wel 
tot uiting is gekomen. 

Thé deelde wel het meest in de malaise, 
en het moet wel hopeloos voor hem zijn 
geweest, dat tot tweemaal een schot buiten 
bereik van den Oss-doelman, van zijn voet· 

tegen de paal vloog. 
Gezien de krachtverhouding, was de over

winning zeker verdiend. O.D.C. was het 
• merendeel van de wedstrijd in de aanval, en
de "redstrijd had dan ook reeds mef de rust 
beslist kunnen zijn. Nu was de stand toen 
de tweede helft b�gon 2-2. 

Reeds vrij spoedig was het 2-0 door 
toedoen van W. v. d. Boogaard, (die een 
pracht wedstrijd speelde) en Schalks. Twee 
uitvallen van Oss leveren twee doelpunten 
op en de stand was gelijk. Hier ging de 
O.D.C.-verdediging niet vrij uit. Reeds di
rect na de hervatting doelpunten weer v.d.
Boogaard, met een zeer, harde schuiver 3-2.
Een strafschop schoot Thé te zacht in, en
bracht zodoende ook al geen verlichting.
Ofschoon de O.D.C.ers geregeld in de meer
derheid bleven, wer.d de spanning bijna on
draaglijk, temeer daar de uitvallen va1:1 OSS
niet van gevaar waren ontbloot. Het ·vierde
en laatste doelpunt door v. d. Boogaard ont
lokte dan ook een geweldig gejuich. De wed-

-strijd werd prachtig geleid, door den Heer
F. van Duppent uit Helmond, goed bijge
staan door de grensrechters Dijkland uit
Tilburg en van Drunen uit den Bosch.

a.s. Zondag de return wedstrijd in OSS.
O.D.C.ers je kunt deze wedstrijd winnen.

Laat je niet ontmoedigen voorhoede spelers,
want al zijn Zondag legio kansen gemist,
vier doelpunten is en blijft altijd nog een
behoorlijk resultaat. De reis wordt gemaakt
per trein. Kaartenverkoop op verschillende
plaatsen, hetgeen nog nader wordt bekend
gemaakt.

O.D.C. KORFBAL.
a.s. Zondag 30 Juni gaat O.D.C. met haar

eerste twaalftal, deelnemen aan de korfbal
seriewedstrijden van P.S.V. in Eindhoven.
O.J?.C. is hiervoor speciaal door P.S.V. tot
deelname aan hare seriewedstrijden uitge
nodigd.

O.D.C. krijgt in haar afdeling wedstrijden
te spelen tegen "Jong Brussel", Brussel; 
K.C.V. Venlo en een twaalftal van P.S.V.

U ziet dus O.D.C. krijgt op korfbalgebied
haar eerste internationale wedstrijd te spe
len. Er is dan ook groot enthousiasme in 
het korfbal-kamp van O.D.C. voor deze 
seriewedstrijden. 

Maar vooral bij de leden van het eerste 
twaalftal • die de kleuren van het rood wit 
en blauw moeten verdedigen tegen het Bel-' 
gisch twaalftal "Jong Brussel". 

Wat zijn de kansen voor O.D.C. Wij 
durven ons niet aan voorspellingen . wagen, 
maar vast sfäat het dat O.D.C. met enthou
siasme en sportief de wedstrijden zal spelen 
zodat er zeker fraaie wedstrijden in Eind
hoven te zien ,zullen zijn. O.D.C. veel suc
ces a.s. Zondag. 

De volgende week hoort u iets over de· 
O.D.C. seriewed�trijd-en- voor Zoada;JfTJiµi/

ADVANCE TAFELTENNIS NIEUWS.
j.1. Zondag werden door de Boxtelse spe·

Iers zeer fraaie resultaten behaald op het 
door __ d� T.T.C. Helmond georganiseerde z.g. 
BevrIJdmgs-Tournooi. Van de ruim 200 deel
nemers wist den Hèer C. Steinman in de 
2de klas, na een hele reeks overwinningen in 
een zeer . spannende finale tegen Sj. v. d.
Velden mt den Bosch als winnaar te eindi
gen, d� cijfers 21-23, 22-20, 21-18, spreken 
voor zichzelf. Het publiek was vol lof over 
de prachti�e aanval en het technische spelen 
van den wmnaar. 

Het tweede klas dubbel C. Steinman
W. v. Roosmalen brachten het tot de kwart
finale waar zij in een Zalt-Bommels team 
de meerdere moesten erkennen. Minder gun
stig speelden de derde klas spelers evenals 
de eerste klassers R. Steinman en F. Leer
makers welke respectievelijk van den hoofd
klassespeler Seltenreich uit Amsterdam en 
van den Brabantse kampioen H. Thien uit 
Zalt-Bommel verloren; dat zij echter goed 
op dreef waren, bewees F. Leermakers
R. Steinman in het dubbelspel welk slechts 
in de derde set met 21-19 verloren werd van 
het Nationaal kampioensdubbel H. Thien
A. Bouwmans, na een zeer schitterende 
partij.· 

,,BOXTEL", KORFBAL. 
Zondag j.l. speelde Boxtel een vriend

schappelijke wedstrijd tegen O.D.C. II. In 
deze sportief gespeelde wedstrijd slaagde 
Boxtel er in, na een 0-2 achterstand, een 
5-4 ,overwinning te behalen.

Direct na het beginsignaal wordt er door
beide partijen stevig aangepakt, doch O.D.C. 
weet het eerste doelpunt te scoren, 0-1. 
Een paar minuten later vergroot O.D.C. haar 
voorsprong 0-2. Nu komt Boxtel echter 
flink opzetten en weet twee keer te doelen, 
zodat de stand dus 2-2 ° wordt. O.D.C. pro
beert nu de leiding te nemen, dqch Boxtel 
geeft zich niet gewonnen en slaagde er in 
haar derde doelpunt te maken, 3-2. Met 
deze 3-2 voorsprong gaat de rust in. Na de 
rust zet O.D.C. alle zeilen bij en slaagt er 
dan ook in gelijk te maken, 3-3. Zoals 
reeds meerdere malen, is Vrouwe Fortuna 
ook thans niet aan de zijde van Boxtel, want· 
verschillende keren strandde een goed ge
worpen bal op de rand der korf. Toch 
slaagde Boxtel er weer in de leiding te 
nemen, 4-3, doch weer wist O.D.C. gelijk 
te maken 4-4. Er zijn nog ongeveer 5 mi
nuten te spelen. Beide partijen zetten alles 
op alles om het winnende doelpunt te ma
ken. Opnieuw is het Boxtel die de leiding 
neemt, 5-4. O.D.C. komt nu verwoed op
zetten, doch slaagde er niet in de gelijk-



maker te scoren, zodat dus deze zeer spor
tieve en spannende wedstrijd eindigde in 
een 5-4 overwinning voor Boxtel. 

Jongens en meisjes, die zich voor korfbal 
interesseren kunnen zich opgeven bij onder
staande personen: Mej. M. de Koning, Eind
hovense weg Boxtel; P. P. J. Bevers, van 
Coothstraat 4, Boxtel. 

R.K.S.V. BOXTEL. 
Boxtel hield Zaterdagavond haar alge

mene ledenvergadering. Na het welkomst
woord door den voorzitter volgde de goed 
verzorgde verslagen van de verschillende 
functionarissen, secretaris, penningmeester 

• en voorzitter van de techn. commissie. Om 
, ongeveer 8 uur verscheen de nieuw benoem
den adviseur den W e!Eerwaarde Heer Da
men ter vergadering welke door den voor
zitter werd begroet waarbij hij zijn vertrou
wen uitsprak in een algehele en prettige sa
menwerking. Ook, aan het adres van den, 
wegens drukke werkzaamheden op verschil
lend gebied, scheidenden adviseur, den Wel. 
Eerw. Heer Bless richtte de voorzitter het 
woord en bracht dank uit voor hetgeen voor 
de vereniging was gedaan. 

Verschillende kwesties gingen vlot onder 
de hamer door en men schonk klaren wijn; 
eerlijk en voor de vuist weg zoals een sport
man betaamd1 vooral in de rondvraag, waar
van een druk gebruik gemaakt werd. Na 
een welgemeend woord tot het erelid A. 
Voets welke nog steeds op de bres staat 

voor zijn club "Boxtel", en een kernachtige 
toespraak door den heer adviseur, recht op 
den man af, sloot te ongeveer 11 uur de 
voorzitter met de Christelijke groet, deze 
-zeer geslaagde jaarlijkse bijeenkomst. 

Dat 11Boxtel" langzaam maar zeker haar 
depressie te boven komt, en dat door vol
houden en eensgezind samen te werken zeer 
veel bereikt kan worden, moge blijken uit 
de resultaten welke j.l. Zondag door de 
diverse ·elftallen werden behaald, alsmede 
uit de overwinning van de korfbaHers. 
' De uitslagen. 

O.D.I. I-Boxtel I
Maliskamp-Boxtel II 
Woensel A-Boxtel A 
Boxtel B-O.D.C. C 
B.oxtel C-O.D.C. E 

2-3
- 4-7

0-2
5-0
1-0

Bonkaarten KF 606: 
383 suiker: 400 gram ruwe suiker. 
382 BM V: 100 gram vet. 
Bonkaarten LA, LB, LC 606: 
A 53 melk: 2 liter melk. 
B 53, C 53 melk: 3½ liter melk. 
Bonkaarten KD, KE 606: 
849 Algemeen : 250 gram jam, stroop enz. 
Bonkaarten KG 606: 
883 suiker: 400 gram ruwe suiker. 
Bonkaarten LD, LE 606: 
D 53, E 53 melk: 6 liter melk. 
Tabaksartikelen enz. 
T 34: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 34: 100 gram chocolade of suikerwerk. 

X 34: 100 gram .chocolade of suikerwerk. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 

Vrijdag 28 Juni a.s. worden gebruikt met 
uitzondering van de bonnen voor melk, 
waarop eerst met ingang van Maandag 1 
Juli mag worden afgeleverd. 

PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. 

genen die in het buitenland verblijven; Vrij
dag: gel. H. Mis voor Anna v. d. Meijden 
v. d. Ven; Zaterdag: gel. H. Mis voor de 
gesneuvelden en degenen die in het buiten
land verblijven. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Petrus Alfridus Schobben uit 

· deze parochie en Augusta Maria Smets uit 
de parochie Scharn • te Heer; waarvan he
den de 1e afkondiging geschiedt; Marinus 
Victor Maria v. d. Meerendonk en Eleonora

Jacquelina Henriette Rosa v. d. Weijst, bei
den uit deze parochie; Franciscus Alphonsus
Maria van Vlerken uit deze parochie en Ge
rardina Maria Antonia Romeijnders geb.
en won. te Vught; Johannes Karssemakers 

' uit de parochie v. d. H. Hart en Helena 
Johanna Verberk uit deze parochie; waarvan 
heden de 2e afkondiging geschiedt. De ge
lovigen zijn verplicht de hun bekende hu
welijksbeletselen waarin niet is gedispen
seerd ten spoedigste aan den pastoor be
kend te maken. 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL. 
3de Zondag na Pinksteren, 30 Juni 1946. 

De 1ste schaal is voor de kerk, de tweede 
open schaal voor de B.N. van ons Bisdom. 
De Hoogmis wordt vandaag gevolgd door ZONDAG, 30 Juni. De H.H. Missen om de H. Sacramentsprocessie van onze paro-half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 chie, waarover reeds nadere bijzonderheden de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor in een circulaire huis aan huis bezorgd zijn. tiet geestelijk en tijdelijk welzijn der paro- Wij wijzen er op, dat de Hoogmis zal zijn chie. Na de middag om 3 uur kruisweg voor met volkszang; op iedere plaats liggen daar-degenen wier namen in de maanden April, toe boekjes klaar en de bedoeling is, dat Mei en Juni op het ziel boek staan; daarna werkelijk allen meezingen. kort Lof· Donderdag 'Wordt van 6 tot 7 uur biecht-Vandaag de 2e schaal voor de bijz. noden gehoord met het oog op de Eersten Vrijdag.van het Episcopaat welke bijz. in de mild- De maand conferentie der H. Hamilie voor dadigheid der gelovigen wordt aanbe hett. Moeders en gehuwde Vrouwen wordt Na de Hoogmis vergadering voor de .1- 's avonds om 8 uur gehouden. tricen van den Bond v. h. H. Hart bij de d en. zusters. Vrijdag, 1ste Vrijdag der maand, 's avonds Maandag, 1 Juli, feestdag van het kost- om half 8 Lof. baar Bloed van O.H.J.Chr. . Zaterdag, Priester-Zaterdag. Na de H ... Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro- Missen wordt het gebed voor de Priesters zenhoedje. Donderdagavond biechthoren v. gebeden. 7 t

V
ot 8

d 
uur. 

V .. d d d ZONDAG, 30 Juni: 6 uur Ld.; 7 uur Ld.; rij ag, eerste rtJ ag er maan , om 8 uur Ld.; kwart over 9 Ld.; half 11 Hoog-half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart mis voor het geest. en tijd. welzijn der par. waaronder algemene H. Communie voor de MAANDAG, 1 Juli: 7 uur gef. I.j. voor leden van den Bond van het H. Hart. Des Willebrord van de Linde; I.m. Zeerwaarde avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Heer Pastoor Ant. de Kort; I.j. Maria Tim-Zaterdag, eerste Zaterdag der maand en mermans-van Remunt; kwart voor 8 I.m. Korfbal: ' tevens Priester-Zaterdag. Petrus Strijbosch; I.m. Hendrica Verhoeven-Boxtel-O.D.C.-Comb. 5--4 Zaterdag biechthoren van half 3 tot 4 uur v. d. Biggelaar; half 9 z.d. Mej. Anna Gijs-, en van 6 uur tot half 8 Een prachtli1·st en een dito wedstri1"d van D . d d 
• 

h lf 3 3 berta van Laarhoven-van Zantvoort. 
f . f open te eren ag van a tot uur. DINSDAG 2 J 1· 7 f 1 • d het eerste el tal vooral m de tweede hel t. MAANDAG . k 7 f u 1: u. ge • P • Z.J. v. •

Na een denderend begin van O.D.I. en een . • H ei 
_om wa.g.ko�r

k 
ge •

. 
gez. Z.E. Heer Rector Bekkers; Ld. Antonius

onfortuinlijk van :Soxtel, waardoor de stand lrff �oor en nc··vbn 11 
L

e�. enex
'. 

zJ. Wagenaars en Adriana va_n de Linden z.e.; 
r.eeds· na 10 min. 2-0 was voor de tQgen- � • JrÎt. voor

! 1
_ps M�tus 0PJ�ans '

p 
• I. d. Adrianus en Franciscus Wagenaars;

stander kwam een gelijk opgaande strijd. _art a taar ge·.. • 
d

is bo<?d e 
�to �;- kwart voor 8 I.m. Anna Maria Doevendans-

D t d bi f t t d t 2-0 0 D I nmgs vanwege z11n me e_ar e1 ers UI UI van Grinsven . I.m. Maria Kaufman-Langen-e s an ee O e rus voor • • • land· om half 8 gel irot voor Johanna ,f f d' Arn Id à Na�de-rust-.'nam--;Boxtei .geleidelijk. het spel- B h' -
• " • . A 8. ·:I. ___ ho ; hal -9..z .• Heer. o . van .• Laar en_

irl handen. Bij een felle doorbraak w�rd Pas- osc ; z.a. gel. H: Mis voor !1-na · et.Jll Geertruda Cooleghem z.e .. 
toors gevloerd. De toegestane vrije trap ver Mor:itens; H. Hart altaar gel. Jrgt. voet WOENSDAG, 3 Juli: 7 uur gef. pl. gez. 
buiten het gebied knalde midhalf Voçts 

• Adrianus van d. �eeSt en Johanne� den z°! jrgt. voor Andries van Hal; Ld. Joa Potters-
onhoudbaar in. O.D.I. raakte de kluts kwijt �m. half 9 gez., Jrgt. voer Hennca Mana Kemps; I.m. overleden vader; kwart voor 8 
en bovendien uitgespeeld. Een enkele maal Smits. Ld. tot bijz. intentie; I.m. Adrianus van Ru-
kwam O.D.I. nog opzetten doch de achter- . DI�SDAG: 0!11 kwart voor 7 gef. gez. remonde; half 9 z.m. Heer en Mevrouw 
hoede werkte prima terwijl doelman Kivits Jq�t. ,oor He1_1dncus van Osch i z.a. gel. H. Hub. van Dijk-van Oerle. 
resoluut en betrouwbaar ingreep. Een beetje Mis voor Willy Derks te _ Batavia overl.; DONDERDAG, 4 Juli: 7 uur z.j. Marinus 
meer vertrouwen in de ongetwijfeld goede H. H�rt altaar _ gel. H. Mis .. voor Angela van Breugel; I.m. Hendricus v. d. Horst; 1.

' capaciteiten van doelman Kivits zou zeer Hononna van Liempd . de MeiJ van�e�e de m. Gertruda Dam en-van d. Aa; kwart voor 

zeker de sterkte van deze achterhoede ver- buurt; om half 8 gel. Jrgt_. voor Chns_ttanus 8 I.m. Willy Derks; I.m. Laurentius Nou-
hogen. Als ongeveer 5 minuten voor het Mombers; z.a. gel. H. Mis voor Maria van wens; half 9 I.m. Joa Potters-Kemps. 
einde een hoge bal niet voldoende door den Hal Dankers pa�. H. Hart overl.; _ _  H. Hart VRIJDAG, 5 Juli: kwart voor 7 z.d. voor 

0.D.I.-keper wordt weggewerkt straft Kerk- altaar gel. H. Mis voor Jose�h Cm1ten van- de leden der Broederschap van het H. Hart;
hofs deze meteen af en Boxtel leidt met wege de .1e gezagscompagme _; om half 9 l.d. Maria van Hal-Dankers; l.d. Joseph
3_2 _ , , ge_l_. H. lVits voor Johanna Maria v. d. Steen Cuyten; kwart voor8 I.m. Hendrica van 

Boxtel lI moest een harde noot kraken. Sltiters. Eyndhoven-Bèkkers; I. d. Wilhelmina van 

hij Maliskamp. Een ouderwetse pil van v. d. WOENSDAG: om kwa�� voor 7 gez. Uden-van d. Bruggen en Anna de dr.; half 
Heijden boorde letterlijk en fguurlijk door 

mndst• voor Anna v. d. Mei_1den v. d. Ven ; 9 gef. pl. z. j. Weled. Heer en Mevr. Fran-
het Maliskamp-net. Scheidsrechter Stippent z.a. gel. mndst. voor An.tomus v. d. Stee�; ciscus van Oerle-Cremers. 
had het niet gemakkelijk doch leidde naar H. Hart altaar gel. H. Mis voor Anna M31na ZATERDAG, 6 Juli: 7--Uur I.m. Maria van 
behoren. Heesatk.ers Geerts; om half 8 gel. Jrgt. Hal-Dankers; l.d. ter eerherstel aan het H. 

Boxtel A deed -voor de andere niet onder 
voor Wille� Jagers i z.a. gel. mndst• ':00r Hart van Maria tot bekering der zondaars; 

en won na een spannende strijd met 2-0 _Joseph CU1Jten; H �art altaar gel. Jrgt. Ld. Maria Kaufman-Langenhof; kwart voor 
van Woensel A. , voor Petrus van Roo11 en Petronell� v. d. 8 I.m. Maria v. d. Plas-van Summ�ren; Ld. 

.. :- De laaere elftallen van de 1·unioren vooral steen de hsvr. i om half 9 gel. H. Mts voor Piet van Beers · half 9 z.m. Jos. van Susante - ., overleden fam. Kusters de Kort. ' 
het B-elftal speelden dat het een lieve lust. DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE. was en de heer van Gerwen heeft plezier rondst. voor Petrus Pennings; z.a. gel. jrgt. 3de Zondag na Pinksteren.van zijn jongens, en de jongens in hem een voor Petronella Jacobs Nelissen; H. Hart ZONDAG: half 8 H. Mis we1zï1•n derprima leider. . A h ,- Zondag speelt Boxtel I de revanche-wed- altaar gel. jrgt. voor drianus Jo annes parochie; 10 uur H. Mis ter ere van de H. 

van Schijndel; om half 8 gel. jrgt. voor Aloisius. strijd tegen O.D.I. Aanvangsuur nog niet • Maria Mombers Bolsius; z.a. gel. jrgt. voor MAANDAG: half 8 jrgt. Christiaan van b�kend, vermoedelijk half drie. Men raad- Petronella v. d. Steen van Griensven; H. Esch Wilhelmina de hsvr. en Maria v. Esch. plege de raamlliljetten. 
Verder programma nog onbekend. Hart altaar gel. jrgt. voor Marinus van DINSDAG: half 8 jrgt. Henricus Ver-

Uden en Cornelia Schoones de hsvr.; om hagen. 

'2'istdSutie=�. 
· SLUITING DISTRIBUTIEKANTOOR.
De ·wnd. Directeur van den Distributie

kring Boxtel maakt bekend, dat in verband 
met reorganisatie van zijn dienst, het Kring
kantoor te Boxtel op Vrijdag 5 en Zaterdag 
6 Juli poor het publiek gesloten is. De agent
schappen, alsmede de uitreiklokalen zijn wel 
op Vrijdag 5, doch niet op Zaterdag 6 Juli 
_geopend. • • 

De uitreiking voor Bijz. Arbeid vipdt op 5 
-Juli plaats in 11Riche". ' ' / De wnd. Directeur • voornoemd, ' 

J. F. A. PARO. 
, 

AANVULLENDE BONNENLIJST. 
voor de tweede helft van de 7de periode '46 

• .• 23 Juni tot en met 6 Juli).
Elk dei:_ volgende bonnen geeft recht op

net kopen van: • 
Bonkaarten KA, KB, Kt 606 
349 Algemeen: 250 gram'jam, stroop enz. 
350 Alge�een: 50 gram thee. 

half 9 gez. jrgt. voor Petrus v. d. Ven. WOENSDAG: half ·8 jrgt. Lamberdina 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. H. Mis hsvr. van Henricus Verhagen. 

voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. H. Mis DONDERDAG: 'half 8 jrgt. den Heer 
voor Elisabeth var;i Heesch v. d. Bosch; H. Adrianus Maas. 
Hart altaar gel. mndst. voor Bernardina Strik VRIJDAG: eerste Vrijdag: half 8 jrgt. 
Smits; om half 8 gel. H. Mis ter ere van hei: Mej. Lamberdina Maas. 
H. Hart; z.a,. gel. H. Mis voor Hend'tica ZATERDAG: half 8 jrgt. Mej. Theodora 
v. d. Plas Dirks; H. Hart altaar gel. H. Mis Maas.
voor Jos van Susante par. H. Hart overl.; Deze week zullen geschieden: Maandag: 
'>m half 9 gez. Dienst voor Franciscus Ser- H. Mis Bemardus Endstra; Dinsdag H. Mis
vatius van Elten en Mia de dochter. Willem Bergman; Woensdag H. Mis Adria-

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. nus van Schaik vanwege de familie; Don-
voor Anna Maria van Oirschot Scheepens; derdag, Vrijdag en Zaterdag H. Mis Nico-
z.a. gel. H. Mis voor Antonius v. d. Steen lasina Toelen vanwege de buurt. 
v.w. de b?urt; H. Hart altaar gel. H. Mis PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL.voor Marmus van Laarhoven vanwege den 

• Bond vcJ.n het H. Hart; om half 8 gel. jrgt.
voor Johanna Mambers; z.a. gel. mndst. v. 

' Adrianus Boor; H. Hart altaar gel. H. Mis 
tot bijz. intentie ter ere van de H. There
sia; om half 9 gez. jrgt. voor Mia van El ten. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Marinus van 
Laar hoven; Dindsdag: gel. H. Mis voor 
Johannes Dank ets; Woensdag en Donderdag 
gel. H. Mis voor de gesneuvelden en de-

Zondag onder het Octaaf van het 
feest ter ere van het H. Hart van Jezus. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor den heer 

Lambert van Elk in den Haag overleden; 
half 9 H. Mis; 10 uur de Hoogmis voor 
het welzijn van de parochianen. De eerste 
schaal is voor onze eigen kerk; de tweede 
voor B.N. 3 uur Lof met Rozenhoedje uit 
dankbaarheid voor verkrege·n. weldaden. 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 

intentie; half 9 H. Mis vanwege de , buurt 
voor den jongenheer Franciscus Schalkx. 

DINSDAG: half 8 H. Mis voor Anna v. 
d. Meijden v. d. Ven, in de parochie St. 

. Petrus overleden; half 9 gez. mndst. voor 
den jongenheer Franciscus Schalkx. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis uit dank
baarheid voor Petrus van Beers. half 9 pl. 
jrgt. v. d. heer Johannes Smits en mej. Jo
hanna Vlamings. 

DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de 
leden van de Godsvruchtige vereniging ter 
ere van de H. Theresia; half 9 gez. jrgt. 
voor Petrus Kerkoerle. 

VRIJDAG: half 2 jrgt. voor Theodora 
Peijnenburg-v. d. Struik; half 9 H. Mis uit 
dankbaarheid. 

ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johanna 
Maria van Nunen-v. d. Schoot; half 9 gez. 
H. Mis voor Petrus van Beers. 

30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor den heer Johan Maas in Grave over !. 

Op Zondag 30 Juni is alsnog gelegenheid 
te voldoen voor het bankengeld, dat loopt 
van 1 Juli 1946 tot einde Juni 1947. 

Biechturen: half 3 tot 4 en van half 6 tot 
7 uur; daarna Lof met rozenhoedje ter ere 
van het Onbevlekte Hart van Maria tot 
afwering van het communisme en opbloei 
van de Katholieke Actie. 

Het H. Sacrament des huwelijks wensen te 
ontvangen: Johannes Cornelius Quinten uit 
Liempde en Christina Laurina Maas uit deze 
parochie; en Christianus Cornelius Quinten 
uit Liempde met Wilhelmina Petronella 
Maas uit deze parochie, waarvan heden de 
tweede afkondiging geschiedt. 

ZONDAG 7 Juli: 7 uur H. Mis ter ere 
v. d. Zoete ·Lieve Vrouw van den Bosch.
PAROCHIE ST. JANS' ONTHOOFDING 

TE LIEMPDE. 
3e Zondag na Pinksteren, 

30 Juni 1946. 

VANDAAG half 7 l.j. Antonius Thomas
sen, Cornelia en Johanna de hsvr.; 8 uur 
I.m. tot welzijn der parochie; 10 uur z.j.
Petrus van Houtum en Ida hsvr. 3 uur Lof. 

MAANDAG: 7 uur z.j. Augustinus Lode
wijks en Maria hsvr.; half 8 Adriana Frans 
van Rooy; 8 uur l.j. Johanna Jan Bax. 

DINSDAG: 7 uur z.j. Martinus Kelders; 
half 8 l.j. Arnolda Hubertus van de Laar; 
8 uur l.j. Petrus v. Alphen; half 10 Huwe
lijksmis. 

WOENSDAG: 7 uur z.j. Adriana en Mar
garetha Martinus Kelders; half 8 l.j. Maria 
Asveld; 8 uur l.j. Wilhelmina Petrus van 
Alphen. 

DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.j. Laurentius v. d. 
Boer; 8 uur l.j. Antonius van Alphen. 

VRIJDAG: 1e Vrijdag der maand, daarom 
ook Donderdag biechthoren als op __zater
dagen; half 7 I.m. tot bijz. intentie; 7 uur 
I.m. bijz. noden der parochianen; half 8
z.mndst. overleden familie van Boeckel-van
Rumpt; deze H. Mis met uitstelling van het 
Allerheiligste en Acte van Ereboete aan het 
Goddelijk Hart. 

ZATERDAG: 7 uur z.j. Johannes v. d. 
Velden; ,half 8 l.j. Christina Welvaarts; 8 

uur l.j. Jan van de Wiel. 
ZONDAG: half 71.j. Adrianus Goyaarts; 8 

uur l.j. Lambertus van Roosendaal; 10 uur 
z.m. tot welzijn der parochie. . 

Dezen Zondag feest van de Zoete Moe
der van Den Bosch. 
PAROCHIE ST. WILLIBRORD TE ESCH. 

Zondag onder 't Octaaf van het 
H. Hart-feest. 30 Juni 1946.

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaah 
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Na het Lof een lied. Maandagmiddag om 
4 uur moeten de kinderen van het 6de, 7de 
en 8ste leerjaar komen biechten; Dinsdag
middag om 4 uur die van het 4de en 5de 
leerjaar. Woensdag onder de H. Mis van 
7 uur zullen ze gezamelijk comfnuniseren. 

Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Om 
half 8 oefening van het H. Uur. 
, Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toege

wijd aan het H. Hart van Jesus. Om h�lf 7 
uitstelling van het Allerheiligste en Com
munie uitreiken; om 7 uur gez. H. Mis met 
uitstelling, waarna Litanie van het H. Hart 
en oefening van eerherstel. 's Avonds om 
half 8 Lof. Na het Lof een lied ter ere van 
het H. Hart. 

Zaterdag Priester-Zaterdag. 
In de loop van deze week zal het Kerke-. 

geld worden opgehaald .. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis Johanna van 

der Bruggen; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog-
mis voor de Parochie. 

MAANDAG: 7 uur jrgt. Gerardus van 
den Akker; 8 uur H. Mis Sjefke Verhoeven 
te Oisterwijk overleden. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis overleden Fa-· 
milie van den Dungensv. d. Meyden; 9 uur 
Gez. Huwelijksmis. 

WOENSDAG: 7 uur mndst. Johanna van 
der Bruggen; 8 uur H. Mis Cornelis. Eekels. 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis uit dank
baarheid; 8 uur H. Mis Piet Jansen van
wege Br. O.L. Vrouw van den Bosch. 

VRIJDAG: 7 uur gez. ,gef. jrgt. Maria 
van den Braak; 8 uur H. Mis Willibrordus 
van den Braak. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis Martinus van 
den Braak en Wilhelmina van den Berg dé 
hsvr.; 8 uur H. Mis voor de gesneuvelden. 

1 



Ondertrouwd: Nora van d�r W eijst 
OiiffY van de Meerendonkgen 11en de eer U mede teken 2n, dat zij op 16 Juli 
]. C te 10,30 in de Paromeckerk van St. Petrus te pre-tel elkaar het H. Sabelment des huwelijks hoAlp toe te dienen, waarna Or hunner intentie een L·echtige H. Mis zal worden opgedragen. Receptie van 13,00-14.00 uur St<\tionstraat 95. Boxtel, Juni 1946. Toekomstig adres: Mgr. Wilmerstraat 6. 
Ondergeteekenden betuigen hiermede hun hartelijken dank aan de Heeren 
J. C. van Etten en M. Timmermans voor de vlotte enprettige opleiding voor hetbehalen van het diplomaAlgemene Handelskennis:De dames C. Entink, R. deLaat R. v. d. Meijden, Jov. Mil, M. v. Zogchel, N.v. Zogche; de Heren: A.Dankers, A. v. Elten, P.Hendriks, H. v. d. Langenberg, Th. Peijnenburg, M.v. Son, J. v. Schaijk, B.Smithuijs, Fr. v. d. Weide,
J. v. Weert.
be ondergeteekende cursisten van de E.E. cursus, van de Heeren J. v. Erp en H. v. Erp danken hunne leeraren voor de doeltreffendeopleiding tot het examenAlgemeene Handelskennis,bij hen genoten.
J. de Koning, P. Heerkens,H. Kerkenaar, G. v. Eijndhoven, A. v. Beers.Voor de door Familie, Vrienden, Kennissen, Buurtbewoners, Bestuur en Leden van de Handboogschutterij 11Diana" betoonde belangstelling bij ons 40-jarig Huwelijksfeest betuigen wij onzen hartelijken dank. A. VAN LIEMPTA. VAN LIEMPT-V AN BRUNSCHOTCORRIE.Onrooischestraat 14. Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn doctoraal examen ondervonden van de zijde van vrienden en kennissen, Hannonieën en Zangvereenigingen betuig ik hiermede mijn hartelijken dank. Mr. LEX VAN SUSANTE. Te koop klein kippenhok, tevens 'n paar nieuwe br. 
damesschoenen kleine m. 38 ¾ hak. Kasteellaan 18, Boxtel. 
Zwart email. fornuiskachel te koop, Stationstraat 14, Boxtel. Gevonden lederen fiets
tasch, terug te bekomen tegen betaling advertentiekosten Oirschotsche Grindweg 27. Gevraagd voor zoo spoedig mogelijk in klein gezin R. K. Dienstbode (Huishoudster) zelfst. kunn. werken en koken. Hulp van werkster aanwezig. Mevr. Giesbers, Wasscherij, Eindhovenscheweg, Boxtel. Te ruil: z.g.a.n hooge zw. jongensschoenen, maat 38, tegen schoenenbon. Prins Bernhardstraat 7, Boxtel. Te koop: bij Joh. v. d. Heijden, Langenberg 21, Boxtel een toom beste biggen Y orkshire. Te koop beste keukenpla
vuizen en nog in goeden staat zijnde tweedehands 
fietsbanden, ook te ruil tegen transport-achterwiel, kij Jacobs Kleinderliempde wé, Boxtel. f Î\Ioren: Dames-polshor.2.:e, vermoedelijk nabij het Te1gdhuis in de Nieuwstr. jon5en goede belooning teteg, te bezorgen, NieuwBenat 166. Te koop: Een beste kalfI:oe, bijna aan telling. Vrilhoven, D 59, Liempde. 

Te koop bij C. Janssen, Kleinderliempde 23, een 
beste Schot en een guste 
Zeug. 

Nette werkster Bouwvakarbeiders ! 

Verloren: damesarmband
horloge rijdende v. Liempde naar Boxtel. Tegen belooning terug te bezorgen bij M. Kreyveld Liempde Kerkeind A 103. Te koop een jonge Mechelsche Herder, teef, 10 weken oud. G. Schalks, Nieuwstraat 69. 
GEVRAAGD: 

gevraagd. 

W. Nas, Parallelweg 352

Net - Dagmeisje 
gevraagd 

bij Mevr. van Griensven• 
van Haeren, 

Molenpad 1, Boxtel 

Borduursters, Naatsters en Leerlingnaaisters 
Linnen{ abriek 

W. J. Hoogerwou 6. Zonen 
Prins Hendrikstraat 11 • Boxtel

Nette Verkoopster Wij vragen een flinke verkoopster, liefst met het vak bekend. Prettige werkkring en voor bekwame ver• koopster goed salaris. 
Aanmelden ALBERT HEIJN N.V., Boxtel 

Werkborstels, voor winkeliers, pracht, goed, uitsluitend flinke partijen, levert : 
Pilma• Import Maastricht 

M.HOYNG
Tandarts.

AFWEZIG 

van 1-16 Juli 
Spoedgevallen: 

Dinsdag t 's avonds
Vrijdag � van 71/2-81/2
Straat en andere 

BEZEMS 

Nog leverbaar 
• 
Mergelstamkool, 
Koolrapenzaad en 
Spurrizaad. 
-·

Fa. Gebr. van Oers 
Zaadhandel II Boxtel 

S,peciaatflaaA. 

Dirk Vos Stationsstraat 44Diverse soorten 
Volvette Kaas 

Op Zaterdag 6 Juli 
moeten alle vacantiebonnen 
ingeleverd worden. • Hiervoor zal zitting gehouden worden in het Ver•

eenigingsgebouw op den Burgakker van 3 tot e· • 
uur voor GEORGANISEERDEN en van 7 tot 8 uur 
voor ONGEORGANISEERDEN. Verkeerd of onop, geplakte bonnen worden niet aangenomen. Dus vrienden zorg er voor op tijd te komen met uw boekje, dat keurig in orde moet zijn, want na dien datum worden geen bonnen meer aangenomen. Namens den R.K. Bouwvakarbeidersbond, C. A. v. D. AKER, Secretaris.
J. A. GEMEN 
• Hèt adres voor

• Amerikaans�he
• Schoenen

Stationstraat 14, Boxtel. Tel. 296 

, Geblokkeerd Geld Kan nog steeds geschonken worden aan het Brabantsch Sanatorium" De Klokkenberg'' door overschrijving op de rekening van het Sanatorium bij: N.V. VAN MIERLO EN ZN. TE BREDAA. JANSSEN Em.zn. TE TILBURG.
Thans kunnen wij wederom aanbieden: 

Leren Schoudertassen 
en een collectie, 

Leren Portemonnaies 
Volgende week verwachten wij 

Bon vrije  Kinderbielbandjes van 18-24

de betere kwaliteit, voor fabrieken, levert 
Pilma• Import Maastricht 

Boter en Vet Heijmans' 
Versche Visch 

Schoenhandel 
Breukelschestraat 63 

Cl)e Amerikaansche Schoenen 
.-. ( 

ZIJD er.

Op de bekende condities verkrijgbaar 
bij: 

Bo�endeerts' Schoen== en Lederhandel 

Levensmiddelenbedrijf 

A. G. Janssen 
Mijlstraat 41 

Aanbesteding opschoonen Waterloopen. Door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOXTEL zal op Dinsdag 9 Juli a.s. des namiddags 
om 4 uur ten gemeenkhuize 

in het openbaar worden aanbesteed: 

Heden zware Preiplanten 
Alois Barten, Bosscheweg 203 

Transport-Arbeiders I en allen die op enigerlei wijze arbeid-verrichten bij het vervoer . van goederen, ,, 
Grijpt Uw kans 
en maakt U sterk l Sluit U aan bij de 

R.K. Transport-Arbeidersbond afdeling van de Nedel. Katholieke Arbeidersbeweging Inlichtingen en inschrijvingen bij TH PASTOOR Raaphof 12, Boxtel Secretaris der N ederl. Katholieke Arb. Bew. 

Min. v. Marine. Min v. Oorlog 

Geplaatst kunnen ·worden: 
BEROEPSMARINIERS (eerste verbintenis van 6 jaar). 
BEROEPSMATROZEN (eerste verbintenis van 6 jaar). 
Oorlogsvrijwilligers voor technische vakken bij 

Luchtstriidkrachten, Genie, enz. _ • 

(monteurs, bankwerkers, plaatwerkers, elec
triciens, chauffeurs enz.) 

Oorlogsvrijwilligers voor Infanterie, Artillerie, 
Pantserwagens enz. "-

-
Oorlogsvrijwilligers voor den dienst van zie- -"'- kenverpleger. 
Op Woensdag 3 en 17 Juli 1946, telkens van 
10.00 tot 1'.2,30 en van 14,00 tot 20,00 uur 
worden inlichtingen verstrekt in het gemeente
huis te Boxtel, waar tevens gelegenheid bestaat 
tot aanmelding. 

Het Hoofd Aanmeldingsbure�u 
voor Oorlogsvrijwilligers te 
's-Hertogenbosch. 

"� ,
)

::, 

: it".;.. 
�/it .-'v 

I , . . 

� 

Het opschoonen van diverse water11 
loopen in de gemeente Boxtel. 700 

Deze week voor al onze klanten 
Vermi�elli, Biscuits, Ontbijtkoek, 
Puddingpoeder, S.B. ==Stijfsel, enz. 

Zilveren Schapuliermedailles zonder inlevering f 3.90 

Zilveren Colliers zonder inlevering vanaf f 5. 75 

JIJ. v. Vlerken, ;Boxtel Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

Bei.tek en voorwaarden zijn verkrijgbaar op het Bureau Gemeentewerken 'meentehuis) tegen betaling van een bedrag van L gulden. De inschrijvingsbiljdten moeten worden ingeleverd bij den Burgemeester vóór Maandag 8 Juli a.s. des middags 12 uur. Boxtel, 24 Juni 1946 Burgemeester en Wethouders van Boxtel, De Burgemeester, M. A.M. VAN HELVOORT.De Secretaris, 
J. P. C. v. n. HOUT l. S. 

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt " 1 
bli Bert van den Braak■

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 .-,., ,,-., cflllt, ,,-., ,,,-,., ,,,-,,., .,-., .-. 
Pikante saus s:: 
Pikante saus ..! 

met tomaten� 

Prima lage zwarte en bruine 

Herenschoenen 
Pikante jus "-f
T omaten Ketschup !'ll

A.Z. Koffie"extract:� 
Boter, Melk, � 
Vette Kaas en � 
Eieren steeds voor" o 
radig. 0 

Bruine 

Heren 

fl4.50 

Sport==Molières 

fl4.50 

Kees de Jong J. .A. G E M E N v Hornstraat 12, Boxtel St t' t t 14 Boxtelwwwwwwww awMraa -Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 

1 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 
-

Flj11p1•oevers van welee1• 

dronken keurend hun kostelijk kopje D. E. thee, geurig en verkwikkend.Fijnproevers van thans geven nog' steeds de voorkeur aan D. E. 
1Jouwe [gberts 
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VOORHEEN BOXTELSCHE ,COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Verleden week vierde "De La Salie" haar 
vijfentwintig jarig bestaan. Op de 25ste Juli 

. 1921 was de kapel van de La Salie door 
Pastoor Spierings ingezegend, en deze da
tum wordt door de fraters van "Jachtrust" 
beschouwd als de geboortedag van hun te• 
huis. 

Het zou voor Brabants Centrum een gro
ve vergissing betekenen als het aan dit 
merkwaardig jubilé niet een waardige aan
dacht verbond, om het werk dat in deze 
yig en twip.tig jaar g_esèhied is en ngg ste,eds 
'wöt'ûf voortgeief,,.wat -i11 de 1Mä.n'gstelling 
te plaatsen van onze lezers. 

Voor de meeste mensen is het niet be
kend, hoe moeilijk een werk als dit wel moet 
zijn, en voor nóg velen is het eveneens on
bekend hoe bëlangrijk het werk is dat op 
,,de La Salie" verricht wordt. 

Het zal wel duidelijk zijn dat de meest 
beklagenswaardige kinderen diè kinderen 
zijn, die hnn verstandelijke vermogens niet 
geheel bezitten. Tot voor kort werden deze 
kinderen de dupe van 't mensdom: zij wer
den uitgebuit inzover men ze als productie
schakel kon gebruiken of ze werden zonder 
meer verstoten. 

Door allerlei historische omstandigheden 
kregen wij in Boxtel een inrichting, die de 
zorg voor debiele kinderen op zich ging 
nemen, klein in 't begin, maar weldra meer 
uitgebreid. 
. De meeste mensen van Boxtel hebben de 
groei van "La Salie" kunnen waarnemen, 
en zij weten hoe alles langzamerhand ge
worden is tot een perfecte inrichting. met 
een klein legertje toegewijde. fraters, die in 
alle eenvoud hun werk verrichten, zonder 
dat het de wereld opvalt hoeveel off ers dit 
kost. 

Stel u voor steeds maar offer op off er te 
moeten· brengen voor jongens, die niet eens 
beseffen wat een offer is. Het zover te 
kunnen brengen dat al uw werken • voor 
anderen niet om dank of loon, maar enkel 

- uit liefde geschiedt, dat is een werk van de
hoogste charitatieve orde.

De fraters van huize "de la Salie" ver
langen heus niet in 't zonnetje gezet te
word�n. Maar na een periode van werken,
bouwen, doceren en liefderijk opvoeden, na
vijf en twintig jaren liefdewerk mag Boxtel.
toch. wel weten dat zij een goede vriend en
een dorpsgenoot in hun midden hebben, die
een liefdewerk verricht dat uniek is.
. Een feest bundel inet verschillende schone
artikelen werd ter gelegenheid van dit feest
uitgegeven. Daarin schrijft Deken Broek
man: ,,.· ..... op het buitengoed, dat door de
brede verkeersweg 's-Bosch-Eindhoven van
't dorpsleven is afgescheiden wordt een be
wonderenswaardig liefdewerk verricht".

Dit is het zuivere beeld van "de La Salie".
Afgescheiden van' het dorpsleven, zonder
getuigen, werken de fraters in alle een
voud voor een groep jongens, die anders de

. verwaarloosden der maatschappij zouden
zijn. Dit werk is juist zo bewonderingswaar-

• dig omdat ze door niemand bewonderd wor
den. Juist dat is 't mooiste wat in de stilte
en eenvoud voor God verricht wordt met
de schoonste bedoelingen en edelste mo
tieven.

Er is flink gefeest op "Jachtrust". De jon
gens· hebben onvergetelijke dagen gehad. Er

is veel gesproken door allerlei autoriteiten 
en alles was vervuld van eer en dank. Men 
zag de voorbije jaren, en alles wat er ge
beurd was. 

Een schone feestbundel werd er gedrukt, 
waarin de geschiedenis van 't werk en van 
de gebouwen staat beschreven, mooi ge
illustreerd met goede foto's. Er waren vlag
gen en bloemen, vele genodigden, vele be
lan°stellenden - maar 't meest werd ik ge
troffen toen 'n grote jongen verrukt opkeek 
van z'p limonade met 'n rietje en zei: ,,we 

- krijgen van alles ván de frater".
Deze dankbare woorden uit de mond 

van zo'n stakker, getuigen sterker dan iets 
anders voor het schone liefdewerk, dat op 
"de la Salie" verricht wordt, want de blije 
lach van 'n kind is een heerlijk geschenk van 
dankbaarheid. 

Op de w.ee{lsdiaai. 
Vermoeid en ontstellend door elkaar ge

rammeld op m'n lange rei� naar Brabants 
Centrum kwam ik tot rust in een lege coupé 
ergens in de buurt van de Karelstad. Ik 
nestel me veilig in een hoekje en beland in 
de slome dans der zingende wielen zachtjens 
in dromenland. Een station ... Welk? Ik weet 
het niet. Twee dames stappen in. De eerste 
heeft het druk, zeer druk. .. Pakjes rechts, 
pakjes links...... pakjes overal. 

Dan ziet ze mij. Ik voel me heel klein 
worden onder haar kritische blik. Ik word 
gemonsterd. Ik zet de hakken van m'n 
kranke schoenen netjes naast elkaar . ..... Ge-
lukkig doorsta ik de proef. Luctor et emer
go ! Neêrlands devies. Even is ze nog be
sluitloos, dan gaat ze zitten recht tegen
over me. 

De tweede heeft geen enkele aarzeling 
getoond, rustig zit ze neer, tenger en . stil, 
in de hoek bij de deur. Het is alsof alle 
loomheid plotseling van me is afgevallen. 
Vragen flitsen koortsig door mijn brein ..... . 

Ik zie twee paar ogen: mensenogen, spie
gels, van wat beide dames innerlijk be
weegt. Wie zijn deze mensen? De dame in 
de hoek is • rond de vijfentwintig jaar. Mijn 
,,vis-à-vis" is onberekenbaar, onpersoonlijk, 
een gezicht als een landschap zó onder de 
verf! Zij is klein en struis, schreeuwerig 
groen gecamoufleerd. 

Er komt geen einde aan het schikken van 
haar pakjes. De grote op de kleine, zonder 
veel overleg, zoals vrouwen kunnen doen. 
Heel het net wordt gevorderd: er is vlak 
boven me één groot koffer met koperen 

• hoeken, dat me onrustig maakt: ik voorzie
bij een plotselinge schok van de trein vijf
weken rust wegens lichte hersenschudding.
Nu haalt ze een stelletje dagbladen te voor
schijn: onbenullige bladen. Zij kijkt als een
kind naar de bonte prentjes. Eènsklaps houdt
ze op. Ze is van gedachten veranderd. Ze
opent haar tasje in slangenleer: kijkt in het
spiegeltje aan de binnenkant, van voor,
rechts, links: ze schijnt zich vaag te her-
kennen door de grondverf heen.

Alleen haar neus is wat witjes: 'n beetje
rouge, 'n beetje wit, wat oker: het geheel is
als een doddige boterbloem ergens op een
onbewogen meer.

Wat zal ervan overblijven, als ze straks 
aan het eindpunt uit zal stappen in de fijne 
regen, die tegen de ruiten tikt! Nu neemt ze 
een modeblad: het duurt echter niet lang. 
Haar hoedje, als een zwaluwnest hangend 
tegen de welving boven haar linkerslaap 
schijnt in oppositie te gaan. Ze schijnt even
wel niet de minste notie te hebben van de 
wetten van het evenwicht: de juiste hoek 
tussen hoedje en schouder wordt onmeet
kundig bepaald. Maar manoeuvres irriteren 
me. 

Op dat ogenblik kijkt ze me plotseling 
aan: maar mijn voorkomen van braaf bur
ger stelt haar gerust. Uit een doosje neemt 
ze twee pastilles; dan leunt ze behaaglijk 
achter over en maakt klokkende snoepge-• 
luidjes ...... Rust. 

Op het uiteinde der bank schijnt het 
andere meisje geheel thuis. Wat is ze rus
tig: fijn besneden gezicht, donker blauw 
kleed, waardig en bescheiden. 

Ze heeft geen koffers, geen tijdschriften: 
ze leest niet. Ze breit, zij breit...... zoals 
mijn oude moeder breit met haar kleine 
pink omhoog. Er is iets, dat me ontroert in 
die dofblikkerende pennen en de gedachte 
aan m'n moeder. 

Het is als brak opeens de zon door de 
grijze mist van de regen, en is alles niet 
meer zo troosteloos grauw en somber. 

Het meisje breit met overgave: er is een 
kleine glimlach om haar mond: ze breit van 
zachte blanke wol een heel klein kinder
kousje: eerst een schoentje, dan opwaarts 
rond. Ze houdt het soms op een afstand en 
kijkt er naar ...... met liefde. Ze denkt waar- • 
schijnlijk aan het kleine voetje, dat in de 
zachte wol zal steken. En aldoor sterker 
wordt de tegenstelling tussen m'n beide me
dereizigsters. 

De tablettendame heeft ondertussen 6 
pastilles geslikt...... een hopeloos gevecht 
geleverd met een weerspannige haarlok. ..... 
haar nagels gelakt of stomweg naar de zol
dering zitten turen. 

De dame in 't blauw heeft het kousje af
gemaakt: nu versiert ze het met een mooi 
roze-lint aan de bovenkant, zoals een kennis 

. van me met haar poesen doet op een feest-
dag. . . 

Plots een hevige schok ...... pakjes vliegen 
rechts en links ...... buffers botsen tegen el-
kaar ...... : ,,de trein is ontspoord" gilt het 
,,schilderesje". Van ontsporen geen sprake ... 
de machinist heeft alleen wat te fors ge
remd. Het andere meisje zit nog altijd rustig 
in haar hoekje ...... in haar geopende tas het 
kousje met de pennen dwars door de knot 
wol. Ik denk aldoor...... ,,als we • nu eens 
waren ontspoord". Als deze twee mensen 
kinderen nu eens hadden gestaan voor Gods 
troon. 

De kleine struise dame met de vruchten 
van haar laatste rit = lippenstift, poeder, 
lak, lichtzinnige leçtuur, doosje met pastilles, 
halfleeg: en naast haar het mussennest van 
haar hoedje tussen de koffers met koperen
beslag en pakjes, groot en klein. 

En de andere ...... de rustige met haar 
glimlach, nederig met neergeslagen ogen en 
in haar handen slechts dit schamele bezit = 
het witte kousje met het roze-lint. 

Daar brengt een lichtende engel de weeg
schaal van de Zeer Gestrenge Rechter: Poe
derdons en lippenstift wat weegt ge weinig: 
gij zijt voor altijd te licht bevonden. Maar 
kousje met het roze-lint wat weegt gij door. 

Ze verlieten alles en volgden Hem. 
Luc. 5, 11. 

De Wonderbare Visvangst valt in het 
eerste begin van Christus openbaar optre
den. Hij gebruikte dit wonder om de Apos
telen in hun jonge roeping te bevestigen en 
voorgoed aan zich te binàen. 

Hij gebruikte het echter tevens om hun 
een duidelijk beeld te geven van hun toe-
komstige arbeid: Van nu af zult ge mensen 
vangen. 

Na die Wonderlijke Visvanost, die Petrus 
verwachtingen verre overtroffen, brachten 
de Apostelen hun boten aan wal, verlieten 
alles en volgden Hem. 

Wat moeten we hierdoor verstaan: Wie 
zijn volmaakte leerling wil zijn, wie het 
honderdvoud wil ontvangen en het eeuwig 
leven wil verwerven, moet om Christus alles 
vaarwel zeggen. 

Zijn huis, zijn broers en zusters, zijn 
vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, 
zijn akkers, alles, wat hij bezit of het zijne 
noemen kan. 

Christus verlangde van zijn Apostelen, 
dat ze alles zouden verlaten, dat ze aan alles 
zouden vaarwel zeggen, om geheel vrij te 
zijn en beschikbaar voor het Godsrijk. 

Verlangd Christus deze radicale afstand 
ook van ons? Neen, Hij verlangt van ons 
alleen de zelfverloochening, want tot ons 
allen heeft Christus gezegd: ,,Wie Mijn 
leerling wil zijn, verloochene zichzelf, neme 
zijn kruis op en volge Mij'\ 
- Hij verfangt dus van ons niet, dat we alles

in de steek laten, maar Hij vraagt alleen,
dat we de schepselen niet zó gebruiken, dat
ze voor ons een hinderpaal worden op onze
weg naar omhoog.

De mens moet in zich beteugelen de be� 
geerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid van 
het vlees en de hovaardij des levens. De 
begeerlijkheid der ogen: 's Mensen heb
zucht naar geld en goed. Hier heeft hij 
nooit genoeg van. Hij wil steeds méér. 

De begeerlijkheid des vleses is onze zin
nelijke lust. Ook hier moeten wij ons be
teugelen en beheersen. De mens moet hier 
waken over zijn gedachtenleven, dat zo ge
makkelijk wordt beïnvloed door de amorele 
en inmorele mentaliteit van onze wereld. 

Hij, moet zijn huwelijksplichten beleven, 
volgens de christelijke leer. 

De hovaardij des levens is 's mensen zucht 
naar macht en eer. Hier moet hij strijden 
tegen zijn hoogmoed, zijn ijdelheid, zijn 
opstandigheid. 

Op dit terrein van de zelfverloochening 
moeten wij onze sporen verdienen. 

Hier kunnen en moeten wij het bewijs 
leveren van ons christendom. 

Redacteur: H. v. d. Meijden, Directie en 

A<lm.: W. L. van Amelsfoort, Molenstr. 19. 



De laatste tijd hebben zich in Boxtel en 
omgeving verscheidene inbraken voorgedaan, 
waardoor de buitenbevolking enigszins werd 
opgeschrikt. Daar de berichtgeving van of0 

ficiële zijde even langzaam is als 't onder
zoek in deze markante inbraken, heeft de 
redactie van Brabants Centrum wat ben
zine in 't tankie gegoten en is op inspectie
. tocht getogen in de binnenlanden van Mun
sel en Gemonde. 

AI dadelijk kwam de redactie tot de con
clusie dat door de-politie reeds een grondig 
onderzoek was ingesteld naar voetsporen 
vingerafdrukken en andere voorname ·zaken. 

Het bleek dat deze inbrekers 'n voor
liefde hebben voor nieuwe fietsen, daar zij 
bijna op alle plaatsen een dergelijk uitste
kend vervoermiddel hebben meegenomen. 
Toch schijnen deze dieven niet van honger 

'vrij te zijn, daar ze bij 'n boerderij 'n aan
tal pakken boter meenamen en van 'n weck
fles snoepten. Ook van humor zijn ze niet 
ontbloot daar ze op 'n and'ere plaats 'n 
pond boter deponeerden en 'n fiets daarvoo1· 
meenamen. Zouden deze heren ook al aan 
ruilhandel doen? 

Dit pond boter is door de politie als be- • 
wijsmateriaal in beslag genomen. Als men 
nu die boter maar niet aan de galg gaat 
smeren! 

Maar wat nu te denken van schelmen c!ie 
'n petroleumvergasser meenemen, de bril 
van 'n vrouw eveneens met zich meevoeren, 
en op 'n andere plaats 'n handdoek inpikken 
om hun handen in onschuld af te drogen of 
vingerafdrukken weg te wissen. 

Het moet waarlijk 'n sportief stelletje boe-
. ven zijn, dat deze karweitjes opknapt. Ge
lukkig echter dat sommige boerinnen op tijd 
wakker werden en de schelmen verjagen 
kon. Gelukkig ook dat op 'n andere boerde
rij juist de "kleintjes" ba-ba moesten - �at 
scheelde in ieder geval weer een paar fiet
sen, 'n pond boter of andere waardevolle 
dingen. 

Werkelijk Boxtel is 'n gevaar. Er dreigt 
weer een oude romantische tijd te komen, 
waarin de deuren gekettingd zullen moeten 
worden, de vensters geblind of afgeplankt 
en de honden aangevuurd. 

Onze recherche, onze politionele macht 
heeft 't druk genoeg met administratieve • 
bezigheden, met zuiveringsmaatregelen enz. 
enz. Het zal dus zaak zijn dat we onze 
eigen veiligheid verzorgen en ons bezit be
veiligen. 

Hiervoor is niets. beter geschikt dan .'n 
gaffel, 'n riek, 'n bijl �n 'n goede w�ak
hond. Naast ieder bed m afgelegen hmzen 
behoort 'n riek of 'n ander verdedigings
>"apen. te staan. Zo gauw ergens 'n ruit 
kraakt of 'n ;mes door 't micca-venster snijdt, 
dient riek, gaffel en bijl in actie te komen. 
De buitenbewoners van Boxtel dienen bin
nen niet al te lange tijd een aantal hoofden 
van inbrekers op 't politiebureau in te le

•veren. Dat is de beste oplossing om Boxtel 
voor nog meer inbraken te vrijwaarden .. 

Brabants Centrum belooft de afgeleverde 
hoofden te fotograferen en af te drukken, 
zodat iedereen in staat zal zijn kennis te 
nemen van de interessante gezichten dezer 
boeven want op slot van rekening is het 
een algemeen erkende regel dat in 'n chri_s
telijke maatschappij diefstal ongeoorloofd 1s. 
Niet hij is 'n boef, die 'n haasje snapt, of 
'n fles genever maakt van 'n handvol koren, 
en wat suiker, maar die ergens inbreekt en 
anderman!>" goed rooft. 

Voor dit soort boeven is maar één goed 
geneesmiddel: de cel, waar ze kunnen na
denken over het zevende gebod: gij zult 
niet stelen. Een meditatie over dit voornaam 
gebod, die gedurende enige jaren met toe
wijding gedaan wordt, zou voor deze heren 
'n goede retraite zijn en voor Boxtel een 
opluchting. H. v.d. M. 

SANATORIUM "DE KLOKKENBERG". 
Terstond na de bevrijding van "Het 

Zuiden" begon men met de uitwerking de-r 
plannen, die door den bezetter gedwars
boomd waren. De Eerwaarde Broeders 
Penitenten van Boekel stonden hun Juve
naatshuis "Mariahof" bij Tilburg ter be
schikking. Dit huis leende zich uitstekend, 
daar het reeds ten dele voor ziekenverple
ging was ingericht. Na drie maanden, her
stelwerkzaamheden en veranderingen kon
den het vorig jaar in Juli reeds meer dan 
200 patiënten ter verpleging worden opge
nomen. Ook de benodigde toestellen en in
strumenten, nodig voor de behandeling van 
deze patiënten, kon inen aanschaffen of ter 
beschikking krijgen. Spoedig werden een 
royale röntgenkamer met een tweetal toe
stellen met een geheel moderne röntgeappa
ratuur en een volledig geoutilleerde opera
tiekamer ingericht. Begin November werden 
de eerste patiënten geopereerd. Sindsdien 
konden reeds vele patiënten de behandeling 
krijgen waarop de meesten reeds maanden 
of zelfs jaren lang thuis hadden moeten 
wachten. 

Uit het Juvenaat is een tijdelijk Sanato-

rium ontstaan, dat in alle opzichten- aan de 
te stellen eisen voldoet. Bij volledige brzet
ting biedt het plaats voor 400-450 patiën
ten. Daarmeede is "De Klokkenberg" een 
der grootste Sanatoria van ons land. 

De· prestaties van het bestuur der Sana
torium-Stichting is een werk van enorme 
betekenis in de strijd tegen de weer alom 
heersende T.B.C':- Het bestuur deed dit ge
heel op eigen initiatief en voor eigen risico, 
zonder terug te schrikken voor de zeer gro-
te financiële consequenties. 

Thans wordt over de provincie Brabant 
en Zeeland een actie voor "De Klokken
berg" gevoerd door collectes te houden en 
er werd reeds een begin gemaakt met een 
grote verloting. Het doel van deze verlo
ting is n.l. een voorlopig dekken der huidige 
tekorten, welke in de eerstvolgende jaren 
door de exploitatie van het volledige Sana
torium weer kunnen worden afgelost. Alle 
door de bevolking bijeengebrachte gelden 
komen zo uiteindelijk ten bate van het 
nieuw te bouwen Sanatorium, dat, zodra de 
omstandigheden dit toelaten, zal verrijzen 
op het huidige Golfterrein Toxandria aan 
de hoofdweg tussen Breda en Tilburg, dat 
voor dit doel aan het Sanatorium-Bestuur 
werd geschonken. 

NATIONALE RECLASSERINGSDAG. 

Het Plaatselijke Comité van Uitvoering 
van de Nationale Reclasseringsdag bericht 
ons, dat de op 6 Juli a.s. te houden 
collecte n i e t geschiedt ten bate van de 
politieke gevangenen. De Stichting "Toe
zicht Politieke Delinquenten" staat geheel 
los van de bestaande Reclasseringsinstellin
gen en deelt dus n i e t mede in de op
brengst der collecten . 

Politie-burele alhier, ter verstrekking van in
lichtingen welke_..kunnen leiden tot aanwij
zing van de(n)�genaar(en) van/ de kano. 

De Commandant van het v.m. 
Gemeentelijk Politiecorps Boxtel 
De Inspecteur van Politie" 
A. VAN ALMKERK, waarnd.

SPEL TJESDAG.
De Zaterdag 29 Juni gehouden speltjes

verkoop voor het Prins Bernhard-Fonds heeft 
f 237,63½ opgebracht. 
R.K. HUISHOUDSCHOOL NCB BOXTEL 

1 October begint het nieuwe schooljaar. 
Er bestaat gelegenheid zich op te geven 
voor de volgende cursussen. . 

1. Landbouwhuishoudcursus. Leeftijd 16
jaar en ouder. 

II. Huishoudcursus. Leeftijd 16 jaar en .
ouder.

111. Primaire opleiding. Tot deze oplei
ding kunnen worden toegelaten meisjes die 
met goed gevolg 6 klassen van de lagere 
school doorlopen hebben. 

IV. Avondcursussen. a. Knip en' naai-
cursus. Leeftijd vanaf 16 jaar. b. Kook
cursus. Leeftijd vanaf 16 jaar. 

Aangifte kan geschieden Dinsdag 9 Juli 
van 3-5 uur en vanJ--9 uur en Donder
dag 11 Juli van 4-6 uur in het K.JV. huis 
Prins-Bern�ardstraat 5, Boxtel. 

INSTALLATIE GIDSEN 
DER ST. PAULUS-GROEP. 

Op 2 Juli, het feest van Maria Visitatie, 
Patrones der Gidsen, werden in de smaak
vol versierde hut aan de Bosseweg de• eer
ste Gidsen der Paulus-groep geinsta)leerd. 

Na de opening sprak Guido van Riel 
over de hulpvaardigheid en dienstbaarheid 
der Gidsen, vooral in de praktijk. ,,Een Gids, 
laat alleen goede sporen na". 

Wouw, 4,55 m.;. 2e pr. W. Poirters met 
4�7 m. • L 

Hoogspringen jongens A: 3e pr. H. Vef: 
heyden met t ,40 m. � • • � 

. Hoogspringen jongens B: té pr. W. v. d. 
Wouw met 1,35 m. 

Kogelstoten jongens A: te pr. A. Bt>ere
kamps met 9,99 m. 

Kogelstoten jongens B: 2e pr. W. v. d. 
Wouw met 8,01 m.; 3e pr. W. Poirters met 
7.45 m. • 

Discuswerpen jongens A: 1 e pr. A. Boere-_ 
kamps met 25.66 m. 
LIEMPDE. 

SPORTNIEUWS. 
j.l. Zondag hadden op het D.V.G.-terrein

een handbal- en een voetbalwedstrijd plaats. 
De Jongenboerenstand uit Liempde speelde 
tegen de jongens uit Best en D.V.G. speelde 
tegen de Harmonie "Fanfare Concordia'.'. 

Om half twee vertrok de stoet vanaf het 
clublokaal van DVG naar het terrein, bege
leid door de Fanfare Concordia. Ongeveer 
twee uur begon de handbalwedstrijd. 

Na het begin is Best al spoedig in de aan
val, gesterkt door de wind, maar loopt op 
niets uit. Dan zet Liempde gevaarlijk op en 
na zes minu(en geeft de middenvoor vi_a de 
paal zijn club de leiding, 1-0. Dan ver
deelt het spel zich meer en moeten nu en 
dan aan beide zijde de kepers eens han
delend optreden. Twaalf minuten voor de 

• rust neemt de middenvoor van Liempde
nummer 2 op zijn rekening 2-0. . , ' 

Na de rust is Liempde weer direct iQ
de aanval. en na vier minuten is het weer· de
middenvoor die nummer 3 onhoudbaar in
gooit. 3-0. Tien minuten later weet Best
haar eer te redden 3-1. Negen minuten
voor het einde is het nogmaals de midden
voor van Liempde, die door een· penalty
nummer vier maakt. . 4-,-1. Zo kwam het
einde van de zeer goed en spannende wed
strijd, die vo/diend werd g�wonnen met 4-1.

Daar komt D,VG met Concordia op het 
veld. 

HUISSLACHTING VOOR ARBEIDERS. 
Door het bestuur van de Katholieke Ar

beidersbeweging werd ons medegedeeld, dat 
de varkenshouders, die geen landarbeiders 
zijn en die dus volgens de nieuwe huisslach
tingregel geen varken mogen aanhouden, 
het op kooi staande varken althans vóór 15 
Juli niet behoeven op te ruimen. 

Hierna volgde de installatie, waarna de 
toespraak van Aalmoezenier Damen. Spre
ker dankte de Ouders voor de medewer
king, die zij hadden verleend en sprak. de 

- hoop uit, steeds hun steun te mogen blij
ven ondervinden. De avond werd besloten
met een gezellig Kampvuur, waarbij het vro
lijke Gidsengezang het geraas van het on
weer verstomde.

Direct na de aftrap gaat het spel snel op 
en neer en na veertien minuten weet de 
midhalf de score· te openen. 1-0. Met deze 
stand gaat de rust in. Onder de rust ammu
seerden de meisjes van den Boerinnenbond 
het publiek met rijdansen. 

Het Verbondsbestuur en de Raad van 
Vakcentralen heeft een actie ingezet, waar
mee men een regeling hoopt te bewerken, 
die redelijker en aannemelijker is dan de 
vorige. Vóór 15 Juli a.s. behoeven dus door 
de leden der Arbeidsbeweging geen stappen 
te worden ondernomen. 

DAM-COMPETITIE. 
De uitslagen voor de Onderlinge Dam

competitie van de op 1 Juli 1946 gespeelde 
wedstrijden van de E.B.D. zijn: 
C. Oliemeulen-Chr. van Rooij 2-0
J. F. van d. Wouw-E. van Roosmalen 2-0
F. Leermakers-C. Steinmann 0-2 
W. Tijbosch-H. Schuurmans 2-0

Winnaar van de 1 e Halve competitie
werd W. Tijbosch met 18 punten uit 10 
partijen. Een fraai resultaat, waarvoor pro
ficiat. 

Er zijn nog enkele partijen af te werken. 
De eindstand hopen we volgende week be
kend te kunnen maken. 

MISSIEBUSJES VOOR DE 
MISSIENAAIKRING. 

Opgehaald op de zilveren bruiloft van 
Hendriks-van Laarhoven f 12,75. Op de uit
vaart van mej. Peijnenburg-Roozenboom 
f 4,64. 

GESLAAGD. 
Geslaagd voor Steno-typiste Willy Kem

perman. Zij genoot haar opleiding bij de 
Eerw. Zusters Ursulinen alhier. 

Op het laatst gehouden examen voor 
keurmeester te Den Haag slaagde de heer 
Jan v. d. Sande, Stationstraat. 

Voor het gehouden examen voor typen 
te Boxtel in Hotel de Key slaagde de Heer 
L. L. van den Brand uit Liempde.

Alle geslaagden proficiat.
RECENTE LECTUUR VOOR ONZE
NED. STRIJDKRACHTEN IN INDlë.
Weet U wel, dat er bij onze mannen en

jongens, die zover van huis zijn, juist ook 
behoefte is aan streekbladen, waardoor zij 
nieuws krijgen uit de plaats of het dorp 
waar zij met hun gedachten zo vaak ver
toeven? Hoe meer het Rode Kruis kan 
inzamelen des te uitgebreider worden de 
zendingen voor Indië. 

Particuliere adresseringen zijn echter niet 
mogelijk; alle zendingen gaan te algemenen 
nutte. 

Zendt uw eigen dag-, week-, maandbladen 
en tijdschriften direct na lezing ongefran
keerd op aan: 
Rode Kruis-Tijdschriftendienst Den Haag. 

"Bij de voormalige Gemeente-Politie te 
Boxtel is een aangifte binnengekomen van 
het vinden van een kano, welke in de maand 
Mei 1945 zou zijn gevonden. 

Naar aanleiding van deze aangifte ver
zoekt de Inspecteur van Politie te Boxtel 
aan belanghebbenden, zich te vervoegen ten 

Met het gezamenlijk avondgebed werd
deze hoogtedag in de Gidsenbeweging ge
sloten.

Zonnig spoor! ! ! ! 

Spoá= 1lieluos. 
ATHLETIEK. 

j.l. Zondag werd door ODC met een vier
tal junioren der afdeling,· onderleiding van 
hun trainer den Heer J. v. d. Wouw, deel
genomen aan de Athlethiekwedstrijden voor 
jongens en meisjes uitgeschreven door de 
R.K. Sportvereniging "Taxandria", te Ois
terwijk. 

Onze jongens wisten onder grote concur
rentie, o.a. vijf eerste, vijf tweede, en vier 
derde prijzen mee naar Boxtel te nemen. 
Voorwaar een groot succes; zie hier de 
resultaten. 

Finale 80 m B klasse: 2e prijs Willy v. d. 
Wouw, in 11 sec.; 3e W. Poirters in 11,4 s. 

Finale 100 m jongens A: 2e pr. H. Ver-
heijden, in 12,8 sec. 

4 X 100 m. estafettes: (voor junioren A): 
te pr. met H. Verheijden, A. Boezekamps,
W. Poirters, W. v. d. Wouw in 56 sec.

300 m jongens B: .2e pr. W. Poirters, in 
48 sec. 

Verspringen jongens A: 3e pr. H. Verhey
den met 5,10 m. 

Verspringen jongens B: te pr. W. v. d. 
=ns 

Daarna gaat men weer verder met voet
ballen. Tien minuten na de rust bren� de 
linksbuiten van__ DVG met een zacht schot 
de stand op 2-0. Dan vangt DVG weer de 
bal op en maakt na acht minuten 3-0. Nu 
komt de Fanfare Concordia gevaarlijk op
zetten en brengt de middenvoor de stand op 
3-1. Daarna gaat het spel meer op en neer
maar tot doelpunten komt het niet meer.

Zo kwam het einde van deze netjes en 
_J�oe_tl- S!!SP.�lde _wPrlstriid 

O.D.C. 3e KLASSER.
OSS-ODC 0-4 
Per extra trein naar Oss. 

Waar bestuur en spelers zo hard voor 
hebben gewerkt, en de grote schare suppor
ters zo lang naar hebben verlangd, is thans 
eindelijk een feit. ODC is derde kla�ser ! 

Na een zes jarig verblijf in de K.N.V.B.
hebben de ODCers op schitterende wijze de 
periode 4e klas afgesloten. Werd het kam
pioenschap met vlag en wimpel behaald, de 
promotie werd nog grandiozer;• Twee maal werd OSS kansloos geslagen 
en de stand 8-2 voor ODC zegt voldoende. 

. Dat een 4e klasser per extra trein haar 
supporters moet vervoeren kan men dan 
ook gerust als unicum in de sportwereld be
schouwen. Op het OSS terrein was het 
dan ook alles ODC wat de klok sloeg. Dit 
moet voor de spelers dan ook wel een mach-, 
tige morele steun zijn geweest. De wed
strijd begon direct in een hoog tempo, met 

.l"'I.Vonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

34. Het leek helemaal
geen leventje van Jan Ple
zier op "de Arend". Er
werd hard gewerkt. Het
schip stampte en trilde en
Nikkertje en Blikkertje
dachten dat horen en zien
hen verging.
"Wat een herrie", zuchtte
Nikkertje.
,,Daar wen je wel aan",
piepte Spillebeen. ,,Kom
eerst maar met mij mee,
dan kan ik je een en an
der wijzen en daarna zul je
wel aan de slag moeten,
denk ik."

We hebben nog niet eens 
" 

" gegeten vanmorgen , waag-
de Nikkertje te zeggen. 

35. ,,Dat doen we dade
lijk wel. Kijk, hier slapen
jullie, samen met de kok en
zijn helper. Die hoeven er
's nachts nooit uit, dus dan
kun je goed slapen. En dit
doe je aan als je aan 't
werk bent?', en de man
wees op een paar smerige
overalls die in een hoekje
van de kajuit hingen.
"Die zijn immers veel te
groot", lachte Blikkertje,
,Het zal nogal meevallen
�n anders is het nog niet
zo erg", was het antwoord.
36. Toen ze het een en
ander wisten, gingó1 ze 
ze eten. Er waren er nog 

meer die die morgen in de 
haast nog niets gehad had
den en zo kwam het dat 
het behoorlijk druk was in 
de eetzaal. Allemaal grote 
ruwe kerels, die toch bij 
nadere kennismaking niet 
zo erg kwaad bleken te 
zijn. Ze hadden plezier in 
de twee kereltjes. Ze vroe
oen hen uit hoe ze bij de 
kapitein terecht gekomen 
waren. En trots vertelde het 
tweetal hun avonturen. De 
mannen schokten van het 
lachen en noem4en hen de 
globetrotters wat wereld
reizigers betekent. Maar 
opeens waren ze stil, want.. 



ODC als sterkste. Evenals verleden Zondag 
werd dit overwicht allereerst uitgedrukt in 
een serie corners. Reeds in de eerste mi
nuten moet den OSS-doelman in hachelijke 
momenten ingrijpen. De OSS_ voorhoede 
probeert het met verre schoten, doch Cor is 
op zijn post. In de 24e minuut ontstaat 
het eerste doelpunt. Na fraai samenspel 
komt Willy alleen voor den OSS doelman, 
en met een linkse schuiver geeft hij ODC 
de leiding 1-0. Nu kan men eerst zien hoe
veel ODCers er op het terrein zijn. Men 
danst en springt, dat het een lust is. Het 
gejuich is nauwelijks verstomd, of The laat 
weer jubelen wanneer hij alleen voor het 
OSS doel, geen fout maakt 2-0. Terwijl 
twee minuten later hij 3-0 maakt. De Osse
naren verplaatsen dan een ogenblik het spel 
naar de ODC helft. De ODC verdediging 
weet echter het gevaar te keren, al moet 
dit nog al eens gaan ten koste van enkele 
hoekschoppen. Bij een_ ODC aanval maakt 
Schalks een pracht doelpunt, hetwelk de 
scheidsrechter o.i. ten onrechte annuleerd. 

Dan is het rusten. Een duif wordt los
gelaten, die in Boxtel een ogenblik later &e
kend zal maken dat de ruststand 3-0 is. 
Enige tijd in de tweede helft gaat de strijd 
gelijk op, doch wanneer v. d. Boogaard no. 4 
heeft doen noteren is het pleit beslecht. De 
ODC voorhoede gaat het dan wat kalmer 

. doen; waardoor de .ichterhoede hande vol 
werk krijgt. De Ossenaren w-::rken als paar
den, om tenminste de eer te redden, hetgeen 
ze ook zeker hadden verdiend. Peijnenburg 
maakt prachtig het vijfde doelpunt, maar 
weer fluit de scheidsrechter buitenspel. De 
tijd verstrijkt, en wanneer de Ossenaren 
zien, dat het hun niet gegeven is de eer te 
redden, geven zij de moed op. Dan fluit 
-de scheidsrechter einde. en hebben Meurs 
en z_ijn mannen, het lang verwachtte ideaal
bereikt. . -

De OSS jongens toonden zich sportieve 
verliezers en het deet prachtig aan dat de 
promoverende allereerst door de degrade
rende club met bloemen werden gehuldigd. 

ODCers, thans gaan de rusten, tot 15 
Augustus, behoudens nog een wedstrijd te
gen een Combinatie van Neptunis uit Rot
terdam, op 28 Juli. 

Wanneer we weer starten voor de volgen
-de ronde, dan zal het gaan in de 3e klasse. 

Twee maanden tijd om je klaar te maken, 
·benut die door intensieve training.

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Boxtel speelde Zondag op haar eigen ter
rein niet zo goed als in Rosmalen tegen 
OOI 

_ O.D.I. kwam
1 

na een gelijk opg�ande 
:strijd in de eerste helft, goedkoop aan de 

�081.punten door fouten van de Boxtel- yer- -
-cledigers op een ogenblik dat Boxtel door 
-goed -samenspe.l het initiatief in handen 

-- -ging nemen. Dit werkte zodanig deprime-
rend op het hele elftal dat OOI de leiding 
1creeg met 4-1. Terwijl Boxtel het nodige 
zelfvertrouwen miste_ om over deze tegen
slag heen te raken. Toen de Boxtelspelers 
hun normale vorm terug vonden was het 
met OOI gedaan en door kunst en vlieg
werk en soms wel wat te hard spel van 
de OOI achterhoede kon gelijk spel of zelfs 
een nederlaag worden voorkomen. 

Boxtel II speelde te lusteloos tegen OOI 
111 en beneden haar kunnen, waardoor een 
nederlaag werd opgelopen met 3-1. 

Boxtel B verloor Zaterdag-middag met 
1-0 van de ODC-junioren, waarmede de
laatste kans op het kampioenschap om zeep

__ ging.
Boxtel sloot rhet dezen Zondag haar voet

balseizoen af en zal door training zich klaar -
maken voor het volgend seizoen, hetgeen 
zeer . zwaar zal zijn, daar kan men op 
rekenen .. -

Een gezellig en vlot • oef enpartijtje werd 
Maandagavond gespeeld tussen het perso
neel van Susante, alle leden van ODC, en 

• oud Boxtel, alle leden van deze vereniging.
_Het was een spannende partij voetbal waar
in tenslotte Boxtel zegevierde met 5-1.
De achterhoede van het sigarenelftal was
te zwak, de strijd tussen de voorhoede en
Boxtel achterhoede was enerverend.

- Dit zomeravondvoetbal, hetgeen in de
beste verstandhouding werd gespeeld is zeer
• zeker in de toekomst voor herhaling vat
_baar, het talrijke publiek kon volop ge
.nieten.

ODC KORFBAL. 

-: Op de Zondag j.l. gehouden seriewed
strijden van PSV in Eindhoven wist ODC I 

• de 1ste prijs te behalen in hare afdeling.
• •- De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen
KCVS uit Venlo, en gewonnen, 5-0.

De tweede wedstrijd was tégen PSV, 1-0,
de: derde -wedstrijd tegen Jong Brussel uit

• Brussel werd eveneens een overwinning voor
- ODC I met 4-0 werd het Belgisch twaalf-
-tal verslagen.

Door deze fraaie resultaten wist ODC
beslag te leggen op de 1ste prijs.

ODC proficiat met het behaalde resultaat.
TOT 1 SEPTEMBER 

VEERTIENDAAGSE BONNENLIJSTEN. 
_ • Het C.D.K. deelt mede, dat van 7 Juli 
t.m. 31 Augustus a.s. de bonaanwijzing een
maal per veertien dagen zal plaats hebben.
• 'De bonaanwijzing voor - melk en aard-

_.appelen, z;i-1 evenals tot dusverre, per week
blijven geschieden. • - · '

OFFICiëLE BONNENLIJST. 
voor de eerste helft van de 8ste periode 1946 

_ (7 t.m. '.20 Juli). 
Bonkaarten KA, KB, KC 608: 
417 t.m. 421 brood: 800 gram brood. 
422 brood: 400 gram brood. 
425 boter enz.: 125 gram boter. 
426 boter enz.: 250 gram margarine. 
435 boter enz.: 100 gram .vet. 
436 suiker: 400 gram ruwe suiker. 
427 Algemeen: 200 gram kaas. 
428 Algemeen: 100 gram zelfrijzend bakm. 
429 Algemeen: 250 gram jam, stroop, enz. 
430 Algemeen : ± 225 gram huishoudzeep 

of 90 gram toiletzeep. 
B 79 Reserve: 1.600 gram brood. 
C 79 Reserve: 800 gram brood. 
B 80 Reserve: 100 gram kaas. 
Bonkaarten LA, LB, LC 608: 
389 vlees: 100 gram vlees. 
390 vlees: 400 gram vlees. 
A 67 melk: 2 liter melk. 
B 67, C 67 melk: 3 ½ liter melk. 
Bonkaarten KD, KE 608: 
917, 918 brood: 800 gram brood. 
925 boter enz.: 250 gram boter. 
926 boter enz.: 125 gram margarine.' 
936 suiker: 400 gram ruwe suiker. 
927 Algemeen: 100 gram kaas. 
928 Algemeen: 100 gram zelfrijzend bakm. 
929 Algemeen: 250 gram jam, stroop, enz. 
930 Algemeen: ± 225 gram huishoudzeep. 

of 90 gram toiletzeep. 
D 79 Reserve: 800 gram brood. 
E 79 Reserve: 500 gram rijst, kindermeel of 

kinderbiscuits. 
Bonkaarten LD, LE 608. 
889, 890 vlees: 100 gram vlees. 
D 67, E 67 melk: 6 liter melk. 
Tabakskaarten enz.: 
T 37: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 37, V 38: 100 gram chocolade en/of 

suikerwerken. 
X 37: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X 38: 100 gram chocolade en/of suikerwerk. 

De bonnen voor melk zijn geldig t.m. Za
terdag 13 Juli a.s. Voor de week van 14 t.m. 
20 Juli zullen voor tabak, melk en aardap
pelen nog bonnen worden aangewezen. 

Op de suikerbonnen 436 en 936 is, voor 
zover voorradig, ook geraffineerde suiker 
verkrijgbaar. Men moet er evenwel reke
ning mee houden dat de suiker niet onmid
dellijk bij de handel verkrijgbaar zal zijn in 
verband met de bevoorrading. 

Op de bonnen 428 en 928 Algemeen is 
uitsluitend zelfrijzend bakmeel verkrijgbaar. 

Deze week is wederom een extra hoeveel
heid van 100 gram vlees beschikbaar zodat 
men in totaal 500 gram vlees per v'eertien 
dagen ontvangt. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
-. " SLUITING KRINGKANTOOR. 

De Waarnemend Directeur van den Dis
tributiekring Boxtel maakt bekend, dat in 
verband met de reorganisatie van zijn dienst 
het Kringkantoor te -Boxtel op Vrijdag 5 
en op Zaterdag 6 Juli 1946 voor het pu
bliek gesloten is. 

De Agentschappen te Schijndel, Best en 
• Oirschot zijn alleen gesloten op Zaterdag
6 Juli 1946.

Na-Uitreiking Bonkaarten.

"Degenen, die nog niet in de gelegenheid
ZtJn geweest voor het afhalen der nieuwe
Bonkaarten, kunnen dit alsnog doen n.l.
zelfverzorgers op Maandag 8 Juli en niet
zelfverzorgers op Dinsdag 9 Juli 1946. Deze
na-uitreiking heeft plaats te Boxtel in hotel
"Rich_e" en in de gemeenten Schijndel, Best
·en Oirschot op de plaatselijke kantoren. 

Aanvragen Rijwielbanden.
In beperkte mate kunnen van 1 tot 10

Juli formulieren worden ingediend voor het
aanvragen van Rijwielbanden.

NIEUWE REGELING MET INGANG 
VAN 8 JULI 1946. 

Met ingang van Maandag 8 Juli 1946 zal 
er een reorganisatie plaats hebben bij den 
Distributiedienst Boxtel. 

Het publiek heeft voortaan slechts te 
maken met twee loketten n.l. loket Voor
lichting en Centrale Kas.

Aan Loket Voorlichting worden alle ge
wenste inlichtingen verstrekt alsmede even
tuële aanvraagformulieren uitgereikt en in
geleverd. Het inleveren van distributiebe
scheiden geschiedt eveneens aan dit loket. 
Aan loket Centrale Kas vind uitsluitend 
plaats de uitgifte van distributie-waarde
materiaal waarvoor - in de meeste ge
vallen - een oproepkaart ontvangen wordt. 

De afd. Handel alsmede de periodieke 
uitreiking van bonkaarten levensmiddelen 
blijven op de normale wijze functioneren. 

In verband met bovenstaande zijn de ver
schillende lokalen en loketten op de vol
gende dagen geopend; 

BOXTEL, 's Maandags t.m. Zaterdags van 
9,15. tot 12.15 en van 13,30 tot 16.30 uur. 

SCHIJNDEL: 's Maandags tot en met 
's Zaterdags (behalve op Woensdag) van 
9,15 tot 12,00 uur en van 13,00 tot 16.00 uur 

BEST: Maandag, Woensdag en Vrijdag 
op de zelfde uren als in Schijndel. 

-OIRSCHOT: Dinsdag, Donderdag en Za
terdag op de zelfde tijden als in Schijndel 
en Best. 

LIEMPDE en ESCH: op Woensdag res
pectievelijk voor en na de middag. 

Hierboven genoemde uren gelden uitslui
tend voor de loketten Voorlichting en de 
Centrale Kas.

UITREIKING SCHOENENBONNEN. 
Voor de, maand Juli 1946 is het cijfer 1 

aangewezen voor het verkrijgen van een bon 
voor een paar schoenen. Dit wil zeggen dat 
degene wier stamkaartnummer eindigt op 
het cijfer 1 en wanneer betrokkene na 1 
Januari 1945 nog geen bon voor gewone 
of beroepsschoenen heeft ontvangen, in de 
maand Juli daarvoor in aanmerking komt. 

Aan kinderen, die inmiddels de leeftijd 
van 10 maanden bereikt hebben en nog 
nimmer een schoenenbon hebben ontvangen 
wordt eveneens onverschillig welk Tweede 
Distributiestamkaartnummer een schoenen
bon verstrekt. 

Degene die hier onder vallen kunnen zich 
op onderstaande dagen vervoegen op de 
plaatselijke distributiekantoren. Mede ge
bracht moet worden; de Tweede Distribu
tiestamkaart en het daarbij behorende in
legvel waaraan bon 614 niet mag ontbreken. 
SCHIJNDEL: 8 Juli de letters A t.m. M. 

9 - Juli de letters N t.m. Z. 
LIEMPDE: 10 Juli alle letters. 
OIRSCHOT: 11 Juli de letters A t.m. M. 

12 Juli de letters N t.m. Z. 
ESCH: 13 Juli alle letters. 
BEST: 15 Juli de letters A t.m. M. 

16 Juli de letters N t.m. Z. 
BOXTEL: 17 Juli de letters A t.m. M. 

18 Juli de letters N t.m. Z. 
Bij de zitting te Boxtel is het tegelijkertijd 

na-uitreiking voor alle gemeenten. 
De wnd. Directeur voornoemd, 

J. F. A. PARO. 

JJ�=Àqauia. 
PAROCHIE VAN DEN H. PETRUS 

TE BOXTEL. 
ZONDAG, 7 Juli. Feestdag van O.L.Vr. 

van den Bosch. De H.H. Missen om half 7, 
kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis; om kwart voor 8 gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. Maandagavond om half 8 Congreg. 

Vandaag de 2e schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaat welke bijz. in de mild
dadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. 
Vandaag zal de H. Bloeddoek ter verering 
worden uitgesteld. 

Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 

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 gez. 

mndst. v. Anna Maria Heesakkers Geerts; 
z.a. gel. mndst. voor Paulina Voets; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Petrus Pennings
v.w. zijn medearbeiders in Duitsland; om
half 8 gel. jrgt. voor Willibrordus Vogels;
z.a: gel. jrgt. voor Hendricus v. d. Sloot;
H. Hart altaar gel. ·rondst: voor Paulina- ·
Hoffmans van Hal; om half 9 gez. jrgt. voor 
Anna Maria Verrijt Nijssen. 

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Marinus van Laarhoven; z.a. gel. H. 
Mis voor Willy Derks te Batavia overL; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Anna Ma
ria Heesakkers Geerts; om half 8 gel. H.
Mis voor Antonius v. d. Steen v.w. de buurt;
z.a. gel. mndst. voor Josephina Selhorst van
Laarhoven; H. Hart altaar gel. jrgt. voor 
Petrus van Kasteren; om half 9 gef. gez. 
jrgt. voor Philibertus Bosch. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Cornelia Bosch; z.a. gel. H. Mis 
voor Josephus Cuijten v.w. de te gezags
compagnie; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Gregorius Johannes Kubbinga; om half 8 
gel. H. Mis voor Martinus Hubertus Gies
bers; z.a. gel. H. Mis tot bijz. intentie; H. 
Hart altaar gel. jrgt. voor Johannes Tim
mermans ; om half 9 gez. mndst. voor Ge
sina Doesburg Pelgrim. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
Dienst voor Antonius v. d. Steen v.w. het 
personeel van Susante; z.a. gel. mndst. voor 
Johanna Maria v. d. Steen Slijters; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Gesina Doesburg 
Pelgrim v.w. het H. Bloed; om half 8 gel. 
jrgt. voor de Eerw. Zuster Christiana Mom
bers; z.a. gel. mndst. voor Hendrica van 
Erp Koolzaad; H._ Hart altaar gel. mndst. 
voor Wilhelmus v: d. Pas; om half 9 gez. 
jrgt. voor Andries van Rulo en Hendrica 
Klomp de hsvr. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Hendricus Jacobus van Buul; z.a. gel. 
jrgt. voor Wilhelmus van Kempen en Anna 
Maria van Kuringen de hsvr.; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor een zieke; om half 8 gel. 
jrgt. voor Thomas van Gerwen, Engelina 
de hsvr.; Theodorus den zn. en Martina de 
d.; z.a. gel. mndst. voor Adrianus Voets; 
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Johannes Ha
braken; om half 9 gel. H. Mis tot bijz.
intentie.

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
Dienst voor over!. fam. Korthout van Ha
mond; _z.a. gel. H. Mis voor Maria Johanna 
van Heugten te Vlierden over 1.; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Christina van Erp 
Koolzaad v.w. de H. Theresia; om half 8 
gel. jrgt. voor Ida Johanna Zevens; z.a. gel. 
H. Mis voor Petrus Strijbosch par. H. Hart
Qverl.; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Henrica Maria Smits; om half 9· gez. jrgt.
voor over!. fam. v. d. W eijst van. Rulo; om
half 10 Huwelijksmis.
- In het Liefdehuis zullen geschieden:
Maandag: gel. rondst. voor Antonius van 
Kerkoerle; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo
hannes Dankers; Woensdag: gel. H. Mis 
voor Marinus van Laarhoven; Donderdag: 

gel. H. Mis voor Anna v. d. Meijden v. d. 
Ven; Vrijdag en Zaterdag: gel. H. Mis voor 
de gesneuvelden en degenen die in het bui
tenland verblijven. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Gerardus v. d. Boer geb. en 
won. te Liempde en Johanna Regina van 
den Hoogen uit deze parochie; Johannes 
Hubertus Schevelier geb. te Galhen en won. 
te Megen en Louisa Antonia Maria v. d. 
Boogaard uit deze parochie; Petrus Johannes 
v. d. Loo uit de par. van het H. Hart en
Maria Catharina v. d. Aker uit deze paro
chie; waarvan heden de 1 e afkondiging ge
schiedt; Antonius Josephus Maria van Elk
en Francisca Henrica Maria van Heesèh
beiden uit deze parochie; Petrus Alfridus
Schobben uit deze parochie en Augusta
Maria Smets uit de parochie Scharn te
Heer; waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt; Marinus Victor Maria v. d. Mee
rendonk en Eleonora Jacquelina Henriette
Rosa v. cl. Weijst, beiden uit deze parochie;
Franciscus Alponsus Maria van Vlerken uit
deze parochie en Gerardina Maria Antonia
Romeijnders geb. en won. te Vught; Jo
hannes Karssemakers uit de par. van het
H. Hart en Helena Johanna Verberk uit
deze parochie; waarvan heden de 3e afkon
diging 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. 

4de Zondag na Pinksteren, 7 Juli 1946.
Vandaag tste Zondag der maand, feest

dag van de Zoete Moeder van den Bosch, 
op bijzondere wijze voor ons Bisdom te 
vieren. De 1 ste schaal gaat rond voor de 
kerk, de 2de schaal voor de B.N. van het 
Bisdom. Vanavond om 7 uur Lof. 

Dinsdag, feestdag van de H. Elisabeth, 
Patrones der St. Elisabeth-Vereniging. 

ZONDAG, 9 Juli: 6 uur Ld. geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochie; 7 uur Ld.; 
8 uur l.d.; kwart over 9 1.d.; half 11 Joes 
Driessen vanwege Personeel v. St. Raphael. 

MAANDAG, 10 Juli: 7 uur z.m. mej. 
Elisabeth Pennings; l.d. Joannes v.d. Vonder
voort en Joan Akkers z.e.; I.d. Joanna v. d. 
Nieuwenhuyzen-v. d. Horst; kwart voor 8 
I.m. Antonius Wagenaars; I.d. Adriana Wa
genaars en Adrianus en Franc. de zn.; half
9 pl. z.j. Heer Alphons Paymans en mej.
Godefrida van Kessel z.e.

DINSDAG, 11 Juli: 7 uur pl. z.j. Jor
danus v. Esch en Joa Wouters z.e.; Ld. Elisa
beth Akkers-Leenders, te Bakel overleden; 
l.d. Jan van Haaren, te Oirschot overleden;
kwart voor 8 lj. Anna Karsemakers-v.d.
Steen; Ld. Joa Potters-Kemps; half 9 l.d.
bijz. intentie.. __ - _ _________ ____ _ _

WOENSDAG: 7 u. gef. z.j. Adriaan Ver
hoeven; l.d. Adriana Meys-Timmermans; 
I.m. Adri Natten; kwart voor 8 Ld. Frans v.
Zeeland; Ld. ter ere v. d. H. Joseph; half
9 pl. z.d. Weled. Heer Jac. v. Buul.

DONDERDAG: 7 uur gef. z.j. Adriana 
Verhoeven-van Rulo; Ld. Francina van d. 
Loo-Kluitmans; Ld. afgestorven Ouders; 
kwart voor 8 Ld. ter ere van het H. Hart 
van Jezus; I.m. Theodorus van Genuchten; 
half 9 Ld. Jos van Susante. 

VRIJDAG, 14 Juli: 7 uur.l.d. mej. Wilhel
mina van Oerle en haar afgestorven familie 
van Oerle-van Nuenen; l.d. Maria van Hal
Dankers; l.d. Maria Kaufman-Langenhof; 

• kwart voor 8 Ld. Jos Cuyten; Ld. Wilhelmi
na Bauman-Tijssen, te Mill overleden; half 9
l.d. Wilhelmina van Uden-v. d. Bruggen en
Anna de dr. • 

ZATERDAG, 15 Juli: 7 u. z.m. Hendricus
van Eyk; I.d. Joa Potters-Kemps; l.d. Anto
nius Wagenaars; kwart voor 8 I.m. Gerardus
van Erp-Smulders; I.m. Joannes Driessen;
half 9 z.m. Theodorus Hendriks.
PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE.

4de Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der pa

rochie; 10 uur jrgt. Christiaan van Esch, 
Wilhelmina de hsvr. en Maria van Esch. 

MAANDAG: half 8 jrgt. Eerw. Zuster 
Andrea Maas. 

. DINSDAG: half 8 jrgt. Gijsbertus Ver
hagen en Theodora de ·hsvr. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. Franciscus 
Mandos. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. Maria Eike
mans. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. Henricus Eike
mans. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. Lambertus Eike
mans. 

Deze week zullen geschieden: Maandag: 
mndst. Marinus van Alebeek; Dinsdag mnd. 
Cornelis Klomp; Woensdag: rondst. Eerw. 
Zuster Xaverio; Donderdag mndst. Adriana 
Verhoeven; Vrijdag mndst. Petrus van Eind
hoven; Zaterdag: rondst. Theodorus van 
Kuringen. 

PAROCHIE VAN 
,,ST. JAN'S ONTHOOFDING" LIEMPDE. 

4e Zondag na Pinksteren, 7 Juli 1946. 
ZONDAG: half 7 l.j. Adrianus Goyaarts; 

8 uur l.j. Lambertus v. Roosendaal; de hoog
mis te 10 uur tot welzijn der parochie; 3 uur 
Lof, daarna Meisjescongregatie. 

MAANDAG: 7 uur z.j. Cornelia v. d. 
Boer; half 8 z.j. Johanna Johannes v. d. Vel
den; 8 uur l.j. Adrianus de Beer. 

DINSDAG: 7 uur z.j. Everd Bakx; half 8 
z.j. Francisca Cornelus van der Velden; 8
uur l.j. Adriana Adrianus de Beer.

WOENSDAG: 7 uur z.j. Hendrica. Everd 



Bakx; half 8 z.j. Martinus Bekkers; 8 uur l.j. Adriana de Beer.DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. nodender parochianen; half 8 z.j. Francina Martinus Bekkers; 8 uur l.j. Jan Nijssen. VRIJDAG: 7 uur z.j. Lambertus van de Keer; half 8 z.j. Engelberta Willem v. d. Aker; 8 uur l.j. Hendrica Jan Nijssen. ZATERDAG: 7 uur z.j. Hendrica Lambertus v. de Keer; half 8 z.j. Marinus van berta Willem v. d. Aker; 8 uur 1.j. Hen Weert; 8 uur l.j. Josefus Petrus van der Velden. ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der parochie; 8 uur l.j. Petronella Josefus Petrus v. der Velden; 10 uur z.j. Johannes de Laat.Gedoopt: Helena Maria Antonia Engelberta d. van Martinus Asveld-van Drunen. 
PAROCHIE ST. WILLIBRORD ESCH. 

Vierde Zondag na Pinksteren. Vandaag is het de feestdag van de Zoete Lieve Vrouw v. d. Bosch. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na den middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. Maandagmiddag om 4 uur moeten de kinderen van het 2de leerjaar komen biechten; Dinsdagmiddag, die van het 3de leerjaar. Woensdag onder de H. Mis van 7 uur zullen ze gezamelijk communiceren. Op Zondag 21 Juli zullen de kleintjes hun eerste H. Communie doen. ZONDAG: 7 uur I-I. Mis voor Johanna van der Bruggen; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: 7 uur jrgt. Cornelis van de Nosterum; 8 uur H. Mis Piet Jansen v.w. Br. Zoete L. Vr. v. d. Bosch. DINSDAG: 7 uur jrgt. Petronella van de Nosterum-Kremers; 8 uur H. Mis voor de Gelovige Zielen. WOENSDAG: 7 uur jrgt. Maria van .:le Nosterum-v. d. Loo; 8 uur jrgt. Andries Dolphen. DONDERDAG: 7 uur jrgt. Rika Dolphen; 8 uur H. Mis voor de gesneuvelden. VRIJDAG: 7 uur H. M's voor bijz. Intentie; 8 uur H. Mis Joannes Konings. ZATERDAG: 7 uur H Mis Willibrordus van den Braak; 8 uur H. Mis voor de gt: • sneuvelden. Missienaaikring Esch; opgehaald bij de bruiloft van Van der Loo-v. Gemert f 8.40. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 

Vierde Zondag na Pinksteren. 1946. ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere van de Zoete Lieve Vrouw van den Bosch; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor het welzijnvan de parochianen. De eerste schaal i�voor onze eigen kerk; de tweede voor B.N.Drie uur Lof met rozenhoedje uit dankbaarheid voor Gods weldaden.MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie; half 9 jrgt. voor Johannes v. d. Struik. DINSDAG: half 8 H. Mis, wa.irbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor Johannes Vissers; half 9 gez. mndst. voor mej. Wilhelmina v. d. Boom. WOENSDAG: half 8 H. Mis vanwege de buurt v. d. jongenheer Franciscus Schalkx. half 9 gez. mndst. voor Adrianus v. d. Loo. DONDERDAG: half 8 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor Christiaan Bergman; half 9 H. Mis vanwege Godsvruchtige Vereniging ter ere van de H. Theresia voor de leden.VRIJDAG: half 8 H. Mis, waarbij dekerk met 'n kaars wordt vereerd voor de gelovige zielen; half 9 gez. mndst. voor Helena Mestrom-Brouns. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Everardus v. d. Aker en Drika v. Gorcum hsvr.; half9 H. Mis voor Gerard Vekemans te Nijmegen overleden.Biechturen: half 3 tot 4 uur en van half 6 tot 7 uur. Daarna Lof met rozenhoedje, om het communisme af te weren en de Katholieke Actie tot bloei te brengen. Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: Johannes Cornelius Quinten uit Liempde en Christina Laurina Maas uit deze parochie; Christianus Cornelius Quinten uit Liempde met Wilhelmina Petronella .'vtaas uit deze parochie, waarvan heden de derde afkondiging geschiedt. 30 dagen worden de gebeden verzocht voor den heer Johan Maas in Grave overleden. ZONDAG, 14 Juli: 7 uur H. Mis vanwege spoorwegpersoneel voor Petrus van Beers. 
BEKENDMAKING De Burgemeester van Boxtel beveelt alle gebruikers van percelen, waarop aardappelen worden geteeld, het aardappelgewas in de periode van 8 tot en met 27 Juli 1946,voor de tweede maal te bespuiten met water, waarop op 100 liter 500 gram calciumarsenaat is toegevoegd en in een hoeveelheid van 800 liter per hectare. Boxtel, 4 Juli 1946.Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. De Burgemeester van Boxtel. Het calciumarsenaat is verkrijgbaar op het pakhuis van den NCB, Tongeren, iederen voormiddag, tegen betaling van 11 cent per ons. 

Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan de Heeren J. v. Erp en H. v. Erp door wier leerzame lessen ik in 9 maanden het middenstandsdiploma behaalde. A. SCHELLEKENS.Te koop een Brabantsche
kachel en vulkachel. Bevragen Molenstraat 23. Te koop nog enkele jonge 
honden, ruwharige Holi. Herders. Adr. v. cl. Sande, Stationstraat 69. 
Stroo. Welke landbouwer wil 20 Are rogge maaien en dorschen voor het stroo. Adres van Zogchel Boxtel. Wed. Kleijssen, Onrooi 49 geeft voor lompen 25 et. per kilo. Alle oude metalen, flesschen en andere opruimingen worden door mij opgehaald. Te koop fornuiskachel in goeden staat, Lennisheuvel 
77 B. Verloren een blauw glacé handschoen, gaande v. Stationstraat naar St. Petruskerk Tegen beloning terugbezorgen Stationstraat 89. Te koop een lichte kinder
wagen o.s. Te bevragen Bosscheweg 131, Boxtel. Te koop een electrisch wasmachine, z.g.a.n. Adres te bevragen Molenstraat 19. Stofzuiger te koop aangeboden. Adres te bevragen Molenstraat 19. Prima heerenrijwiel m. ban
den aangeboden. Garage Van Rooij, Bosscheweg. Te koop 2 toornen beste
biggen, G.Y., bij M. v. d. Heijden, Lennisheuvel 111, Boxtel. 

Wordt gevraagd bij Alph. van Heesch, 
Rechterstraat 69, Boxtel, 

een net R. K. Meisje 
boven 18 jaren, voor dag of voor dag en nacht. 
Hulp voor ruw werk aanwezig. 

Buurtcomité's 
Vriendelijk noodigen wij U uit ter 
bespreking van de viering van de 
Koninginnedag 1946. 
Deze bespreking wordt gehouden 

op Donderdag 11 Juli a.s. 
om 8 1/2 uur in Hotel Riche. 

Bestuur Boxtel Vooruit. 

Nationale Reclasseeringsdag. 
van de instellingen van alle gezindten 

Gedenkt het Reclasseeringswerk 
Zaterdag en Zondag a.s. 

Ook giften in eens zijn welkom. 

Koopt het groene speldje. 
Secretariaat Bosscheweg 16. 

Mededeeling. 
Vanaf heden zien wij ons gaarne belast met het 

onderhoud van Uw Sier a en Fruittuin. 
Onze tarieven zijn f 0.75 per uur. 

Voor grootere onderhoudswerken speciale 
prijzen. Stuur ons even een briefkaart en wij 
zijn direct ten Uwe dienste. Beleefd aanbevelend, 

1 
Frans Nas, Aanlef .�!

1
��!!!h:5u�v� r��1!�

.------------------■---.:---.. 

-- Rookt
kwaliteit vol geur en ■maak 

en Koopt •

1 
bli Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf Alois Barten 

3talta ! 
Landbouwers van Lennisheuvel e.o. 

Hier is de nieuwe 
Kunstmest:::handelaar 
van de fa. JOHAN NAN ERP 

/ Levert daar uw bonnen in En ieder boer heeft zijn zin. Kunstmest is een simpel woord, Ge moet het strooien wa-ar het hoort. Wilt je dat ge veel verbouwd, Koopt ons Kunstmest (goedkoop, vertrouwd). 
Wordt zonder prijsverhooging thuis bezorgd. 

Filiaalhouder A. W. van Kempen 
Lennisheuvel 116 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Zoekt U een 

Tuinameublement? 
Prima Lakwerk! 
Moderne uitvoering! 

Bezichtig dan onze étalage. 

� J Witteueen 

Nette Werkster Bij 93� .. -.-...� gevraagd in gezin zonder kinderen voor 1 of 2 dagen 
WONINGINRICHTING 

Rechtersrtaat 22, Boxtel. Tel. 4 76 

goed loon. Br. onder No. 64, Bureau Br. Centrum. 
Blijft niet met dichtge• 
naaide scheuren en bij• 
getrokken gaten in Uw 
kleding lopen. Laat ze 

Onzichtbaar Stoppen 

deze week 

Zonder Bon 

Jongens� en Meisjes� 
Sandalen en Schoenen 27-40 

door Stoppage v. Iersel. 
Voor Boxtel: Damespantoff els 
B.P.Biemans 

vanaf f 3,50 

f 3,50 == 4,-

Stationstraat 52. 

peciaalzaak 
voor diverse soorten 

Volvette Kaas 
Boter en 
Versche Visch 

Dirk Vos 
Stationstraat 44 

Regelmatige aanvoer van 

Nieuwe Haring. 

Zilveren Scapuliermedailles zonder zilver in f J.50te leveren vanaf 
Zilveren Colliers zondwerinlevering f 5 75 van z1r.rer vanaf • 
,A. v. Vlerken, {Boxtel 

Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

Aangifte leerlingen 
<><><><><><>♦<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>♦♦<>♦♦♦♦<>♦<><><><><><><>♦♦♦♦♦♦ <> ♦ 
i<>.,.. s ·T E u N T D

E GROOTE PROVINCIALE :!. : VERLOTING TEN BATE VAN .., R.K. Huishoudschool N.C.B. Boxtel 

Dinsdag 9 Juli van 3-5 uur en van 7-9 
uur en Donderdag 11 Juli van 4-6 uur in 
het K.J.V,:::huis, Prins Bernhardstr.5, Boxtel 

HET NIEUW TE BOUWEN <> ♦ 
: Sanatorium ,,De Klokkenberg'' i <> Goedgekeurd bij besch. door den Min. v. Just. 2 Apr. '46, 2e Afd. A No. 1643 ♦ <> ♦ <> 8 series van 60000 loten, in totaal meer dan 25.000 prijzen door ♦ � g de Brabantsche en Zeeuwsche Industrie ter beschikking gesteld, w.o. :: Compleet geïnstalleerde electrische fornuizen, Radio's, Linnen uitzetten, : <> Straalkachels, Strijkijzers, Snelkokers, Electrische kookplaten, Meubilair, <> <> Zeemen, sponzen, Borstelwerk, Baby• en andere weegschalen, groote ♦ Voor éé1,1ige guldens 

verkoopt U zooveel ge wilt.

Ad verteer in: 

: partij huishoudelijke en verbruiksartikelen. : 
: Totale waarde meer dan f 150.000.� : <> • <> Helpt allen mee om deze loterij, in het belang der tuberculose•bestrijding ♦ : in Brabant en Zeeland te doen slagen. : : Koopt allen Uwe loten en helpt mede aan den verkoop daarvan. : : Verkrijgbaar bij alle bureaux van het Wit.Gele,Kruis en bij het Werkcomité : <> Klokkenberg, Tuinstraat 49, Tilburg. ♦ <> ♦ 
: Prijs per lot f 1.- : <> ♦ <>♦♦♦<><><><><>••··�··············••<>♦♦♦♦♦♦<>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

·KATHOLIEK WEEK.BLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING

Zo is de - wereld dan weer bevrijd van 
de nachtmerrie van de oorlog. Voor hoeveel 
mensen echter is onze naoorlogse tijd niet 
een •ontgoocheling geworden? 

Allen hebben we gesmacht naar vrede en 
naar vrijheid die ons zeer zeker geluk of 
tenminste rust zouden brengen. Doch wie 
van ons gelooft daar nu nog aan? Zo er al 
mensen mochten zijn die nog steeds een 
halsstarrig vertrouwen hebben in een beter 
en nieuw tijdperk van voorspoed, dan zullen 
de Atoom-bom-proefnemingen, bij Bikini, al 
zijn deze dan ook gedeeltelijk mislukt, hen 
wel tamelijk brutaal uit die zoete droom 
hebben opgeschrikt. 

Wij leven in een wrede wereld. Doch juist 
daarom is het de moeite waard nu moeder 
aarde te bewonen. Mannelijke karakters zijn 
nog nooit voor moeilijkheden uit. de weg 
gegaan. Voor ons christenen zal deze tijd 
vruchtbaar zijn, zo we de moed hebben, 
ondanks alles vooruit te· gaan en de stem
pef van onze christelijke levensopvattin_g te 
drukken op onze hedendaagse samenleving. 

Wie enigszins verder durft te zien dan de 
ongetwijfeld donkere politieke horizont, ver
der ook · dan de onrechtvaardigheid en het 
eigenbelang, die overal schaamteloos wor
den uitgestald en met verbijsterende bruta
liteit worden aangeprezen en verdedigd, hij 
_zal begrijpen, dat er maar één werkelijkheid 
bestaat, die het kwade kan overwinnen, die 
alléén het goede kan doen zegevieren, de zo 
mooie en ontroerende verwachtingen, welke 
leven in de mensenhart, kan verwezenlijken, 
. en die all één alle mensen tot broeders ma
ken kan. Die ene werkelijkheid is het chris
tendom. Zij alleen kan het lijden der men-

brengen, waarop de hedendaagse wereld 
voort kan bouwen. 

Het feit, dat de Kerk aan mtllioenen en 
millioenen mensen beschaving heeft gebracht 
en nog brengt, een prestatie door geen enkel 
systeem of stelsel geëvenaard, is klaarblijke
lijk voor deze helderziende geesten geen 
steekhoudend argument. Hitler meende ook 
de wereld een nieuwe beschaving te moeten 
brengen, helaas moest zijn duizend-jarig rijk 

. in het twaalfde jaar van zijn veelgeroemd 
bestaan, het loodje leggen. Vadertje Stalin 
schijnt ook zo iets van plan te zijn. Doch 
dat zijn schreeuwend rood systeem een zelf
de roemloos einde vinden zal, is voor een 
verstandig mens aan geen enkele twijfel on
derhevig. De eerste beschaafde mens uit 

. communistisch Rusland moet trouwens nog 
geboren worden. 

Het Christendom heeft geen blaaitjè·en 
noch hazenharten nodig. Anderen v<Zijn. (]
rijker, veel moediger en veel enthousiaster 
dan alle betweters en slappelingen, zullen 
door duisternis en tegenslagen heen een toe
komst opbouwen met hun zwakke mensen
handen, met hun offers en hun liefde. 

De moedige en vasthoudende daadkracht 
der moderne christenen zal voortzetten en 
voltooien wat ontelbare hunner broeders in 
vervlogen eeuwen begonnen zijn: een nieu
we wereld opbouwen, beter, geestelijker, 
broederlijker en menselijker. 

Hierin ligt iet! heldhaftigs en iets hards. 
Wie echter zou zich willen onttrekken waar 
het gaat om het lijden der mensen...,.. te ver
zachten, en hen een beetje meer waarheid 
te brengen, meer geluk en meer liefde ...... ? 

P. E. L. H. o;..7'46. 

sen verzachten. - - .. 
En als 's werelds· geslepen diplomaten; die • V:eldgn1� en naamlo?.s, maar vol avonturen,

redeneren alsof zij de �erelçl._ en_de. �� __ �tcht b�J de doo�, btJ �emel .en_ h�l!.. _ , __ .
gemfilî hadi;ten,"'zièFi • füi èensfiétèO leiäen �-- som�-s�at-""<le· nacht met· dmzend voren 
door onze 'christelijke beginselen, in plàats over dtt dwalend gevaarve>l spel. 
van een zogenaamde vrede te willen uit
vaardigen, die enkel overeenkomt met hun 
eigen politiek of militair overwicht, hierin 
braaf gehoorzamend aan hun hoge bazen 
achter d.� schermen, zouden· dan alle moei
lijkhed� niet heel gauw opgelost en uit de 
weg geruimd zijn? 

De wereld kan nu eenmaal niet gered 
worden, door olie-concessies, ook niet door 
tank-divisies, noch door een eskader Vlie
, gende Forten, en zeker • niet door een 
Atoom-bom. De wereld zal haar evenwicht 
nooit terugvinden door een overigens ver-

, bazendwekkende technische vooruitgang, 
welke slechts stoffelijk is, en bovendien 
slechts ten dienste staat van enkele vraat-
zuchtige naties. 

De mens, en daar zijn we het immers al- • 
len over ..eens, is een wezen met verstand 
en gevoel, dat . zijn geluk alleen in iets ho
gers vinden kan. We kunnen een vliegtuig, 
een tank of een bulldozer een prachtig iets 
vinden we kunnen een vliegende bom, op 
ee11 afstandje althans, een heel leuk ding 
vinden eri ons verbazen over de geweldige • 
techniek, w.e zijn er toch geenszins geluk-
kig mee. Anders zouden we onder d·e afge-

- lopen oorlog óiigetwijfeld- de gel:ukkigste
mensen ter wereld zijn geweest. Vredesver-
-dragen opste]Je11 is een geliefde bezigheid
van • mensen die h,et feitelijk niet aangaat,
maar_ die er àIJes bij te winnen hebben,
doch de volkeren wier vaderland afgeknot

• of verdeeld wordt, zullen zich nooit bijster
dankbaar tonen, hoe vaak zo'n vredesver
drag dan ook ondertekend is.
. Al deze dingen zijn zo duidelijk als ie1äer
maar wensen kan, doch waarom houden juist
de leiders der mensheid er dan geen reke
ning mee .... ? _.

Het Christendom is uit de . oude doos, 
hoort · men links en rechts met veel lawaai 
en· nog meer overtuiging verkondigen. Was 
het Luther niet, die be-weerde dat hij, Maar-

- ten Luther,, de dood zou zijn van den
Paus ... ? E:n dat is, �en ik, al eeri goeie 
400 jaar gele4en. En de Romeinse keizers, 
<\ie het christelijk geloof voor een volbloed 
Romein, een onwaardig iets en ouderwets • 
vonden ...... ? en dat is toch ook al een 
slordige 1700 jaar geleden...... 
_ Geleerde betogen worden gehouden door 
nog geleerdere �mensen om helder als de •• zon te bewijzen dat het Christendom lijdt 
aan fatale bloedarmoede, geen • vat meer 
h�eft op de massa, en dat het ten hoogste 

Gewond en gewapend over wegen en water, 
als het hart van een . vrouw met een volk is 

begaan ..... 
van de liefde weten wij alleen dat zij later 
heerlik en blinkend zal blijven bestaan.! 
Hoe is een meisje· dat bloemen ziet bloeien; 
zij wil er �en bloem in bloei op haar horst, 
zij zal met bloemen naar het zuiden roeien 

- en eeuwig bloeit, die zijn volk verlost!
IVO v. DINTHER. 

:l toue IJ.OllC caauiqe.
• (verhaal door CATENA).

Vreemd kunnen onze ontmoetingen zijn 
in het leven. Wij maken kennis met iemand 
en vergeten hem weer. Maar soms ontmoe
ten wij mensen die we nooit meer vergeten; 
omdat zij iets in- zich hebben, dat Óns ont
roerde of ons bij bleef als een markante 
geschiedenis. • • _ 
Ik moet u vertellen van John Organ, wiens 
laatste vliçgtocht eindigde boven Limburg. 

Reeds had hij verscheidene vluchten op 
Duitsland meegemaakt en het was dan ook 
met een zekere luchthartigheid, dat hij op 
'n winteravond een nieuwe ·opdracht kreeg 
voor het Ruhrgebied. 

Zoals bij iedere raid voelde John zich 
steeds 'n weinig opgewonden, • welk gevoel 
hij door .een luchthartige houding wilde ver
bergen. Niet dat hij bang was. Eenmaal in je 
kist wordt alle vrees vergeten. Je vormt een 
klein gezin met de bemanning van de bom
meqwerper, een heel intiem gezin, ergens 
boven in de lucht, met boven je niets dan 
de sterren en beneden je de duister�, van
waaruit nu en dan 'n lichtstraal de hemel 
aftast, het geluid van de machine volgend. 
Er is geen grotere rust denkbaar dàn in 'n 
bomn:ienwerper met enkele vrienden bij el
kaar te zijn, allen slèchts vervuld van één 
gedachte: nauwkeurig je plicht te doen. 

Iedere beweging uit te voeren in volko
men zekerheid, nu en dan elkaar even aan 
te zien en iedere blik van je vrienden te be
grijpen, dat is de stilte en de rust van deze 
kleine groep·mensen, zwevend tussen hemel 
en aarde in 'n brokje metaal en aluminium. 
1 Het is waanzinnig na te denken over alles

wat je gaat uitri'chten met de gevaarlijke 
lading onder de vleuge]s en met de boord
kanonnen, die niets nodig hebben dan 'n 

.' druk op 'n knop. . nog een beetje verwaterde. troost kan ver
schaffeu aan armen en ongelukkigen. Ove
rigens is het hopeloos uit de tijd, zonder fut 
pf levenskracht, te enenmále ongeschikt. om 
dat soort onver;ettelijke me,nsen voort te 

Bij iedere vlucht, die John,. maakte heeft 
hij hardnekkig iedere sentimentele gedachte 

1 aan het onheil, dat hij met zich meevoerde, 
onderdrukt. • 

Maar bij deze tocht, toen de machine de , 
_grond hàd losgelaten, moest hij zich steeds 
maar weer de woorden herinneren van zijn 
verloofde: vliegeniers kennen geen mede
lijden. 

Zij vlogen rustig, in combinatie, over de 
Noordzee, naar het Rührgebied. De plaats 
en het moment voor het lossen van hun 
lading was bepaald. Er was niets nodig dan 
wat geluk en over een uur zouden ze al
weer o{1 de terugweg zijn . 

Maar deze raid zouden ze nooit meer 
vergeten. Het begon al bij het passeren van 
de grens, waar de Duitse luchtafweer erg 
actief was. Het loslaten der lading moest _ 
op een behoorlijke hoogte geschieden, daar 
·een defecte hoogtemeter geen controle meer
mogelijk maakte. Maar pas na de aanval be
gon de eigenlijke misere. Er scheen iets aan 
de motoren te haperen, want ze verloren 
snelheid en geraakte uit hun formatie. De 
vrienden keken elkaar aan; ze wisten allen 
wat dit betekende, want achterblijvers wor
den de prooi der Duitse jagers. 

Toen na enige tijd 'n getik op de staart
werd waargenomen, wist John dat dit het 
begin was van een strijd op leven en dood. 
Hij zwenkte zijn machine en wist na enkele 
manoeuvres de jag�r te ontdekken die recht 
op hem afkwam. De volle laag was goed 
genoeg, maar telkens en telkens keerde hij 
terug, en toen zij een schok voelde en de 
rode glóed zagen van hun brandende staart,
wisten zij het einde dicht nabij. 

Maar opnieuw trok John zijn wankele, 
kist in de hoogte, liet in het wilde weg al 
zijn wapens razen en in een wolk van vuur 
en rook zag hij hun vijand naar de aarde 
tuimelen . 

In het licht van de brandende jager ont
dekte hij een kleine vlakte, groot genoeg om 
een landing te wagen. Er is niets voor nodig 
dan een bèetje geluk en over enige minuten 
zo"uden ze elkaar geluk kunnen wensen. 

, Nooit tevoren had John zich zo de broer· 
gevoeld van, de kleine- bemanniQg, als in 
deze brandende vogel. �--

John Organ ontmoette ik in het Strakes- • 
peare theater in Stratford on Avon. De 
eenvoud, waarmee hij zijn verhaal eindigde 
zal ik niet vergeten, omdat het tnij ontroer
de, 'n vreemdeling . zo over• ons land te 
horen spreken. ,,We zijn veilig geland in 'n 
klein plaatsje in Limburg, waarvan ik de 
naam vergeten 'ben. Bij een Nederlands 
sprekende familie werd me een burgerpakje 
aangeboden, maar omdat ik meende dat het 
niet goed was een heel gezin in gevaar te 
brengen, heb ik me maar gevangen laten 
nemen. Ik h�b twee jaar doorgebracht in 
krijgsgevangenisschap. Maar ik verlang na 
m'n bevrijding en m'n terugkeer toch nog 
dikwijls naar de handdruk van diè Limbur
ger, toen ik uit m'n brandende machine 
stapte. Ik kon maar niet begrijpen hoe hij 
dit durfde in 'n, bezet land. 

,,1 love· your courage". 
' * * 

Pas ·itMtaar zelfverloochening voltooit zich 
iedere deugd. De ware welsprekendheid doet 
van welspreenkdheid afstand. Nooit bewon
der ik de schoonheid zo zeer, als wanneer 
zij niet -weet wat zij aan schoonheid bezit. 
De liefde is het schoonste als zij zich zelve • 
vergeet ...... ' ' 

John Organ bewonderde de moed van 
'Q Nederlander, die hem de hand drukte, 
terwijl hij zijn eigen moed vergat. 

De eenvoud van een moed, die zich zelf 
vergat, heeft mij deze ontmoeting tot een 

. onvergetelijke gebeurtenis gemaakt. 
Catena. 

3aeüte ouupeûwüui,. 
' Een kalf, dat op een Zondag in de put 
valt, moet er worden uitgehaald. Dat is taal 
van het gezond verstand, en tevens bijbel
taal, wat meestal taal is die van gezorid 
verstand getuigt. • • 

Wanneer nu een man op een Zondag
morgen zijn been breekt, moet oök hij ge
holpen worden. Dat is eveneens taal van het 
gezond verstand. 

In de meeste gevallen breekt alleen een 
man zijn been, die de onkosten hieraan ver
bonden uit eigen schatten kan betalen of 
door zijn· werkzaamheden bij een behoorlijk 
ziekenfonds of ongevallen-verzekering is 
aangesloten. 

Maar. nu wilde op een zekere Zondag 
het geval dat van deze gewoonte werd afge
weken en dat een man zijn been �rak, die 
op geen enlaele manier een geneeskundige 
hulp kon :betalen. 

Daar de geneeskunde toch voor, het wel-

- Als uw gerechtigheid niet groter is,
dan die van Schriftgeleerden en Fa

..._ rizeën, zult gij het -Rijk der Hemelen 
niet binnengaan. Matth; 5, 20. 

Geweldig moet de indruk geweest zijn bij 
het volk, toen Christus Zijn bedreiging uit
sprak tegen· de Farizeën. Zijn woord immers 
was gericht tegen de voornaamste van het 
volk, die alle achting genoten als stipte 
onderhouders van de wet. 

Zij waren matig in spijs en drank, zij 
vluchtten de wereldse genoegens, zij vastten 
tweemaal in de week, zij gaven aalmoezen 
aan de armen. Geen wonder dat zij van aan
zien waren. 

En nu verklaart Christus plechtig en in 
het publiek heel hun godsdienstig leven tot 
ogendienarij. 
• Hqe was de gerechtigheid der Farizeën;
hoe moet de onze zijn? Om God naar 
waarheid te dienen moeten wij Zijn ge
boden onderhouden. Niet sommige gebo-
den, maar a 11 e ; niet een gedeelte der
Goddelijke wet, maar de wet des Heren in
haar geheel.

De Farizeën onderhielden alleen die wet
ten van God, waardoor ze voor het oog der 
mensen konden opvallen als voorbeelden 
van godsdienstig leven. 

De Farizeën onderhielden de wet enkel 
en alleen uit. menselijk opzicht. _ 
- Ze wisten zich zo keurig voor te doen.

Maar in 't geheim gaven zij zich over aan 
de schandelijkste zondei:i. Zij verloren God -
uit 't 09g, pm d� mensen tc--bcha:gen. - -· 

'Voor één zaak waren zij slechts bezorgd: 
hun goede naam bij het volk. 

Hoe scherp was Christus vonnis, dat hij 
uitsprak voor een duizendkoppige menigte aan de ingang van de tempel terwijl ze daar :voorbijgingen in trotse houding hun statige mantels traag slepend over de stoffige stra
ten. 

Het geslacht der Farizeë� is onterfelijk gebleken. In èlke eeuw,_ bij elk volk vinden
we ze terug. 

Farizese gerechtigheid. Dat is uw leven christelijke echtgenoten, die naëlr buiten zo vroom kunt uitgaan, maar in '€ geheim uw heiligste plichten schendt en verkracht. . ' Farisese gerechtigheid: Dat is het levën van een katholiek echtgenoot en vader, die de· achting geniet van zijn medeburgers, het onbeperkte vertrouwen van zijn vrouw, en de liefde van zijn kinderen, maar die in het geheim reeds maanden lang de huwelijkstrouw gaat schenden door overspel. • 
Farizese- gerechtigheid: Dat is het leven van katholieke jongens en meisjes die uiterlijk zich keurig gedragen. Maar' één is er die hen doorgrondt, die weet hoe het gesteldis met hun innerlijk. 
Wat baat ons de achting van de mensen als God ons levensgedrag veroordeelt. ' _ 
Naar het eeuwig geluk in Gods Vaderhuis verlang�n wij allen, dat is het doel van ons leven. En het middel om - dat doel te bereiken? Onderhoudt de geboden. Niet alleen enkele, maar alle geboden. Niet alleen in 't - openbaar,, maar ook in het geheim. Dat is de ware christelijke gerechtigheid die ons eens het rijk der hemelen zal doen binnengaan. 

zijn van a 11 e mensen beoefend wordt, zou men. verwachten dat ook aan deze ongefor- . tuneerde man snel hulp werd verleend door - ervaren handen. Maar het bleek dat de dienstdoende geneesheer niet erg happig op dit gevalletje was. (Van een zwerver valt weinig te plukken). • 
Na enige bezwaren echter zou op kosten van de gemeente dit gevalJetje wel even worden opgeknapt. Na enige tijd kwam dan ook een wagen en een chauffeur (geen dokter of verpleegster) om dit g�valletje op te laden. Door voorzichtige maar onervaren, hoewel liefdevolJe handen werd de man· op 'n brancard in de aµto gehesen en naar 't ziekenhuis in den Bosch gebracht. Maar ook 

daar was men niet erg welkom en moest er 
eventjes • gepraat worden alvorens dit grote 
onheil zorgzaam kon • worden opgenomen . 

Het schijnt dat zelfs de edelste taak der 
men�en beheersd wordt door het geld. Ze
ker het is zonder meer duidelijk dat geen 
enkel ziekenhuis van de wind kan leven 



en zelfs de edelmoedigste arts rekeningen 
moet uitschrijven, maar het is toch eigenlijk 
wel treurig dat het met de naasteliefde zo 
slecht gêsteld is, dat men naar de barmhar
tige Samaritaan met de lantaarn moet gaan 
zoeken. 

Met is niet goed te praten dat het bezit 
de maatstaf is voor geneeskundige hulp en 
dat het geld de snelheid bepaalt en de ge
dienstigheid beheerst van arts, verpleegster 
of ziekenhuis.• 

Het geheel heeft een klein beetje van 
het evangelieverhaal over de barmhartige 
Samaritaan. ,,En "de leviet ging voorbij ...... 

Gelukkig maar dat er altijd nog 'n paar_ 
Samaritanen te vinden zijn, die niet voorbij 
lopen. 

De Canadese Vijfling. 
Sedert haar tüe jaar is de Canadese vijf

ling Dianne uit de circulatie teruggetrokken, 
wordt niet meer tentoongesteld noch aan
gewend voor reclame-doeleinden. De vijf 
meisjes leven thans • eenvoudig op de boer
derij van hun ouders in hun geboorteplaats 
Callander • (Ontario) met een fortuin van 
1 millioen dollars en een persoonlijk in
komen .van 50.000 dollars. 

Onlangs zijn de meisjes 12 jaar geworden. 
De vele geschenken welke zij bij deze ge
legenheid ontvingen, hebben ze overgedra
gen aan den pastoor van hun parochie, met 
het verzoek ze door te willen zenden aan de 
Pauselijke Hulp-Actie in het Vaticaan, om 
daarmee de Eµropese en bijzonder de Fran-
se kinderen te ondersteunen. � • 

Rokken-Revo1utte. 
Volgens de laatste Parijse mode, .moeten 

de dames rokken dragen tot aan de enkels 
en met lange mouwen. Wegens het aller
wege overheersende textiel-tekort ·zal deze 
zoveelste modegril nog wel aardig wat voe
ten in de aarde hebben, zeer tot opwchting 
waarschijnlijk van man-lief. 

· Voorlopig zullen dus .alleen de Zusters
volgens de laatste mode gekleed gaan. En 
ik die dacht, dat Zusters en Geestelijken 
zo conservatief waren . . . .. . 

Genezingen te Fatima. 
Na de Radio-toespraak van Paus Pius XII 

op 11 Mei, vanuit het Vaticaan tot de ver
zamelde Pelgrims in Cova de !ria (Fatima), 
gaven drie personen zich als genezen op. 

Renners van de Ronde van Italië 
op audiëntie bij den Paus. 

De renners van de Ronde van Italië, welke 
15 Juni begonnen en 7 Juli geëindigd is, zijn 
even voor hun vertrek uit de Eeuwige Stad, 
door den Paus toegesproken. De renners, 
in sport-costuum, de organisators en de 
volgauto's hadden zich opgesteld op het San 
Dainaso-plein, waar de Paus vanaf het bal
kon het woord tot hen richtte. Z.H. zeide 
o.m. dat de wielersport de gezondste en
de beste sport was, daar het gehele lichaam
in actie is, zowel de spieren als het ver
stand en de wil. Er is, zeide -de H. Vader,
spierkracht voor nodig, energie, mannelijke
discipline en doorzettingsvermogen, tot het
einde toe ...... 

Vervolgens ontving de Paus den leider 
van de Ronde: Ortelli, evenals verschil
lende andere renners, o.a. Grippa en de be
kende Gino Bartali, lid van de Italiaanse Ka
tholieke Actie en winnaar van de Ronde, in 
particuliere audiëntie. 

Nadat alle renners zijn Zegen ontvangen 
hadden, werd de volgende etappe ingezet. 

Katholiek Minister in Japan. 
Voor de eerste keer in de Japanse ge

schiedenis is een katholiek lid van het· Ja
panse ministerie. De heer Tanaka Kötaro, 
minister van Onderwijs, is een protestants 
bekeerling, gedoopt omstreeks 1920, toen
dertijd leeraar in het Handelsrecht aan de 
Universiteit van Tokio. 

De familie-leden van den Japansen Minis
ter-president: Yoshida Shigeru, zijn allen 
katholiek, terwijl hijzelf tenzeerste sympa
tiseert met het katholiek geloof, vanwege 
haar prachtige verdienste in het belang van 
de Japanse beschaving. 

De jongste Organiste ter wereld, 
is de kleine zes-jarige Amerikaanse Bonnie 
Lynne Corow, die reeds vanaf haar tweede 
jaar uitstekend kan orgel spelen . 

De Grote Tocht van dê H. Maagd, 
van Boulogne aan de Zee naar Parijs, is in 
de nacht van 29 op 30 Juni op indrukwek
kende wijze in het grote Parijse Stadion Co
lombes, besloten met een Plechtige H. Mis 
opgedragen door den Aartsbisschop van Pa
rijs, Kardinaal Suhard. Hierbij waren meer 
dan 100.000 gelovigen tegenwoordig, waar
van er 85.000 ter H. Tafel naderden. Tege
lijk met deze Pontificale Hoogmis droegen 
de 200 pastoors van het bisdom het-H. Mis
offer op. Een schitterende demonstratie van 
Katholiek herlevend Frankrijk. 

P. E. L. J. H. 

Weelioou�. 
Na lang wachten en allerlei gissingen in 

de pers kwam eindelijk de publicatie van 
het nieuwe ministerie Beel. Het lange · uit
blijven schijnt voornamelijk zijn oorzaak te 
vinden in de bezetting der gewichtige zetels 
van Buitenlandse zaken en overzeese ge
biedsdelen, die telkens weer moest gewij
zigd worden en waarover zelfs nog een reisje 
naar Londen nodig was, om ze in kannen en 
kruiken te krijgen. 

Uit de persbcoordelingen, moet men af-

leiden, dat het kabinet niet onverdeeld gun
stig is ontvangen, daar de mineurtoón over� 
heerst. Waar men kracht ontdekt, wil men 
die vooral • zien in het feit, dat de nieuwe 
ministers stuk voor stuk vakmensen zijn, 
wat het vertrouwen van de kamer en de 
onderlinge waardering zal versterken. De 
zwakke punten zijn dan de pijlers van het 
gebouw: Buitenlandse zaken en Overzeese 
gebiedsdelen. Wat dé bezetting van· de 
laatste zetel betreft schijnt het vertrouwen 
op zijn zachtst gezegd niet bepaald groot 
genoemd te kunnen worden. Met recht? 
Men kan . niet beweren, dat het Indische 
beleid krachtig en doeltreffend is geweest, 
terwijl bij de huidige bezetting het gevaar 
bestaat, dat alles op dezelfde voet zal ver
der gaan. Immers, mr. Jonkman is lid van 
de P.v.d.A. - of wordt dit heef binnen
kort - en prof. Schermerhorn is voorbe
stemd om Commissaris-generaal van Indië 
te worden. Indien Logemann dan straks de 
voorzittershamer zal zwaaien op de Rijks
conferentie, die 1 September moet aanvan-' 
gen, en Van Mook aanblijft - zij het onder 
curatele van Schermerhorn - dan vaart 
men weer de oude koers in Indië. 

Of de atomiserende werking van de 
, . krachttoer in Bikini zich uitstrekt tot in de 

v�rgaderzaal van de Grote Vier in"Parijs is • 
met bekend. Wel merkwaardig is het, dat 
na een nogal hevig onweer - dit ontlokte 
Bevin de schampere opmerking, dat de ver
gadering op 'n klucht geleek - plotseling 
de internationale atmosfeer heel wat gezui
verd is. In Moskou zag men in Bikini poli
tieke betekenis en men vatte dit samen in 
de veelzeggende woorden "atoom-diploma
tie" en Molotov werd als bij toverslag een 
beetje inschikkelijk. Er kwamen zelfs defi
nitieve beslissingen uit de bus. Behalve de 
aderlating van 100 millioen dollar door de 
jonge republiek Italië is de bepaling omtrent 
het zeer belangrijke twistpunt Triëst voor dit 
laatste land van groot gewicht· en daárom 
zal men er twee dagen rouw aannemen. 
Van groter gewicht echter was Triëst voor 
Engeland, dat samen met Amerika zich ver
beten te weer stelde tegen de tweede aanval 
·van Rusland op het oude Europa. Bidault's
bemiddelingsvoorstel: Triëst voor tien jaar
onder internationaal beheer te stellen, redde
de situatie. Echter voor hoe lang? En. bergt
Triëst niet het gevaar in zich, dat het de
internationale spanningen smeulende houdt,

. zodat ze vroeg of laat, als bij een tweede
Danzig, weer zullen kunnen oplaaien?

• (in andere bladen). 
De Groene Amsterdammer schrijft: Wan

neer de Partij van den Arbeid er niet in 
zou slagen • in de komende jaren door een 
vastberaden politiek de KathÖlieke Volks
partij haar reserves te doen opgeven en deze 
te dwingen tot een duidelijke keuze in pro
gressieve zin, zal de democratie in Neder
land op de duur- meer baat vinden bij een 
doelbewuste oppositie dan bij een karakter-
loos opportunisme. • 

Vreemd, maar men schijnt reeds vóór de 
samenwerking dezer twee partijen begint, te 
moeten schrijven over "dwingen" en opposi
tie. Fair is dit niet. 

Na in een uitgebreid artikel te hebben 
aangetoond dat de Nederlandse jeugd via 
een nieuw keuringssysteem een keurig nieuw 
leger zal kunnen formeren schrijft Dr. M. 
v. d. Reis aan 't slot van zijn optimistisch
relaas in Elzeviers Weekblad:

"We zien weer vrolijke en enthousiaste 
soldaten die met opgewektheid de kazernes 
betreden; de slungelige en slenterende. slor
dig geklede miliciën is verdwenen en heeft 
plaats gemaakt voor een sportieve en fris
uitziende soldaat. Jan Salie is er • meer, 
Jan Kordaat is in zijn plaats gekomen. Dat 
is Jong-Holland op z'n best, dat is de 
grootste overwinning van onze Hollandse 
jeugd". 

Als de grootste overwinning van Neer
land's jeugd hierin bestaat: mooi sol
daatje te kunnen spelen, dan is het jammer 
van het papier dat Dr. M. van de Reis heeft 
laten bedrukken om ons dit te vertellen. 
Wij hebben hierover andere idees. 

VOOR N.N. 
Uw schrijven m.b.t. het geplaatste week

overzicht "Nederland: Het Kabinet, hebben 
wij ontvangen. U zult wel begrijpen dat wij 
op anonieme brieven niet kunnen reageren, 
zeker niet wanneer u zich minachtend uit
laat over de schrijver van dit artikeltje. De 
Redactie van B.C. zou het op prijs stellen 
als u zich bekend maakte, dan zou er ten 
minste een behoorlijke discussie tussen u en 
de ·schrijver van bedoeld overzicht kunnen 
plaats vinden. Het heeft geen zin ons ano
nieme brieven of ingezonden stukken toe te 
zenden. Zij verhuizen naar de papiermand. 

Redactie. 
Missiebusjes voor de Missie••naaikring. 
Opgehaald op 't Priesterfeest van Harry 

van Griensven f 47,95. 

• PAARDENSPORT.·
Op het Concours Hippique te Berkel-En

schot behaalde de Boxtelse Rijvereniging St. 
Martinus den tweeden prijs met 79 punten. 
• Het lid Van der Sande de eerste prijs aan

ge,spannen warmbloed.
'GESLAAGD. 

Op 't te Eindhoven en Venlo afgenomen 
examen vo<u typen en stenografie slaágde 
onze dorpsgenote Joke Valks, zij genoot 
hore opleiding bij de Eerw: Zusters Ursu
linen. 

Voor het examen voor Brood- en Banket
bakker, 6afgenomen door de Rijksvakschool 
te Wageningen slaagde onze dorpsgenoot 
H. v. Nistelrooy.

25-JARIG ARBEIDSJUBlLEUM VAN
JOHANNES W AGEMAKERS.

Bij de sleur van de dagelijkse arbeid 
vloeien werkers niet over van beleefdheden 
tegenover �lkander. Behulpzaamheid is zó 
gewoon, dat een dankje niet eens verplicht 
is noch verwacht wordt. 

Bij een werkers-jubileum blijkt evenwel 
wat ze aan elkaar hebben. 

Dan is er een titel om te laten uitkomen 
hoe ze elkaar waarderen. 

Zo ook j.l. Zaterdag bij de firma Hertz
berger. Daar was Hannes Wagemakers jubi
laris. 25 jaar heeft hij aan� de zaak zijn 
beste krachten gegeven, wat de directeur 
in zijn toespraak bij aanbieding van het ca
deau der directie op hartelijke wijze belicht
te. Hij prees daarbij Wagemakers als een 
kundig vakman, maar vooral om zijn trouw 
in voor- en tegenspoed van de zaak. 

Namens de directie verklaarde hij gaarne 
te erkennen dat niet alleen de firma, doch 
ook zij persoonlijk veel aan hem te danken 
hadden. 

Uit de toestpraak bleek ook hoe de jubi
laris in de loop der jaren behalve de belan
gen der firma ook die van zijn medearbei
ders had weten te behartigen en hoé hij met 
zijn alzijdige bekwaamheid iedereen bijstond 
in de manco's bij het werk. 

Wagemakers was altijd tot hulp bereid en 
ging hierbij geen moeilijkheden uit de weg. 
De directie overhandigde hem als blijk van 
haar :waardering een gouden horloge met 
inscriptie· en het persone�I bood hem de 
daarbij passende gouden ketting aan. 

Zijne echtgenote _werd namens het per
soneel een fraai bouquet aangeboden. . 

's Avonds om 6 ·uur werd het feest voort
gezet. in de versierde fabriekslokalen. 

POSTDUIVEN. 
Zondag 7 Juli hield de postduivenvereni

ging "de Luchtpost" een • wedvlucht met 
jonge duiven van uit Duffel (België). De 
te duif werd geconstateerd om 10.27.03. 
De laatste prijswinnende duif 10.47.38. De 
duiven werden gèlost om 9 uur met goed 
weer en Noorden wind. 

De uitslag is als volgt: 
te, 27e, 32e, 34e en 50e pr. Th. Eltink; 

2e pr. P. Koelink; 3e, 8e, 15e A. Bertens; 
4e, 22e pr. C. Spijkers; 5e, 18e, 21e, 36e, en 
44e pr. F. Maas; 6e, 19e, 28e, 37e en 41e pr: 
Chr. Leijten; 7e pr. P. Sips; 9e, 16e, 39e en 
45e pr. H. Siemerink; tüe pr. P. Geurts; 
1 te, 13e en 23e pr. J. Habraken; 12e, 24e, 
25e, 46e en 47e pr. Jos Jilesen; 14e en 49e 
pr. W. v. Griensven; 17e en 31e pr. A. v. 
d. Sande; 20e. pr. P. v. Hemmen; 26e, 38e
en 40e pr. J. Calsijn; 29e en 53e pr. A.
Bekers; 30e, 35e en 42e pr. J. Bekers; 33e,
43e en51e pr. Th. v. d. Langenberg; 48e
pr. C. Langeman; 52e pr. J. Strijbosch.

. Zondag a.s. wordt gevlogen vanuit Vil
voorde.

• BURGERLIJKEN STAND .BOXTEL
van 2 Juli t.m. 8 Juli 1946. 

GEBOREN: Christianus H. A. z.v. A. Kas- . 
telyn en v. C. M.· van Liempd; Clasina Fr. 
d.v. L. Fr. van Oorschot e.v. C. Habraken;
Francisca C. H. C. d.v. G. Fr; Koks e.v. J.
P. Voets; Wilhelmus A. J. z.v. M. H. van
Esch e.v. W. J. v. d. Velden; Paulina A. J.
d.v. A. van Vreede e.v. P� M. van Gils.
. ONDERTROUWD: Johannes Josephus

van de Griendt en Johanna Hendrika Kain- .
pert; Franciscus. Cornelis Eer hart en Anto-
n ia Johanna Claassen; Leonordus Elisabeth
van Maaren en Henrica Josephina de Ko
ning; Antonius Josephus Maria van Elk
en Francisca Henrica Maria van Heesch.

GEHUWD: Petrus Johannes Henricus
Louwhoff en Maria Antonia .Johanna Bul-·
lens; Henricus Adrianus Cornelius van
Eijndhoven en Petronella Johanna van Re
mun; Antonius Wagenaars en Petronella
Maria Wilhelmini van Eijndhoven. . .,

!Bciel uan &stee �cia, • 
de enigste zieneres van Fatima 
die nog in leven is. 

Deze brief, geadresseerd aan den Bisschop 
van Gurza (Spanje), dateert van 20 April 
1943. Ze is echter eerst kort geleden gepu
bliceerd, bij gelegenheid van de Kronings
feesten te Fatima (d.i. 13 Mei 1946). 

Het is onze bedoeling deze brief slechts 
weer te geven, vanwege haar treffende in-

• houd, zonder dat wij meer gewicht willen
hechten aan de woorden van Zuster Lucia,
dan onze Moeder de H. Kerk het zou doen.

,,De Goede God heeft mij Zijn tevreden
heid uitgedrukt over de Acté van Toewij
ding (van het mensdom) van den Paus
en meerdere bisschoppen .aan Maria, zonder
dat nochtans zijn verlangens. hierdoor geheel
vervuld zijn.

"Van Zijn kant, belooft God, dat de 
oorlog weldra zal eindigen (vergeet niet dat 
deze brief in April 1943 geschreven .is). De 
bekering van Rusland echter is . vooreerst 
nog niet te verwachten, tenzi} de bisschop
pen van Spanje een algehele hervorming . 
van het Spaanse volk en haar geestelijkheid 
bewerken. Zo niet dan zal Rusland· nog
maals de geesel zijn waarmee • God h_en 
straft. 

"God zal zich laten verzoenen, doch Hij 
klaagt over het zeer geringe aantal zielen, 
die bereid zijn af te zien van al hetgeen 
de onderhoucftng van Zijn Wet belet. 
• ,,Ziehier dan de boete die God vraagt:

n.l. het offer dat eenieder zichzelf moet op
leggen om een leven van,r-echtv.aanligheid_te
leiden zo als Zijn Wet dit voorschrijft. • .

"Hij verlangt dat men de mensen deze 
heilzame weg leert kennen. Vele zielen im
mers menen, dat het woord.: ,,boete" gro
te verstervingen betekent, terwijl ze niet 
de moed noch de kracht bezitten deze te 
volbrengen, waardoor ze ontmoedigd wo_r
den en in lauwheid en zonde blijven voort
leven. 

"In de nacht van Vrijdag op Zaterdag 
(dus van 16 op 17 April 1943), terwijl ik 
met verlof van mijn Oversten, in de kapel 
in gebed verzonken was, zei O.L.H. mij: 

"Het offer dat van eenieder geëischt 
wordt, is de vervulling van ieders plichten 
en de onderhouding van Mijn geboden. 
Dat is het o(fer dat ik nu vraag en eisch .. " 

(La Croix), 

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

37. De deur ging open en
de kapitein kwam binnen.
Hij kwam zijn orders ge
ven, wisten de mannen.
Maar Nikkertje en Blik
kertje wisten dat niet en
vol spanning wachtten • zij
op de dingen die nu weer
komen gingen.
Er werd veel gepraat en
heel veel begrepen ze er
niet van.
De kaptein had het er over,
dat ze allemaal paraat
moesten zijn, als er "schip
in zicht" geblazen werd
door de uitkijkpost. Ze
moesten zorgen gewapend
te zijn, want misschien zou
het een grote aanval wor
den. Hij rekende op hun
moed en trouw en op het

._d'' 
-
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snel opvolgen van zijn be
velen. 
38. ,,En jullie", zei hij in
eens tot Blikkertje en Nik
kertje, ,,jullie kunnen dade
lijk aan de gang. Het tus
sendek moet gezwabberd
worden, net als je het op
"de Witte Hengst" gedaan
hebt. Spillebeen, wijs hen
het tussendek en de rom
mel die ze nodig hebben."
Dus bliezen ze de aftocht.
Het werken viel hen nu
niet zo zwaar als de eerste
keer; ze waren er nu beter
aan gewend.
Het leven op de boot ging
's Morgens hoefden ze niet
te vroeg op, ontbeten,
werkten, eten, slapen. Op
de duur zou het eentonig

geworden zijn. Maar ...... 
39. De vijfde dag blies de
uitkijkpost op zijn hoorn:
"Schip in zicht". En nu
werd het een bedrijvigheid
van belang. Op het voor
dek verzamelden zich de
mannen en Blikkertje en
Nikkertje ·stonden benepen
toe te zien. Ze zagen dat
ze allemaal een groot mes
in een gordel haddt.;_n ste
ken en aan de andere kant
een revolver. De kapitein
stond voorop door een gro
te verrekijker te turen. En
hij scheen nogal tevreden
te zijn, want met een brede
lach op zijn grove gezicht
wendde hij zich tot zijn
mannen:



Spod= 'llieuw.s. 
O.D.C.

Het ODC bestuur acht het van groot be
lang het volgende onder de aandacht van 
alle ODC-ers te brengen. 

In de Sportkroniek lezen we onder offi
ciële Mededelingen van de KNVB: 
Gesloten seizoen van 1 Juli - 15 Aug. 1946. 

In zijn op Zaterdag 22 Juni gehouden ver
gadering heeft het Bestuur van de KNVB 
besloten dat het v e r b o d e n is om van 
1 Juli-15 Augustus 1946 voetbalwedstrijden 
te spelen, waarbij publiek wordt toegelaten, 
met uitzondering van die gevallen, w;.arin 
het Bestuur meent dispensatie te moeten 
geven. 
• Zij die op welke wijze ook hun mede
werking verlenen voor het spelen van wed
strijden in-hett ijdvak van 1 Juli-15 Augus-

. tus 1946 zullen worden gestraft met een 
schorsing van tenminste 2 maanden, wan
neer het een vereniging betreft zal deze met 
een geldboete worden gestraft. 

. Het bestuur vertrouwd, dat de spelers 
deze waarschuwing goed ter hart� zullen 
nemen., 

ODC KORFBALTOURNOOI. 
Begunstigt qoor fraai zomer.weer werden 

Zondag j.l. in het Gemeentelijk Sportpark 
"Molenwijk", oqder grote belangstelling de 
ODC korfbal seriewedstrijden gespeeld, op 
de terreinen van ODC en MEP. 
• Om half twaalf opende de Burgemeester

Drs . .M. A. M. van Helvoort inet een korte
toespraak, \\'.aarin hij het belangrijke werk

1van ODC op sportgebied, prees en op de
belangrijkheid wees van het samengaan der
sport en de opvoeding en zegde toe dat
ODC in alles op medewerking van het Ge-
meentebestuur kon rekenen.

Ruim veertig twaalftallen, uit verschillen
de plaatsen van ons land namen aan dit 
toornooi deel. 

Alle hebben zich van hunne sportieve taak 
uitstekend gekweten en fraaie wedstrijden 
werden_ gespeeld. -· . 

De organisatie der wedstrijden was prach
�ig. Een groot aantal vlaggen van divérse 
kleuren wapperden rond om de terreinen. 
Het geheel bood een fleurig aanblik. 

Uitslagen der gespeelde wedstrijden :• tste klasse KNKB: Groep A: Met het ne
men . van strafworpen werd DETO l- uit . 

_ Eindhoven winnaar van de afdeling, 1 e prijs. 
-- 2e klasse KNKB, Groep B: 1 e prijs PSV
comb.; 2e prijs Deto II. '• 

le klas Erkende Bonden: Groep C: te pr. 
Sportlust 11 uit Eindhoven. 

Groep D: 1e prijs Novomagnum I uit 
Nijmegen. • 

2e lclasse Erkende Bonden: Groep E. af
Jl�p���<;tlLEiodbo\fet), te _prijs 

Groep F.: Oisterwijk I 1e prijs. 
Groep G.: ODC I 1e prijs. 

. ge klalse Erkende Bo.nden: 
1Groep H 1e 

prijs SVD I Den Bosch. 
Groep I: K C. 'V. Il, uit Venlo te prijs. 
Groep J: Boxtel, 1e prijs. 
Groep K: O.E.C. IV Helmond, te prijs. 
Groep L.: O.E.C. IV Helmond, 1 e prijs. 
Groep M.: DOT III Oss te prijs; Taxan-

dia II Oisterwijk 2e prijs. 
Door de goede regeling hadden de wed

- strijden een vlot verloop. • ODC korfbal mag dan ook met genoegen
op deze goed geslaagden sportdag terugzien. 

KORFBAL TOURNOOI. 
Boxtel - KCR II 4 - o.

Direct na het beginsignaal neemt Boxtel 
• het heft in handen, en komt dan ook ge
"vaarlijk opzetten. Verder als de rand d�r 

îcorf komt men niet, zodat dus doelpunten 

6-1. Direct na • de aftrap volgde een Box
tel-aanval welke <!oor den rechtsbinnen met
een goed gericht schot werd afgewerkt.
Hierna raakte het spel enigen tijd verdeeld
met Boxtel voor het doel iets gevaarlijker.
Vooral het laatste kwartier voor de rust
kwam Boxtel flink opzetten en de ODC
doelman moest nog tweemaal vissen. Na de
rust kreeg ODC windvoordeel doch het sa
menspel was niet voldoende, zodat de Box
tel-verdediging telkens kon ingrijpen. ODC
kreeg zelfs twee penalty's te nemen, die
echter door Bekkers op sublieme wijze wer
den gehouden. Boxtel voegde nog drie doel
punten aan de score toe terwijl ODC door
een tegenpunt erin slaagde de eer te redden.

Boxtel C won Zaterdagmiddag van ODC 
met 8-0. ODC had wel een tegenpunhe 
verdiend. De Boxtel junioren hadden - betu 
samenspel en wisten herhaaldelijk door de 
ODC-verdediging heen te breken. De over
winning was volkomen verdiend. 

Dit elftal rest nog twee wedstrijden tegen 
Irene, en heeft nog een goede kans op het 
kampioenschap in haar afdeling. 

DAMMEN. 
Op Maandag 8 Juli 1946 werden door de 

EBD op een te spelen partij na, alle wed
strijden om het persoonlijk kampioenschap 
der vereniging in de eerste halve competitie 
afgewerkt. De uitslagen waren: 

, F. Leermakers-H. Schuurmans 0-2 
E. van Roosmalen-C. Steinmann 0-2
A. Kool-H. Poulissen 2-0
C. Oliemeulen-H. Schuurmans 1-1
F. Leermakers-H. PoulisseJl 2-0
Nieuwe competitie. 
W. Tybos-Ch. van Rooy
C. Oliemeulen-H. Poulissen

0
0

VisttiSulie='llieaws. 
AANVULLENDE BONNENLIJST 

Voor de eerste helft van de 8ste periode '46 
(7 t.m. 20 Juli). • • 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonkaarten KA, KB, KC .608. 
B 82 Reserve: t ei. 
Bonkaarten iA, LB, LC 608: 
A 68 melk: 2 liter melk. 
B 68, C 68 melk: 3½ liter melk. 
Bonkaarten LD, LE 608. 
D 68, E 68 melk: 6 liter melk. 
Tabakskaarten: 
T 38: 2 rantsoenen tabaksartikelen plus 2 

rantsoenen sigaren van 18 cent of min
der of een pakje tabak van 40 gram. 

Bon T 3.8 van de tabakskaart geeft .reept 
_pp-twee--rantsoenen-tabaksartikelen, terwijl--:
bo_vendien als extra rantsoen op deze bon 
gekocht kunnen worden twee rantsoenen si- . 
garen van 18 cent of minder per stuk of 
een pakje kerftabak van 40 gram. In totaal 
zijn dus op deze bon. vier rantsoenen ver
krijgbaar. 

Het aardappelrantsoen zal nog nader wor-
den bekend gemaakt. . 

Boven_genoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 12 Juli a.s. worden gebruikt, met 
uitzondering van de bonnen voor melk, 
waarop eer,st met ingang van Maandag 15 
Juli a.s. mag worden gekocht. 

' 

-PAROCHIE VAN DEN H. PETRUS
TE BOXTEL.

braken Peijnenburg; z.a. gel. H. Mis voor 
Anna Maria Heesakkers Geerts; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Maria Kordewinders 
v.w. het H. Bloed; om half 9 gef. gez. jrgt ..
voor Jan van Lieshout; om half 11 Huwe
lijksmis.
• WOENSDAG: om kwart voo; 7 gez. jrgt.
voor Maria Broe\meulen Hazen berg; z.a.
gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Sande;
H. Hart altaar gel. H. Mis ter ere van den
H. Antonius; om half 8 gel. jrgt. voor over
leden fam. van Antoon Bosch en Joanna de
hsvr.; z.a. gel. mndst. voor Albertûs Beek
mans; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Jo
seph Cuijten vanwege 1 e gezagscompagnie;
om half 9 gez. jrgt. voor Martinus van
Zeeland.

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Johanna Maria v. d. Sloot v. d. 
Langen berg; z.a. gel. H. Mis voor Catharina 
v. d. Steen Bekers par. H. Hart overleden;
H. Hart altaar gel. mndst. voor Maria Strij
bosch; om half 8 gel. mndst. voor Hendri_cus
Poirters; z.a. gel. H. Mis voor Johannes
Hensen en Martina de dochter; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Adrianus van Griens
ven; om half 9 gez. mndst. voor Anna Ca
tharina Senden Tendijk.

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Hubertus Verrijt; z.a. gel. H. Mis voor 
Petrus Bergman; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor overleden fam. Mandos van Dijk; om 
half 8 jrgt. voor Martinus Ha braken; z.a. 

· gel. jrgt. voor Antonia van Hal van Asveld;
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Hendrica van
d. Pasch de Bresser; om half 9 gel. H. Mis
voor Lambertus v. d. Besselaar. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
Dienst voor Anna Maria Verrijt Nijssen en 
Hubertus de zn; z.a. g�I. H. Mis voor Jules 
Rutten te Soerabaja overleden; H. Hart alt. 
gel. jrgt. voor Martinus v. d. Pasch; om half 
8 gel. H. Mis voor Ida Maria van Oor
schot Santegoets; z.a. gel. jrgt. voor Johan
nes van Hal; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Catharina van Erp Koolzaad v.w. 0.L. 

- Vr. v. d. Bosch; om half 9 gez. jrgt. voor
Johanna van Houtum Peijnenburg; om h�lf
to gez. Dienst tot bijz. intentie.

In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Marinus van 
Laarhoven; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo
hannes Dank ers; Woensdag: gel. H. Mis 
voor Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis 
voor de gesneuvelden en degenen die in 
buitenland verblijven. 
• Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Joannes Josephus v.d. Griendt 
geboren en won .. te Vlijmen en Johanna 
Hendrica Kampert uit deze parochie; waar
van-heden .'1e--1-e-atkomliging- gesc-hedt; -Ge
rardus _ v. d. _Boer geb. en won. te Liempde 
en Johanna Regina v: d. Hoogen uit dezè 
parochie; Johannes Hubertus Schevelier ge
boren te Galhen en wonende te Megen en 
Louisa Antonia Maria v. d. Boogaard uit 
deze parochie; Petrus Johannes van de Loo 
_uit de par. van het H. Hart en Maria Catha
rina v. d. Aker uit deze parochie; waar- • 
van heden de 2e afkondiging geschiedt; 
Antonius Josephus Maria van Elk en Fran
cisca Maria van Heesch beiden uit deze 
parochie; Petrus Alfridus Schobben uit deze 
parochie en Augusta Maria Smets uit de 
parochie Scharn te Heer; ,waarvan heden 
de 3e afkondiging geschiedt. De gelovigen 
zijn verplicht d� hun bekende huwelijksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd ten 
spoedigste aan den pastoor bekend te ma-
ken. � . 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL. 
uitblijven. Zodra K.C.R. een aanval doet, ZONDAG, 14 Juli. De H.H. Missen om
weet de Boxtel verdediging daar wel raad half 7, kwart voor 8, 9 uur, kwart vóór to, 5de Zondag na Pinksteren, 14 Juli 1946. 
mee, en menige aanval wordt dan ook goed half 11 en om 11 uur de Hoogmis. Na de De eerste schaal is voor - onze kerk; de 
afgeslagen. Na ongeveer 25 minuten spelen middag in verband met de Eindhovense pro- tweede voor de B.N. van het Bisdom. De 
neemt Boxtel na goed samenspel der aanval, cessie, om half 3 (dus niet om 3 uur) Lof Hoogmis is met volkszang. Onze boekjes 
de leiding, 1-0. KCR doet nu een poging met Sacramen'tsprocessie. De _processie met worden weer uitgelegd op alle plaatsen, op-
9m gelijk te maken, doch de· Boxtel verde- het Allerheiligste volgt deze route: Kerk- dat -allen zouden meezingen. En dat doen 
diging is _paraat en plaatst de bal .naar het . straat,· Bosscheweg, Koppel, Processie Park we ook, zoals bij de Hoogmis, die aan onze 
middenvak, deze geeft ·snel door .en met en bij het terugker.en in de omgekeerde volg- Sacrame9tsprocessie voorafging. Om kwart -
een keurige worp verdwijnt nummer 2 door' orde. De bewoners van deze straten worden voor 12 H. Familie voor jongens, om 2 uur 
de mand, 2-0. Boxtel komt er nu steeds verzocht de vlag tijdig uit te steken en de SaTeresa, om'half 4 H. Fam. voor mannen; 
beter. in en weet �chtereenvolgens de stand ramep of geYels op passende wijze te ver- om 7 uur Lof. 
op te voeren tot 4-0. KCR doet nog een sieren. Vandaag geen Congregatie en geen Dinsdagavond om 8 uur H. Familie voor poging om een tegenpuntje te maken, doch H. Familie. meisjes en verloofden. -
zonder resulta.tf:. De scheidsrechter fluit Vandaag gaat de schaal voor de doofstom-

h• d d d d d Vri1'dag, feestdag van de H. Vincentius .voor et ein e, zo at us e eerste we - - men. De 2e schaal voor de bi1·z. noden van .:r •.-.· B 1 • Patroon der St. Vincentius-Vèreniging. str11a een overwtuumg voor oxte is. • het Episcopaat. Beiden collecten worden· in -.- Boxtel-Picûs 111 4- 0. , de milddadigheid der gelovigen aanbevolen. ZONDAG, 14 Juli: 6 uur 1.d. voor geest. 
Na het beginsignaal is Pieus het eerst in Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro- en tijd. welzijn der par.; 7 uur l.d. voor bijz. 

de aanval, doch zonder resultaat. De Boxtel zenhoedje. ' int.; 8 uur l.d. ter ere van O.L. Vrouw; 
verdediging werkt de bal weg èn nu is Box- Binnenkort zullen de kerkmeesters rond- kwart over 9 l.d. ter ere van d. H. Nicolaas 
tel in de aanval, doch slaagt er ook niet in gaan voor het kei-kegrld. van Tolentijn; half 11 Hoogmis .voor Hen-
te- doelen. Het spel gaat enige keren op en Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 ricus �an Eyk vanwege Broederschap van 
neer, doch na ongeveer 8 minuten spelen uur en van 6 uur tot half 8. het H. Hart. 

·- Antonius .Wagenaars; Ld. voor Antonius
Wagenaars en Adriana van de Linden z.e.;
hlllf 9 1.d. voor Harry van Kleef vanwege
de buurt.

DONDERDAG, 18 Juli: 7 uur 1.d. voor 
Joannes v . .Zeeland v.w. de buurt; l.d. voor 
Maria Kaufman-Langenhof; l.d, voor Wil
helmus Joes v. d. Aa; kwart voor 8 l.d. voor 
Joa Potters-Kemps; l.j. Theodorus van Ge
nuchten; half 9 l.d. voor Jos van Susan te. 

VRIJDAG, 19 Juli: 7 uur l.j. voor Adriana 
vatJ, d. Sande en de Eerw. Zr.. Prisca en Leo
nardina v. d. Sande; l.j. voor Antonie v. ·d. 
Sande en Antonia Bekkers z.e.; l.j. voor 
Wilhelmina van d. Sande-Op 't Hoog en 
Cornelis de zoon; kwart voor 8 Ld. voor 
Adrianus van Erp; l.j. voor Jan Spierings; 
half 9 l.d. voor Anna Maria Doevendans. 

ZATERDAG, 20 Juli: 7 uur l.j. voor Ja
cobus Rademaker, te Liempde overleden; 
l.j. voor Gerardus van Roosmalen en •Hen
rica Pijnenburg z.e.; l.j. Joannes van Erp
en Petronella Kruissen z.e. kwart voor 8 l.d.
v. Petrus v. Rooy en Francina Brouwers z.e;
l.j. voor Wilhelmus van Erp, Elisabeth z.e.
en Joa de dr.;·half 9 z.d. voor Henrica van
Eyndhoven-Bekkers.

PAROCHIE H. LAMBERTUS, GEMONDE 

5de Zondag na Pinksteren.

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; to uur voor Wilhelmus Eyke
mtns en Anna Maria de hsvr. 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Matia van 
Esch. 

DINSD,t\.G: half -8 jrgt voor Adrianus van 
d, Sande en Maria de hsvr. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
van d. Akker. . 

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis. 
.Timmermans. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
van d. Nieuwenhuizen. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Elisabeth 
hsvr. van Wilhelmus van de Nieuwenhuizen. 

Deze week zullen geschieden: Maandag 
mndst voor Eerw. Zuster Xaverio en voor 
Adrianus van Eindhoven; Dinsdag mndst. v. 
Maria van Kasteren en voor Antoon van 
Oorschot; Woensdag: mndst. voor Nico
lasina Toelen en voor Adrianus van Schayk; 
Donderdag H. Mis voor Franciscus v. d. 
Leest te Eerde overleden en H. Mis voor 
Nicolasina Toelen vanwege de buurt; Vrij
dag 2 H. Missen voor Adrianus van Schaik 
vanwege de buurt; Zaterdag 2 H. Missen 
v. Joannes Essens vanwege broers' en zusters.

PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL. 

Se Z�ndag na Pinksteren. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege spoor
wegpersoneel voor Petrus van Beer�; half 9 
H. Mis; 10 uur Hoogmis voor het welzijn
van de parochianen; de eerste schaal is voor
de arme doofstommen; de tweede voor B.N.
3 uur Lof met rozenhoedje uit dankbaarheid 
voor verkregen weldaden. • • 

MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijzon
dere intentie; half 9 H. Mis· voor Gerard 

� Vekemans te Nijmegen overleden. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Cornelis 

Quinten; half 9 geen H. Mis; half 10 ge
zongen Huwelijksmis waaronder de tweede 
schaal zal gaan voor Boxtels MissieComité. 

WOENSDAÇ: half 8 jrgt, waarbij de 
kerk met 'n káars wordt vereerd, voor Hen
drikus van Kasteren en Petronella Soete
rings hsvr.; half 9 jrgt., waarbij de kerk met 
'n kaars wordt vereerd voor Petrus Schelle. 

DONDERDAG: ,half 8 jrgt. voor Jan v. 
d. Linden • en Johanna Leenderts hsvr.; half
9 H. Mis tot intentie van de leden der Gods
vruchtige vereniging ter ere van de H. The- • 
resia van het Kind Jezus. 

VRIJDAG: half 8 voor Johannes Marinus 
van Grinsven; half 9 H. Mis voor overl. 

ZATERDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor bij
zondere intentie; half 9 H. Mis uit dank
baarheid ter ere van 0.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand. • 

Biechturen vari half _ 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur; daarna Lof met rozen
hoedje tot afwering v_an communisme en op-
bloei van Katholieke Actie. • 

Bij inhuldiging van Frans Peijne'nburg en 
• Catharina Hulden voor Boxtels Missie-Co
mité het bedrag van 8 ,gulden door Juffrouw 
Jansen. • 

ZONDAG, 21 Juli jrgt. voor Theodorus 
Schut en Zonel_}. 

,neemt Boxtel de leiding. 1-0. Enige minu- Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. MAANDAG, 15 Juli: 7 uur z.d. voor 
ten later weet Boxtel een fout van de Pieus. MAANDAG k 7 • • Leni Bergman; l.d. voor Willy Derks; l.d. , . PAROCHIE ST. JAN'S ON_ TH_ OOFDING ·verded1'g·1ng . te benutten, en met een : om wart voor gez. Jrgt -M R d k • H d • B k I t d voor . aria van uremon e; wart v:oor 8 •

'• worp ·weet z_1·1· h_aar voors"'rong te vergroten voor en neus roe meu en i z.a. ge • tnn • l N 1 T • - TE LIEMPDE. -
1-' Ant • d St H H t It .j. voor Riet van uene; .j. ommie van 

t_ot·2-0. Pieus begint nu in te zien, dat het , voor onms v. • een; • ar a aar I h f I d gel H Ml·s voor Petrus p·e ·ngs •• H_ a ; . al 9 l.d. voor Ne lie van . Steen.· 5e Zondag na P1·nkstere·n, 1·4 Juli 1946. - : _tijd wordt ook eens een puntje te maken, - .- • nm v.w. ztJn 
,--_en komt dan ook sterk opzetten, doch �on- medearbeiders in Duitsland; om half 8 gel. DINSDAG, 16 Juli: 7 uur z.d. Wilhel- ZONDAG- h lf 1- . 1 d - H. Mis voor Franciscus de Laat en Petra- mina Pijnenburg-Roosenboo111 vanwege de : a 7 .m. tot we zijn er par. 
der succes. Boxtel daarentegen heeft m�er nella Vrientèn de hsvr. ,• z.a. gel. mndst. voor buurt ,· l.1·. voor Petrus v. d. Aa en Gertruda 8 uur l.j. voor Petronella Josefus Petrus v.d. 
succes en werkt nummer 3 door de mand. V Id 10 • • J h d L 

_Boxtel_ bliJ'ft nu in de aanval en slaagt "r in Jacoba Veendijk Tiddens; H. Hart altaar Janssen z.e.; Ld. voor_ Gerardus van Erp; . e en; 
f 

uur Z.J. voor o annes e aat; 

hf!ar 4e doelpunt te scoren. Even later klinkt gel. H. Mis voor Willy Derks te Batavia ko/. v. 8 l.j. Wilhelmina Eltink-Kersten .en 3 uur Lo , daarna Jongenscongregatie. • 

;het eindsignaal, zodat Boxtel ook haàr twee- overleden; om half 9 gez. jrgt. voor Petrus Joes de zoon; l.d. voor Jan Hazenberg; MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Marti- -
:�e wedstrijd heeft gewonnen met 4_0

1 
_en Martinus Hoek. • half 9 z.d. voor • Heer - Joes Richelle te nus van Dijk; half • 8 l.j. Martinus Leer-

_ bes]ag legde·op de eerste prijs van groep J, DINSDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst • 's Bósch overleden. makers; 8 uur l.mndst. Arnoldà Tinnebroek. 
_3ë klasse Erkende Bonden. , voor Henrica Leijten Goyaarts te Tongeren • WOENSDAG, 17 Juli, 7 uur z.j. voor DINSDAG: 7 uur �- mis voor ComeJls 

. 1 , overleden; z.a. gel. H. Mis voor Johannes· Cornelis van d. Langenberg en Joa v. d. Quinten;.Jlalf 8 l.mndst. voor Wed. Johanna 
. _ • _. R.K.S.V. ,,BOXTEL". Dankers v.w. de Bo°erenbond; H. Hart altaar1 • Sande z.e.; l.d.·voor Maria· van Hal-Dan- Jan van Nunen; 8 uur I.m. voor overleden

• ,. Hlt tweede elfta] sloot het voetbalseizoen/_ ·gel. mndst. voor Angela Honorina de Meij; kers; l.j. voor Amoldos van Dijk en Hen- • fam. v.h. Kind van Petrus van Oorschot;
""":a! inèt een overwinning op O.O.C. 111 met · om half 8 gel. jrgt. voor J�ètr,91;1.ella' H�., '.l ,rica; Jans�n: ;.�.,; ,Jcwart voor.�: lm. · voor :, , 9 uur z. huwelijksmis ..



WOÉNSDAG: 7 uur z.mndst. voor Cor
nelis de Laat; half 8 l.j. Jan Leermakers;
8 uur I.m. overleden familie van h. Kind van
Andreas Bressers. 

DONDERDAG: 7 uur !.mis voor bijz.
noden der parochianen; half 8 z.j. voor
Antonius van Mensvoort; 8 uur' l.mndst. v.
Maria Vughs. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Anna Maria
Hendricus v. d. Velden; half 8 l.j. voor
Anna Maria Jan Leermakers; 8 uur l.mndst.
voor Johannes Vingerhoets. 

ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Johannes
Braken en Wilhelmina hsvr.; half 8 l.j. voor
Hendricus van Rooy; 8 uur 1.mndst. voor
wed. -Johanna Jan van de Wiel. 

ZONDAG: half 7 l.mndst. Helena Anto
nius van Asveld; 8 uur I.m. tot welz. der
par.; 10 uur z.j. voor Adriana Johannes de
Laat. 

Gedoopt: Lamberdina Cornelia Maria Ge
rardus d. van Wilhelmus Rovers-van Dijk;
Theodora Antonia Helena Johanna d. van
Cornelis van Berkel-Maas; Wilhelmina
Theodorus Maria d. van Andreas Bressers
Arts; Maria Barbara Johanna. Gerarda d. v.
Michiel Braken-van Aarle. 

Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur alge
mene H. Communie der kinderen; de jon
gens komen biechten Donderdagmorgen om
8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen om 8 uur.
PAROCHIE H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Vijfde Zondag na Pinksteren. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 u"ur

Hoogmis voor de Parochie; tweede schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na
het Lof een lied. 

Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor de
arme doofstommen. •. 

De parochianen worden verzocht v.w. de
kerkschoonmaak voor deze week kerkboe
ken enz. mee naar huis te nemen. 

ZONDAG: 7 uur mndst. voor Eerw. Zr.
Pascal; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis
voor de parochie. 

MAANDAG: 7 uur mndst. voor Francis
cus Leermakers; 8 uur mndst. voor Johanna
van Zeeland. 

DINSDAG: 7 uur mndst. voor Johanna
van den Bruugen-Dominicus; 8 uur H. Mis
voor Willebrordus van den Braak 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
hanna van den Bruggen; 8 uur H. Mis voor
Martinus van den Braak en Wilhelmina v.
d. Berg hsvr. 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor over
leden ouders; 8 uur H. Mis voor de ge
sneuvelden. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor overleden
ouders; 8 uur H. Mis voor Gelovige Zielen.

ZAT-ERDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes
van Tilborg; 8 uur H. Mis voor Piet Jansen
v.w. Br. Pastoor van Ars. 

Missienaaikring Esch: Opgehaald bij de
bruiloft van M. v. d. Dungen-v. d. Meijden
f 6.57½. 

Dankbaar voor het vertrouwen, dat ik 
gedurend-e 35 jaren van vele zijden mocht 
ondervinden, heb ik de eer mijne geachte
cliëntèle bekend te maken dat ik vanaf
heden mijn 

Schildersbedrijf heb overgedaan 
aan den Heer H. A. v. d. Broek, 

die gedurende 15 jaren bij mij werkzaam
· was en ik U gaarne aanbeveel. 

Hoogachtend,
C. OLIEMEULEN,

Rechterstraat 37.

Refereerende aan bovenstaande, beveel ik
mij gaarne in Uwe gunst aan. Het zal mijn
streven zijn de bestaande traditie voort te
:zetten en door het leveren van prima 

Schilder:: en Behangwerk 
aan billijken prijs Uwe gunst waardig te zijn.

H. A. v. d. BROEK.
Nieuw adres Schilderszaak: Kerkstraat 5.

Geblokkeerd Geld 
Kan nog steeds geschonken worden aan het
Brabantsch Sanatorium "De Klokkenberg"
door overschrijving op de rekening van het
Sanatorium bij :
N.V. VAN MIERLO EN ZN. TE BREDA
A. JANSSEN Em.zn. TE TILBURG.

BEKENMADKING 
KEURING VOOR DEN DIENSTPLICHT

LICHTING 1946.

De burgemeester van Boxtel maakt be
kend dat alle oproepingen voor de keuring
voor de lichting 1946 zijn verzonden. Zijn
er in 1926 geboren mannelijke personen, die
hier te lande wonen of geacht worden te
wonen en een dergelijke oproeping of een
bericht van niet-inschrijving niet hebben
ontvangen, dan moeten zij zich vóór 20

Juli a.s. ter gemeentesecretarie aanmelden.
BOXTEL, 9 Juli 1946.

De Burg., M. A. M. v. HEL VOORT.

Eenige en algemeene 
kennisgeving_ voor Boxtel. Hotel v. d. Ven D K • d • k vraagt wegens huwelijk der In verband met on:r.e e · rul enterszaa 

CIS VAN HEESCH 

en
ANTOON VAN ELK 

tegenwoordige cc: n:t 

Jubileumfeesten . • van ' 
• .

• 

R. K. MetSJe. en aansluitende P. v.d. Sloot:=v.Kr1ekenhopen het H. Sacrament
des Huwelijks te ontvan�, Het Bestuur van den R.K.gen op Donderdag 18 Juli. BAKKERSPATROONS, a.s. in de Onze Lieve Vr. BOND ST. NICOLAASKerk te Venlo. te Boxtel 

Bedrijfsvacantie 
zullen onze kantoren en 
fabrieken Geen ontvangdag.

Toekomstig adres:
Burgakker 16, Boxtel.

Te koop e,en toom beste
biggen bij Ant. van Doo
renmalen Lennisheuvel 78a
Boxtel. 
Te koop bij A. C. Pijnen
burg, Lennisheuvel 62 Box
tel, een toom beste biggen,
G.Y, waaronder ook ge
merkt voor het stámboek.

maakt bekend: 
\, 

dat met ingang van 15 Juli
a.s. voor bezorging aan huis

1 cent per brood meer
berekend zal worden. 

Deze verhooging is door
de bevoegde • instanties
toegestaan. " 

van St/m 17 Aug. 

gesloten zijn 
Papierwarenfabriek 

Van der Spruijt N. Y. 
Enkhuizen. 

Te koop nieuwe meisjes
mantel 17 -18 jaar ( visch
graat grijs-blauw) 1 bruin isleren damesjasje kort mo

Bij A. Heerenbeek 
Lennisheuvel 116 Algemeene Vergadering

van den Boerenbond 

K t t op Dinsdag 16 Juli 

uns mes 's avonds om half acht
in de zaal �an H. VAN

del f 15 ,-; 1 paar zwarte
lage schoolschoenen in goe
de staat, maat 37 f 6,-;
blauwe nieuwe dameshoed
f 15 ,-; te bevragen Mo
lenstraat 19. 
Te koop beste biggen
Yorkshire, gemerkt voor
Stamboek bij Joh. de Bres
ser, Langenberg 24, Boxtel.

verkrijgbaar. RooIJ.
Trouwe opkomst wordt

Dinsdags en Vrijdags, _v _er_w_ a_c _h _t. _______ _
van 7 uur 's morgens Adverteeren 
tot 12 uur 's middags. doet verkoopen. 

WIE HELPT Te koop jonge hennen
W.L., Tongeren 54 A. R. K. Echtpaar (z.k.) spoedig aan gemeub. 

is overgeplaatst naar 

het ,nieuwe noodwinkelhuis 
\ 

Eindhovenscheweg 60 

-Wegens vacantie
is de zaak de geheele volgende week 

gesloten v�n 15-22 Juli. 

fl. v;Vlerken, ;Boxtel 
Il 

Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

,,:Jaeü,,, HUUU1Jappee'' T 1·· 1 _ 
-

weer met ex 18 
Wollen Damesjaponnen, Dameshemden, 
Directoirs, Fantasieschortjes, Heerenhem• 
den, Onderbroeken, Sporthemden, Strop
dassen, Kinderpiama's en Ondergoederen, 
lange Kousen en Sportkousen, Lakens en 

Slopen, Baddoeken Handdoeken, 
Boxtel. 
Te koop een toom beste
biggen, waaronder gemerkt
voor Stamboek V.D.L. bij
C. v. Hal, Onrooi 8 Boxtel.

Zakdoeken, enz. enz. 

zit-slaapkamer of zit- en slaapkamer Aanstaande Maandag begint de verkoop.

Te koop in goede staat
zijnde driewieler met prima
achterband, merk "Max
wel" en een waschfornuis
met koperen ketel, voor
klein gezin. te bevragen na
zeven uur. Eindhovensche
weg 10 Boxtel. 
Te koop 2 drachtige vaar
zen, aan telling 19 Juli, bij
J. v. d. Heuvel. Kinder
bosch 88, Boxtel. 
Te koop jonge hennen, W.
Leghorns, 10 weken oud.
Mijlstraat 12. 

in Boxtel of. naaste omgeving. Brieven 
onder No. 2724 aan Boekhandel Tielen. 

Oproep sollicitanten voor de Gemeenten : Boxtel,
St. Michiels,Gestcl, Liempde, Breugel, St. Oedenrode
en Esch, om als VERTEGENWOORDIGER op te
treden voor den verkoop van Pootaardappelen, Land,
en Tuinbouwzaden en Bloembollen. 

Zij die eenige kennis hebben op het gebied van
Land, en Tuinbouw genieten de voorkeur. 

Sollicitaties met eventueele referenties te zenden aan:

Fa. C. VAN DER MEIDE,
Zaadhandel, Middelharnis.

Voor vakkundig Tuinwerk 
Speciaalbedrijf Alois Harten 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

Beleefd aanbevelend,
. JOS. v. d: LAAK

Rechterstraat 67 BOXTEL. 

Komt voor het invullen van Uw 

naar: 

Nieuw,e aangiftebiljet• 
ten van de belasting 

A. J. ROBBEN, 
Nieuwe Kerkstraat 85 Boxtel. 

Gediplomeerd Belastingconsulent. 

G�regelde aanvoer Nieuwe Haring 
Versche Visch 

Te koop een pitch-pine
slaapkamer ameublement;
v.o. een spiegel met ver
gulden lijst en loofwerk,
groot 1 X 2 m., te bevragen
Bosscheweg 21 Boxtel. 

en Koopt , 
blJ Bert van den Braak ■ Volvette Kaas, diverse soorten 

;;•w�

K

;;�·�; BI'c;
e

;���p 1Jidt Vos, Sta.ionstcaat 44.
Electrische waschmachine
met defecte motor, te koop
aangeboden Jan van Boxtel,
Molenstraat 40. 
Te koop gevraagd, even
tueel te ruilen, kinder da
mesfietsje, moet in goeden
staat zijn. Jan v. Boxtel, 
Molenstraat 40. 
Mevr. van Susante-van Oerle 
vraagt voor zoo spoedig
mogelijke indiensttreding
een net 

R. K. Dienstmeisje 

■ 

presenteert a.s. Vrijdag de lang ver
wachte film van George Formby in 

,,Spijkers met koppen'' 
Aanvang der voorstellingen zijn Vrijdag 12
Juli 8 uur, Zaterdag 7 en 9 uur, Zondag 3,
5, 7 en 9 uur en Maandag laatste voorstel•
ling 8 uur.

Toegang alle leeftij�anr Toegang alle leeftijden.
(Volgende week de verzetsfilm Pastor Hall) 

••
Mijn huis IS m1Jn grootste vriend 

Dit is de IIJfspreuk van den Brabantschen mensch. 

Zoekt u een degelijk Slaapkamer-
\ Ameublement? 

Zoekt u een stijlvolle Huiskamer? 

Zoekt u wat prettige Salonmeubelen? 
Komt U 'ns kijken naar onze greote sorteoring?

Momenteel geëtaleerd : 

Zware Old-Finished Huiskamer 

4 Leuke 

4 prima 

compleet 

Fauteuiltjes 

Clubjes 

gld. 595 -
" 21 9.50 

,, 395.-

:i. J. Willeoeen Woninginrichting

Rechterstraat 22, Boxtel Tel. 476 

Zwitserse Horloges en Wekkers 
leveren wij U op bon.

Zonder bon rcpareeren wij Uw Horloges
Gouden en Zilveren Sieraden. 's Maandags
gebracht, Zaterdags klaar. Optiek, zelfde
dag gereed. 

• Op nieuwe horloges, maar ook op de
r e p  a r a  t i e's geven wij U garantie.

F. P. v. LANGEN 
Erkend Ziekenfondsievarancier

Stationstraat 6i. Ged. Opticiën {V.V.O.) 

Wij vragen te koop 

alle oude materialen 
zooals vodden, koper, lood, zink, 
tin, enz. enz. 

F.vande Loo& W.Klijssen
Wij betalen de hoogste prijzen en komen 
van week tot week. 

Hallo! Hallo! Vanaf heden.is 

het Expeditiebedrijf 
weer geopend voor alle vrachten" 

Het goedkoopste adres 

P. H. v.d. Schoot 
■ Lennisheuvel 41, BOXTEL 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel.
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOL.IEK WEEKBLAD -VOOR BOXTEL EN OMGEVING

Vlak na de nederlaag van Japan, schreven 
wij in ons blad een paar woordjes over be
vrijders-allures, wat nogal wat critiek uit
lokte. Daarin schreven we dat het gewenst 
was de zuivering van ons Indië zeÎt op te 
knappen door wat oude schuiten op te ka
lefateren en onze troepen zelf naar In.dië 
te verschepen. Dit was geschreven naar 
aanleiding van het feit dat de Nederlanders 
niet mochten landen in Ned.-Indië. 
Nu uit alles blijkt dat we toen een goed 
idee hadden van wat er ging gebeuren in 
onze· Oost, is het wellicht interessant U wat 
meer over de toestand op Java vooral te 
vertellen aan de hand van enige brieven, die 
ons ter hand werden gesteld. 
Het is de moeite waard enkele passages aan • 
te halen. 
In een brief van 10 Mei 1946 schrijft ons 

• Tom Hurks:
,, ...... we zijn per vliegtuig van Batavia
naar Tjimahi gevlogen . . . . . . Je zag mooie
panorama's; de wereld leek rustig en inge
slapen, maar eenmaal op de grond leren ze
je wel iets anders.
Altijd zijn er nog branden, veroorzaakt door
communisten en extremisten &,n er schijnt
ook helemaal geen verbetering te komen.
De zwarte handel b.v. is hier veel beter ge
·organiseerd dan in Holland. De 'Chinezen
'.?uigen de mensen uit tot en met. Maar wie
zal er iets aan doen? De Nederlandse rege
ring wordt tegengewerkt door de Engelsen 

• • en wie zal er dan optreden?
Bovendien zijn er een heleboel mensen die
het nieuwe Nederlandse geld niet aan willen
nemen, uit vrees voor de extremisten. Komen
zij met het nieuwe geld in een Inlands dorp,
dan worden ze vermoord. 

De aankomst van den chef der republikeinse 
luchtmacht "generaal-maj_oor" Soedibyo, 
hartelijk verwelkomd door 2 Britse officieren 
Och ik zou U nog zoveel kunnen schrijven 
over de grote wanorde, die er heerst, maar 
U zult het toch niet kunnen geloven. Eén 
ding wil ik nog zeggen, dat de Engelsen 
deze toestand hebben geschapen en verant
woorclelijk zijn voor de grote Jl!Ofirdpartijen 
op de Europese vrouwen. De Britten zijn 
hier onze grootste vijamien, dan die Brits
Indische . . . . . . en dan pas de extremisten, 
die te laf zijn iemand van voren aan te 
vallen............ . 
Ik zal U geen getallen noe"aien van de jon
gens, die al gesneuveld zijn, maar U mag wel 
aannemen dat het geen· handje vol is. Elke 
dàg maken we 'n begrafenis mee en dat zegt 

· al genoeg. Wij zijn door onze eigen bond
genoten verraden op de meest laffe manier".

. Tot zover deiZe brief;'waaruit wel blijkt hoe
het in Indië gegaan is sinds de capitulatie
van Japan. De Engelsen hebben geweigerd
de Nederlanders toe te laten en hebben aan
gepapt met de extremisten. Pas toen alles 
aan het rollen was mochten de Nederlandse
jongens komen om staal, vuur en kogels in 
ontvangst te nemen.

- De extremisten worden door de Engelsen
als vrienden ·behandeld. 
Bij Bätavia landden vliegtuigen van extre
mistell, die door de Engelsen op• de meest 
hartelijke wijze ontvangen .zijn. Tom Hurks 
zond hiervan een foto, die wij hierbij af
drukken. Er werd door de Nederlanders een 
protest hiertegen ingediend, maar daar 
trokken de heren zich niets van aan. De 
Nederlanders moesten niet vergeten ,iat ze 
onde, Engels· commando staan", zei<1en ze. 
Daarmee was de zaak afgedaan. -
In een brief van 20 Mei 194(> schrijft Tom: 
"In Bandoeng draait de zaak weer tamelijk 
normaal; _de Chtnezen hebben hun zaken 

weer geopend en maken goede zaken met 
de militairen......... Inlanders zien we hier 
niet veel, want zij zijn veel te bang voor 
hun eigen consorten, die niet met ons mee
doen. De Engelsen gaan Indië verlaten en 
niet tot onze spijt. 
Het wordt ook hoog tijd. Dit schijnt de 
Amerikaanse regering ook- ingezien te heb
ben, want er zijn een heel stel Amerikanen 
in Batavia aangekomen. Zij zullen ons bij
staan en helpen de Japanners te evacuëren. 
Het zal nu wel beter worden, denk ik. 
Och, als we eigenhandig op mochten treden 
dan was het zo gedaan. Want vooral de 
oud-militairen van het K.N.I.L. en de half
bloeden zijn ontzettende vechtersbazen en 
schrikken voor niets terug. 
Het is zonder meer duidelijk dat heel deze . 
• fraaie geschiedenis in Indonesië zióne5iet
had afgespeeld, wanneer in het be@l he?n
behoorlijk Nederlands-leger alles in h,nluen
had genomen, zonder inmenging van vreem
den en zonder opportumisten als van Mook.

• Alleen militairistisch was de zaak op te los
sen (De Gouverneur Generaal had goed ge
zien!) en heel misschien is dit nu nog het
geval, zij het dan met meer offers.
Zeer interessant is het hier even een kleine
passage te citeren uit een brief van een Ne
derlands Indische familie uit Polonia van 30
Juni 1946. 
,,'t Is vanzelfsprekend dat onze jongens hier
in Indië met open armen worden ontvangen.
Voordat zij hier waren, was 't hier een ho
peloze boel. Zelfs hier in Polonia hebben
we een akelige: tijd meegemaakt. Bijna alle
mensen zijn uit hun huizen gevlucht met
achterlating van alles. Wij, die gebleven zijn, 
hebben gezien hoe de rampokkers al die
verlaten huizen binnendrongen, gewapend
met reuze kapmessen en de hele boel kort
en klein sloegen. Een paar weken lang kon
den we geen oog dicht doen, ons leven
h1ng aan een zijden. draad, -ncrg.:11s was ,ç,• 
hulp. Links en rechts werden er mensen door
de extremisten vermoord en gekidnapt, we' waren echt óp van de zenuwen. Kunt u zich 
indenken hoe blij we waren toen eindelijk 
de eerste troepen mochten landen? Waren 
ze een paar maanden eerder gekomen (dat 
mocht echter niet) dan waren er duizenden 
mensenlevens gespaard gebleven." 

Dit schrijven van een Ned. Indische fami
lie zegt genoeg. Er spreken hier boekdelen. 

_ Men kan zich waarlijk niet goed inden
ken hoe een gezond verstand nog kan twij
felen aan de houding die wij in de Indische 
kwestie moeten aannemen. Professor Gerret
son heeft in een reeks artikelen in de Nieu
we Eeuw duidelijk bewezen hoe onze re
gering en Dr. van Mook gefaald hebben. 
Er schijnt geen andere mogelijkheid meer te 
resteren dan het gewapend geweld. De sur
rogaat figuren So,ekarna en Sjharir beschou
wen als opstandelingen en het hele kliekje 
e�tremisten .incluis, is de enig gezonde opi
me. De conseque�tie is dan strijd! Dat is 
erg jammer, maar soms is . het beter het 
zwaard te heffen dan laf alles in wanorde 
acht�r te laten, duizende Nederlanders onge
lukkig fle maken en een werk van beschaving 
half af te breken. 

Koloniseren brerigt grote verplichtingen 
en grote verantwoordelijkheden mede. Meer
dan . ooit wordt de geduldige lezer zich 
daarvan bewust bij de massa krantenbe
richten en gedegen studie, die hij dit jaar, 
over "het prachtige Rijk van Insulinde, dat 
zich daar slingert Om de evenaar, als een 
gordel van smaragd...... te slikken krijgt. 
Er waren in het verleden en er zijn er in 
het heden betreurenswaardige feiten. Men 
vergeet echter al te zeer, dat zij, die er 
heen gingen, maar mensen zijn, aan wie 
niets menselijks vreemd schijnt te zijn.- Toch 
blijft het waar, dat er ook honderde merisen • 
naar Java gaan, met de edelste bedoelingen, 
kooplui van het zuiverste water, maar die 
tevens de inlaf!der binnen het rijksverband 
hopen te leiden naar een niet te ontkomen 
onafhankelijkheid: het is hun niet allereerst 
te-doen, om de Javaan uit te zuigen en te 
mishandelen" zoals Max Havelaar meent. 
Multatuli was verbitterd; daarom schreef • 
hij ten onrechte: ,,er ligt een roofstaat aan 
de zee, tussen Oostfriesland en de Schelde". 
Zij zien in de inlander allereerst volwaardige 
mensen. Onder de besten der besten,' zo 
schrijft Henri de Greeve, moeten toch zeker 
de priesters gerekend worden. Zij gaan zon
der enige berekening, zonder winstbejag; zij 
laten zich belanglo_os begraven op een 
vreemd eiland als het zaad zich b�langeloos 

laat bergen in de grond. Het zaad vraagt 
voor zich zelf geen winst, het vraagt alleen 
te mogen groeien en omhoog te schieten in 
rijkgevulde korenaren. In de missionaris vol
trekt zich altijd opnieuw het mysterie van 
de graankorrel. Hij zaait in de harten,· hij 
zaait in de geesten: een daad, een karakter 
een cultuur. Hij zaait het ware geloof in 
de Indonesise grond, die doorwoekerd is 
van inheems heidendom, Hindouïsme en 
Islamisme. Beknopt en zeer onvolledig, ver
oorzaakt door al te geringe papiertoewijzing, 
mogen dan enige verklaringen volgen over 
de meest voorkomende dwaalleringen op 
Nederlands Indië, waarmede de missionaris 
.te kampen_ heeft. 

Het -animisme: 

De animist gelooft, dat de menselijke ziel 
na de dood in andere mensen, dieren en 
planten overgaat en voortbestaat. Ook er
kent hij het bestaan van een dodenziel, die 
na het afsterven, hongerig en jaloers op de 
levende rondspookt in de pmgeving. Het is 
zaak dit dor gebeente gunstig te stemmen 
voor wie achterblijft. Enige maanden na de 
begrafenis wordt er dan ook een groots do
denfeest gehouden, waarbij priesters en 
priesteressen de beenderen, netjes ingepakt, 
naar hun laatste rustplaats, liefst een of an
der hol, begeleiden. Maar men moet toch al- ,, 
tijd goede maatjes met hen trachten te blij-· 
ven. Doodgravers, het gaat er dus niet 
overal zo rustig aan toe als in onze streken ! 

• 

Het dynamisme: 
. De dynamist kent ieder voorwerp een 
bijzondere kracht toe, die op een mens kan 
overgaan. Zo zal men b.v. een zieke be
strijken met een steen, opdat de sterkte van 
de steen op de zieke zal overgaan. Advies 
aan onze artsen! 

Ik heb medelijde met de schare.
Marcus 8, '.2. 

Wanneer wij de Evangelisten nauwkeurig 
nalezen, dan vinden wij het wonder ,der 
broodvermenigvuldiging twee keer vermeld. 
En inderdaad staan deze twee verhalen los 
van elkaar en handelen zij niet over het
zelfde gebeuren. 

Zo vinden we het verhaal over dit gebeu
ren bij St. Jan op de 4e Zondag van de Vas
ten, en bij Marcus op de zesde Zondag na 
Pinksteren. 

Het is toch eigenlijk ook heel niet vreemd, 
dat dit wonder meerdere malen heeft plaats 
gevonden. 

Meer dan eens maakte Christus het mee, 
dat de mensen Hem dagen achtereen bleven 
volgen. De karige proviand, die ze hadden 
meegenomen raakte o_p, of liever ze ver
gaten doorgaans hun eten en drinken en · 
-dagwerk. .._

Vooral in het eerste jaar van zijn zege
tocht door Galilea had Hij allen weten te 
boeien. Vol zalig vertrouwen trokken ze 
lnet Hem mee en Hij zorgde voor hen naar 
ziel en lichaam. 

Bij de eerste broodvermenigvuldiging zijn 
er vijfduizend mannen geweest, alleen de. 
mannen geteld, niet de vrouwen en kinde
ren. 

Hij had vijf broden ter - beschikking. 
Twaalf korven met restanten bleven over, 
door de twaalf Apostelen verzameld, ieder 
een volle korf. . • 

De tweëde keer waren er vierduizend man-Daarnaast bestaat nog het geloof aan 
geesten, die allerlei onheilen en rampen 
veroorzaken, als men ze niet gunstig weet 
te· stemmen door offers, of weet te ver
schrikken door het ophangen van schedels. 
,,Zij wonen in suizelende bossen en klot
sende stromen, in ruisende bronnen en bor
relende beken, op steile rotsen en hoge 
bergen." (Dr. Mulders). Door middel van 
de dans komt men het gemakkelijkste met 
deze baarlijke duivels in aanraking. Wij, die 
op dit gebied ook hier te lande zo het een 
en ander zagen sinds de bevrijding, menen 
dat hier toch niet alles op fantasie berust! 

- nen. Hij beschikte toen • over zeven broden
en er bleven zeven manden brokkelingen 
over. Het waren grote korven. Het Grieltse
woord, dat hier gebruikt wor.dt voor korf,
is hetzelfde als voor de mand, waarin Paulus
eens in Damascus bij zijn vlucht uit het 
venster werd neergelaten, zoals Lucas ver
haalt in de Handelingen der Apostelen.

Het Hindouïsme. 

is eerder een wijsgerig-sociaal stelsel, een 
soort cultuur dan een bepaalde godsdienst. 
Opmerkelijk is in dit maatschappelijk bestel, 
het kastenstelsel, waardoor de mensheid naar 
gebdorte en goddelijke wereldordening in 
vier groepen wordt ingedeeld : de priester
stand, de ridderstand, de boeren- en midden
-stand, en door een hoge muur daarvan ge
scheiden de proletariërs. Het is alsof ook 
Stalin niets nieuws onder de zon heeft ge
bracht! 

Dorpsstraat in de Padangse bovenlanden. 
• Het Islamisme:

Kooplui en kolonisten deden hier in de 
1.4e en 15e eeuw· de godsdienst van de Islam 
gedijen. De voornaamste verplichtingen van 
deze godsdienst zijn o.a.: de grote vasten in 
de negende maand van .het Mohamedaanse 
jaar, meerdere voorgeschreven godsdienst
oefeningen en de bedevaart naar Mekka, 
eens • in het leven. 

Dit jaar zullen b.v. 3000 Indonessiërs deze 
bedevaart maken: de deelnemers verwerven 
een soort aureool van heiligheid, dekmantel 
van veel ongerechtigheid na terugkeer. Onze 

Christus zelf heeft in het Marcusevangelie
beide broodvermenigvuldigingen als afzon
derlijke gebeurtenissen geschilderd. De leer
lingen waren met Hem naar de overkant van
het meer geroeid en hadden vergeten brood
mee te nemen.
• Slechts een brood hadden ze· bij zich.

Hierover zijn ze ongerust geworden. Doch
Christus spreekt hen enkel over hun gees
telijke nood. Hij waarschuwt hen voor de
broodfabrieken van de Pharizeën en van
Herodes.

Hun pers en hun leer bederven de open
bare mening in het land; hun zuurdeeg
vergiftigt het volk. 

Toen de Apostelen door redeneerden over
dat gebrek aan brood sprak Hij berispend:
"Maar hebt ge dan geen vertrouwen meer
in Mij? Weet ge dan niet meer, dat Ik eens
met vijf broden vijf duizend man verzadigde
en dat daarna nog twaalf korven overble�
ven? Herinnert ge u niet meer, dat ik later
met zeven broden vier duizend man spij
zigde en dat er nog zeven manden over
bleven. Zijn dat kleine getallen?? Waarom
twijfelt ge dan nog?"

Duidelijk geeft Christus zelf hieraan dat
de br.ood vermenigvuldiging twee maal heeft 
plaats gehad.

Bij de vandaag verhaalde broodvermenig
vuldiging spreekt voornamelijk de goedheid
en de bezorgdheid van God voor de men
sen ook in het tijdelijke: ,,Ik heb medelijden 
met de schare".

grote zeevaartmaatschappijen schijnen er
evenwel een aardig douceurtje aan te ver
dienen: er zal zo ongeveer een half millioen
pond sterling aan deviezen mee gemoeid
zijn. Daarom allemaal naar Mekka, jongens,
al is er ook geen scheepsruimte beschikbaar
voor zoveel nuttiger doeleinden. Geld stinkt 
niet. (Batavia).

Al deze opvattingen gaan in Indonesië
over van geslacht tot geslacht: ze worden
doorverteld en bezongen in de letterkunde,
en de Javaan luistert er naar zoals wij luis
teren naar een verhaal uit het evangelie, ·on
geacht of hij ze begrijpt of niet. Het luiste
ren naar die gedichten is al een waarde
opzich. Uit een mengsel van deze opvat
tingen groeide de Indonesische levensbe
schouwin�.
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du 9Jrdant&e 1�. We zijn gewoon te pelgrimeren naar ieder ver genadeoord, Sint Cornelis, Sint C6nera , Het Heilig Bloed, of wat g'ook hoort, nergens zullen wij ontbreken met rozenkrans en oude vaan; We zullen steeds een kaars ontsteken voordat we naar het Zwaantje gaan. Wij zijn gewoon te pelgrimeren naar ieder ver genadeoord,. we lopen in qns beste kleren en dragen onze witste boord, we eten brood met carbonade en drinken bier als tafelwijn en als wij· nu en- dan wat baden dan zou het 11onze vader" zijn. Wïj dragen schone, oude vanen en trekken in processis voort langs kjarrewegen, autobanen tot aan een stil genadeoord, waar we bidden en wat zingen ter ere van de Lieve Vrouw, .. en de wegen, die we gingen b�strooiden wij met wit en blauw. We kijken naar de lindebomen waar de wind zijn lied in speelt tot we eind'lijk zijn gekomen bij het oud genadebeeld, waar we allen nederknielen biddend blij het 11wees gegroe,t"; • 't windje speelt met onze zielen wij weten ons door God behoeël. Zeg niet dat wij de wijn beminnen boven onze pelgrimstocht wij kunnen vroom de. reis beginnen maar einden met het edel vocht,· . want wie de hitte heeft gedragen met vrome zang en stil gebed vindt in Gods schepping welbehagen en in zijn gaven heul en wet. Te rusten van 't vermoeid bidden geeft voor een nieuwe tocht weer moed; met onze vanen in het midden van Lieve Vrouw of Heilig Bloed staan wij gereed bij zon of regen, zijn wij bereid bij ieder weer, geen ónweer houdt ons pelgrims tegen te pelgrimeren voor ons Heer. _De Meester zal ons wel vergeven dat ons lied niet zuiver klinkt dat oru; bidden mist het leven dat er in een wijnglas blinkt, -want ons eeuwig pelgrimerennaar ieder ver ·genadeoord is steeds opnieuw te Zijner ere, yoor Vader, Geest en Goddelijk Woord. CATENA. 
:De .J<atfiolleAe 1lUssies 

Begin. Hadden enkele Paters Franciscanen, op doorreis naar hun Missiegebieden in Mongolië en China, reeds in de 13de en 14de eeuw, terloops, op sommige eilanden van Indonesië het woord Gods verkondigd, het " eigenlijke Katholieke Missioneringswerk is van Spaans-Portugese afkomst en dateert uit de 16e eeuw. Want al had qe Portugese politiek in onze Oost als eerste doel de kolonisatie der vercJVerde gebieden te bevorderen, daarnaast was het stichten van Katholieke Missieposten onafscheidelijk met dit -kolonisatie-streven verbonden, omdat de heren regeerders in het verkondigen en verspreiden van het Roomse geloof, de beste waarborg zagen voor het instandhouden van hun verafgelegen kolonies. De Portugese missionarissen kwamen dan ook veelal op hun vaderlandse transport-schepen meegevaren en ondervonden van hogerhand alle steun en medewerking
._, Vanaf het ogenblik echter dat de Hollandse Indië,vaarders naar de Oost zeilden en langzamerhand de Portugezen gingen overvleugelen en verdringen (Inname van Ambon. 1605) was het weldra gedaan met het Katholieke Missiewerk, vooral toen de voortvarende en heerszuchtige Nederlanders er heus niet tegen opzagen de daar aanwezige Mohammedanen in de arm te nemen (,,Liever Turks dan Paaps" deed toen ook al opgeld.) ten einde hun doel te berciken. En hierin slaagden ze maar al te goed, ook al door de gewaardeerde medewerking van het Hollandse scheepsvolk, dat er een sport van maakte de toch al schaarste priesters te beledigen en de kerkjes te vernielen en af te breken. Onrechtstreeks werd dit edel bedrijf in de hand gewekrt door het ergerlijk gedrag en de geldhonger der Portugese kooplui, welke in hevige mate de afkeer en de haat bij de inlandse-bevolking hadden opgewekt. Vanzelfsprekend gingen deze mensen 11Portugees" vereenzelvigen met "Katholiek" hierin stevig geholpen door de Mohammedaanse propaganda, met op de achtergrond de )achende derde": de Hollander. 

Verval. Was het wonder dat de Katholieke Missie tot ondergang gedoemd was? Dit verval werd nog verhaast door de weldra all_es 

overhèersende • OJC. (Oost-Indische-Com-• pagnie) die alras háár Anti-Roomse Statuten-inschakelde en het Missiewerk begon teboycotten en zelfs te vervolgen. En zo er alhier en daar (b.v. op Java) sporen van Mi$sies bleven bestaan, dan is dit _waarachtig�iet aan de lieftallige houding van de O.I.C.te danken, al hebben sommige Nederlandse,gezagsdragers de hun verstrekte instructies• dan ook gesaboteerd. Laat de O.1.C. dan •veel gedaan hebben- voor de welvaart vanons vaderland, en zeer zeker nog meer voorhet spekken van eigen zak, deze door-endoor Calvinistische Instelling heeft zich methand en tand verzet tegen iedere pçigingvan beschaving in Indië. Het verval derKatholieke Missies duurde dan ook voorttot de weinig roemvolle dood van de beruchte O.1.C. in 1800, datum waarop ze ontbonden werd en alle schulden en bezittingen overgingen in handen van de Neder_landse Staat, die een heel wat menslievender,olitiek wilde toepassen in het beheer vanons Indië, waarvan het Katholieke-Missiewerk dankbaar trachtte gebruik te maken.
'-- •. Herleving. Toen de Fransen een inval deden in de Bataafse Republiek en Lodewijk Napoleon koning werd gekroond, werd aàn "alle gezindtheden de uitoefèning van den godsdienst" toegestaan (1800) hetgeen nog bekrachtigd werd door een Instructie van den Koning aan den eersten Gouverneur-Generaal: Daendels, in 1806. Het jaar daarop vertrokken dan ook de twee eerste missionarissen, in 1810, gevolgd door een derde priester, naar NederlandsOost-Indië. Zo werd op 4 April 1808 voor het eerst sinds twee eeuwen, weer het H. Misoffer in het openbaar opgedragen te Batavia. . . Aanvankelijk omvatt(} deze Katholieke Missie alleen het eiland Java, dat in 1810 in drie parochies verdeeld werd: nl. Semarang, Soerabaja en Batavia, aan welke laatste door Pius VII de titel was gehecht van "Praefectus Apostolicus", in 1842 verheveu tot "Apostolisch Vicariaat", daar toen het Missie-werk reeds over alle Nederlandse bezittingen was uitgebreid. Er deden zich in het begin nog wel enige strubbelingen voor tussen den GouverneurGeneraal -en den Apostolischen Vicaris. Door het feit immers· van de gelijkséhakeling van de Katholieke Godsdienst met alle andere gezindten, meende de GouverneurGeneraal zich het recht te moeten voorhouden om ook de Katholieke gecstei,jken te benoemen en te schorsen. Na een welwillende regeling echter door de Nederlandse regering in 1848, kon de Katholieke Missie met hoopvo-Ile verwachtingen de tweede helft der 19de eeuw ingaan. (Wordt vervolgd) 

5',o.elO-Htstd«unen. Na iedere oorlog is er altijd \Veer 'n jonge generatie opgestaan, waarop de wereld haar hoop stelde. En telkens _werd de wereld door een andere generatie vernieuwd, verjongd en verbeterd. De vraag of wij een gelukkiger wereld kunnen opbouwen hangt af van de vraag of onze jonge generatie bereid is zich geheel voor 'n ideaal te geven. Verantwoordelijkheid, bezieling, toewijding offervaardigheid zijn karaktertrekken die wij nodig hebben voor het herstel van onze wereld. Wij hebben geen behoeften aan ernstige· lieden, die er op uit zijn carrière te maken, geld te verdienen en roem te oogsten. - Wij hebben jongens nodig, die goedlachseen offer kunnen brengen.Jongens, die zwijgend in de gevangenis konden zijn, maar wier zwijgen spreekt. Jongens, die zich niet veel om stand of geld bekommeren, maar beide gebruiken als 't er is, die uit liefde een huwelijk aangaan, iets eerlijk bewonderen kunnen, maar even eerlijk hun verachting uitspreken. Zo'n jeugd, zo'n jonge generatie is de stormachtige ontmoeting van natuur en bovennatuur, maar tevens de harmonie van beide: Een generatie, die liefheeft, de leugen vertrapt, de magere en grijze zelfgenoegzaamheid veracht, zonder de lach en 't lied te verliezen, kan 't leven doorklieven. Geen jeugd, die 't vertroetelde schoothondje van 't menselijk opzicht liefkoost. Ook geen jeugd die een marsepynen leven, het allerzoetste koekje en 't satynen slaapje bemitJi, is in staat tot de strijd. Alleen een jeugd, die van de rusteloze en toch rustige strijder <Lhristus het leven heeft leren liefhebben, is in staat tot vernieuwing. Kachels, papborden en schoothondjes zijn onverstaanbare begrippen voor een jeugd die de moedige taak op zich wil nemen, de wereld te verlossen uit de krankzinnige chaos. Voor de problemen waarvoor ons volk nu staat moet een generatie haar volledige krachten inzetten. liet is een uitermate grote kunst de vrijheid te organiseren. Dit is de taak van 'n nieuwe generatie. Daarvoor is nodig 'n besef van verantwoordelijkheid, maar ook 'n besef van kunnen. Alleen die de' moed hebben der zelfverloochening kunnen in staat geacht worden tot de taak van vernieuwing. Daarom is voor onze jeugd ook zelfverloochening een onmisbare karaktertrek. Wij kunnen alles verwachten van 'n moedige, idealistische en toch bezadigde jeugd. 

Wif kunnen niets verwachten van ·mokkende nietsnutten. Laten we hopen dat de geschie-
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Veduud ConsecoatisHU. RAADSVERGADERING� 11 ·_;We hebbe� in dit blad al me;r�alen ge- - De Raad dezer gemeen�� ,kwam' op Vi1j-wezen op de opinie die door alle katholieke dag 12 Juli j.l. in openbare vergadering bij-' sociologen gehuldigd wordt met betrekking_ een, Aan de orde werd gesteld de vaststel-tot de organisàtorische opbouw van onze ling van de notulen der vergadering van_ 24 maatschappij. Daarbij werd er vooral op Mei j.l. Deze notulen wórden ongewijziid gewezen dat we niet een corporatieve op- vastgesteld. bouw moeten krijgen die van bovenaf gedic- De heer A. M. ]. Creemers, benoemd-teerd wordt, maar een opbouw vanuit de gemeente-ontvanger werd als zodanig . be-organisaties zelf. • eedigd. ·Men zou verwacht hebben dat na de be- ljet voorstel van Jl. en W. om het weg-vrijding genoeg gezond verstand aanwezig gedeelte lopende vanaf het Missiehuis 11St.zou geweest zijn om korte metten te maken Charles" tot de kom der geme·ente Esch met de van bovenaf opgelegde vakgroepen. te vernieuwen en vanaf 1 Januari 1947 in De taak van de vakgroepen kon heel ge- beheer en onderhoud der gemeente Boxtel makkelijk worden overgenomen door de or- te nemen werd aangenomen. ganisaties zelf. Daarvoor zou niet zo heel Een belangrijk besluit viel" doordat aan veel extra moeite aangewend moeten wor- particulieren gelegenheid werd gegeven om • den. _ . in het bezit te komen van een eigen woning. Maar nog steeds zien we de vakgroepen De particulieren moeten deeh;1emer zijn bezig met dezelfde werkzaamheden. Het bij een van ov�rheidswege toegelaten bouw-schijnt onmogelijk te zijn deze overbodige kas en aldaar tenminste 10 % van het be-instellingen op korten termijn af te schaffen. - nodigd kapitaal om te bouwen als spaarte-Nog steeds hebben ministers, die een perso- goed aanwezig hebben. Verkeert éen bou-nalistisch socialisme huldigen, getracht deze wer in deze omstandigheid dan wordt hem dictatoriale opbouw te handhaven, hoewel 100· % van de geschatte stichtingskosten het merendeel van het Nederlandse volk der woning verstrekt met inbegrip van de een corporatieve opbouw voorstaat, die van- �o;tii,van_, de grond tot een maximum v:-an . uit de religieuze organisaties geschied. Daar komt nog bij, dat de vakgroepen een Duitse Op deze wijze wordt bereikt, dat O(l kor-kleur en smaak hebben. teren termijn dan normaal een aant� in� k woners financieel in staat zi1·n om zich eenWel onzinnig conservatisme ziet er steeds h k eigen uis te laten bouwen. De gemeente maar ans vast te houden aan instellingen, krijgt daardoor een sociaal verantwoord die van buitenlandse afkomst zijn en niet h meer in 't belang van het volk kunnen wer- eigen uizenbezit, terwijl de mogelijkheid ken, daar andere en betere organisaties dit bestaat om het woningtekort sneller op te werk kunnen verrichten met veel minder on- heffen zonder dat de gemeente speciale kosten. , risico's behoeft te dragen. -Vooral voor de �economisch zwakkeren Men· moet het ofwel wijten aan een ver- (arbeiders) is dit besluit aller belangrijkst, keerd inzicht bij de gewezen regeringen, of- omdat de gemeente dit deel der bevolking wel aan een vasthoudendheid van ambtena- door het ge�allen besluit helpen !_<an naar ren aan hun baantje, wat dan zwakheid im- een meer zelfstandig e_n welvarend bestaan. pliceert bij minister en ministerie. Een wijziging van de begroting 1946 werd Het is op zijn minst erg treurig dat men vervolgens vastgesteld. 1• na twee jaar tijd nog niet heeft willen Formeel werden nog 111eerdere besluite:i voldoen aan de wil van het volk. Als deze vastgesteld o.m. om de aansluiting van het wil, deze wensen krankzinnig waren, zou Kerkdorp Gemonde op de waterleiding via men heel veel bewondering kunnen hebben de Waterleidingsmaatschappij "Oost Bra-voor een niet om te praten -regering. .bant" mogelijk te maken. • Maar het is zonder meer duidelijk dat de Medegedeeld werd, dat ter uitvoering van organisaties op religieáze grondslag een heel hef Urgentiebouwprogram 1947 door Bur-normale wens huldigen, wanneer ze op een gemeester en Wethouders grond werd aan-, publiek-rechtelijke erkenning aandringen. gekocht van A. J. v. d. Boer voor de 'bouw· Deze normale wens dit_ eenvoudig verlan- . van woningen. • • : ,gen; dat het verlangèn. js van het grootste-' - c: - Aan' ,?ë"" hengelsportverenigi�ör-deel van ons volk, behoeft alleen maar heel noegen werd een gedeelte van het Lijsen-eenvoudig vervuld te worden. Daarmede ven als viswater in gebruik gegeven. zijn de vakgroepen overbodig geworden, en De heer J. P. C.. van den Hout werd met daarmede hebben we het begin gemaakt met algemene stemmen qènoe11:1d tot secretaris een corporatieve opqouw, zoals wij deze dezer gemeente. De heer van den Hout wensen. werd meteen beëedigd, waarna hij door den We hopen nu maar weer dat deze nieuwe. Voorzit�er werd gelukgewenst. De secretaris regering de moed zal bezitten te breken met sprak hierna een dankwoord. • alle bestaande conventies en 't roer totaal EINDHOVENSE PROCESSIE. • omgooien. De vakgroepen weg - en daarvoor in de plaats onze reeds bestaande organisaties. Op Zondag 14 Juli trokken twee Eindhovense processies Boxtel binnen om hulde te brengen aan het H. Sacrament. Om 8,45 arriveerde de Mannenaltaarwacht van de St. Petrus parochie Woensel, onder de lei-• ding van hun Directeur Kapelaan v. Duren Het was een kleine maar devote groep van biddende mannen, die in de grote St. Pieter 
Daarmee wordt aan een eenvoudig recht voldaan, en tevens 't bewijs geleverd dat het de nieuwe regering ernst is met de herniewing van onze maatschappij in corporatieve geest. 
Avonturen 

140. Het schijnt "de heteBliksem" uit Afrika te zijn.Daar kunnen we een goede slag slaan, want dieheeft goud aan boord enniet zo'n beetje!"Een goedkeurend gebromsteeg op uit de troep. ,,Dusweer je jongens. Het zal ermisschien wel eventjes heetnaar toe gaan, maar de beloning zal prachtig zijn. Ikenter het schip en dan zienjullie zo vlug mogelijk aanboord te komen. Vooralvlug hoor, want de beman-• ning moet overrompeldzijn. Dan hebben we de meeste kans van slagen". Het grote ogenblik naderde meer en meer en doodstil stonden allen te wach-

van Nikkertje 

ten op het sein van hun meester. 41. Maar op 11de hete Bliksenl'' schenen ze toch ietsvan de bedoelingen van "deArend" te snappèn. Hetschip probeerde tenminstein een grote boog om zijnbedreiger heen te ·stomen.Maar de roverhoofdmanwas op zijn hoede."Met volle kracht er rechtop aan", brulde hij naar destuurman. 11Ram het schipdesnoods, maar het magons niet ontsnappen". Despanning steeg ten top.,,De hete Bliksem" deed alle moeite om er tussen uitte komen en even scheenhet te lukken. De kapiteinstond nu naast de stuur-

en Blikkertje. 

man. Met verbeten gezicht volgde hij de gang van het schip en zijn ogen voorspelde niet veel goeds. 42. En ja, heel, heel langzaam wonnen ze terrein.Het bedreigde schip weerdezich met alle kracht die erin zat, maar het kon niettegen "de Arend''. op. Ineens, toen de kapitein haastzeker was van zijn overwinning, klonk er een salvovan schoten door de lucht.
De kogels kletterden op hetdek."Verduiveld, die kerels schieten", riep de kapitein uit. ,,Vooruit mannen, laat zien, dat er fut in jullie zit." En zelf het voorbeeld gevend, richtte hij zijn geweer op zijn tegenstanders. 



H DE "KLOKKEN-LOTERIJ". het Priesterkoor bezetten als een erewacht • bracht op de som van f 187,68• ESC • De eerste voor deze gemeente bestemde rond Christus in Zijn Sacrament. Na dé ge- GRONDONDERZOEK. Onder voorzitterschap van den plv. Bur- serie "Klokkenberg-loten" is nagenoeg ver-zamelijke H. Mis en H. Communie werd In de Dinsdagavond gehouden vergade- gemeester E. Smits vergaderde de Raad op kocht. Binnen enkele dagen zal wederom om half twaalf een kort Lof gecelebreerd in ring van de leden van de boerenbond, sprak Dinsdag jl. . een bespreking plaats vinden met vertegen-het Processiepark, waaronder kap. v. Duren 
de heer Jr. van Vliet, directeur van het Na opening en notulen doet de Voorzit- woordigers van buurtverenigingen en andere een korte toespraak hield, die ondanks de Lab. voor grondonderzoek te Geldrop, over ter ',Oorlezing van het b�sluit van den wnd. organisaties.stortregen aller aandacht mocht genieten. • de noodzakelijkheid, om de grond te laten Commissaris der Koningin, waarbij ingevolge Op de thans nagenoeg verkochte serie De bed.evaart werd besloten met de zegen 
onderzoeken. Dit grondonderzoek zal in het Besluit tijdelijke voorziening tot wnd. zullen nog zeven series volgen. In totaal van het Allerheiligste. BoxteJ binnenkort plaats hebben. burgemeester der gemeente Esch is benoemd zullen'Elldus in deze gemeente zes duizend Om tien uur arriveerde de grote Eind- Zij die hun grond willen laten onderzoe- de heer E. M. Smits, met gelijktijdige in- loten geplaatst moeten worden. Voorwaar hovense H. Bloedprocessie, onder de bekwa- ken kunnen hun adres opgeven bij de Secre- trekking van de beschikking waarbij Mr. een respectabel aantal. Echter: het dóelme en energieke leiding van Pastoor v. taris van de boerenbond, Molenstraat, bij W. C. A. Francissen tot wnd. burgemeester waarvoor deze loterij is opgezet i_s zo be-Oerle, die ondanks zijn 74-jarige leeftijd nog 
de heer v. d. Staak op 't pakhuis van de werd benoemd. langrijk en de interesse van de Brabantsezelf aanwezig was. boerenbond en bij de landbouwonderwijzers Verder volgt voorlezing van de medede- bevolking voor dat doel zo groot, dat de Het Stationsplein wemelde van witte en J. de Koning, Breukelse straat en J. v. Hees, ling van beëediging van den heer E. M. verkoop zeker vlot zal verlopen. Wat het rose bruidjes, die alle parochies vertegen- Rechterstraat 41. Smits. Vervolgens brengt de Voorzitter in doel is? De stichting van een eigen Bra-woordigden. Onder begeleiding van de Don deze eerste door hem geleide raadsvergade- bants Sanatorium, zodat onze eigen ziekenBosco-harmonie trok de processie naar de POSTDUIVEN. ring dank voor zijn benoeming. Verder in ons eigen gewest de verpleging kunnen kerk waar bij aankomst een welkomstwoord 
I Zondag l.i. 14 Juli hield de Postduiven- dankt hij de loco-burgemeester en wethou- ontvangen, nodig voor hunne genezing.tot deze pelgrims werd gericht door de Zeer- vereniging "de Luchtpost" gevestigd bij Joh. ders en ook de raadsleden voor de resulta- Hoe urgent de stichting van een eigenEerwaarde Heer Pastoor v. Besouw. v. Run café "de Sportwereld" een wedvlucht ten welke bereikt zijn, alsmede den ge- Sanatorium is, moge alleen reeds blijken uit• Traditiegetrouw dreigden ook thans weer vanuit Vilvoorde. De duiven werden om 9 meente-secretaris voor de buitengewone ac- het feit, dat alleen in onze provincie in hetdonkere wolken de spelbrekers te worden uur met Z.W. wind gelost. De eerste duif tieve en gemoedelijke samenwerking met jaar 1945 niet minder dan 2500 nieuwe ge-bij de processie, maar deze keer is het ge- werd geconstateerd om 10.04. 12. De laat- hem en het overige gemeentepersoneel. On vallen van actieve tuberculose werden ge-lukkig bij 'n dreiging gebleven en om half ste prijswinnende duif om 10.10.47. partijdigheid en samenwerking is het parool. constateerd. Wat dit betekent, vooral in drie kon voor de eerste keer van 't jaar - De uitslag is als volgt: 1 e pr. F. Maas; Hij zal al zijn krachten geven voor de ge- onze provincie met hare zo kinderrijke ge- • de Sacramentsprocessie doorgaan. Bij aan- 2e, 8e, 9e, tüe, 29e en 31 e pr. A. Bertens; meen te en zal ook voor eenieder te spreken zinnen, zal een ieder duidelijk zijn. Alleen komst in het park werd een goedverzorgde 3e, 5e, 11 e, 30e, 34e en 42e pr. Chr. Leijten; zijn. Indien er vèrschil van inzicht mocht een goed ingericht groot sanatorium biedt stijlvolle predikatie gehouden over 't H. 4e en 7e pr. J. Calsijn; 6e en 43e pr. Th. v . zijn, zal hij na persoonlijk contact dit trach- de mogelijkheid tot behoorlijke isolatie en Sacrament door kapelaan J. Hoes die het d. Larigenberg; 12e pr. Th. Verberk; 13e, ten op te lossen. Vervolgens zegt wethouder de beste kansen tot genezing voor de lijders leven van de mens vergeleek met een grote 3'9e en 40e pr. J. Bekers; 14e, 26e en 28e den Ouden, dat het hem een genoegen is aan deze gevreesde ziekte. bedevaartgang, en de pelgrims aanspoorde . pr. W. v. Griensven; 15e, 23e en 35e pr. den burgemeester namens den raad te kun- De loterij is bovendien bijzonder attrac-de kracht voor de vele strubbelingen in 't A. Bekers; 16e en 38e pr. J. v. d. Plasi 17e nen feliciteren. In den korten tijd, dat de tief. In totaal zijn meer dan 25.000 prijzenleven te zoeken in het H. Sacrament. en 22e pr. J. Jilese; 18e, 19e en 20e pr. burgemeester hier is, is de samenwerking beschikbaar, tot een totale waarde van meerOm half zes werd met 'n sluitingslof ook J. Habraken; 21e pr. M. v. d. Brand; 24e en aangenaam geweest. Hij hoopt dat de echte dan f 150.000. De minste prijs vertegen-deze bedevaart gesloten, en om 7 uur bracht 32e pr. C. Spijkers; 25e pr. H. Siemerink; Brabantse openhartigheid in de vergadering woordigt nog een waarde van bijna f 3,-de extra trein deze honderden bruidjes terug 27e, 36e en 37ê' pr. Th. Eltink; 33e pr. van B. en W. en de Raad zal blijven heersen. Op elke 15 à 20 loten is een prijs. Er vinden naar Eindhoven, om, naar we hopen, vol- P. v. Hemmen; 4te pr. P. Geurts; 44e pr. Na een dankwoord van den burgemees- acht trekkingen plaats, bij elke trekking zijn gend jaar ook vooral de volwassene_n en W. Hobbelen; 45e pr. H. v. d. Bro, • 1 e ter spreekt ook de gemeente-secretaris een . enige hoofdprijzen ter waarde van plmjeugdbewegingen in deze bedevaart m te overduif J. Strijbosch; 2e overduif J.. r- woord van felicitatie en hartelijk welkom. f 750,- tot f 1000,-. schakelen. tens. Aan Mevrouw Sinits, die deze vergadering Koopt allen meerdere loten. Prijs per lot Zo was het deze Zondag een ontzettende a.s. Zondag wordt gevlogen vanuit Neuf- • heeft willen bijwonen, wordt namens Raad bedraagt f t.-.drukte in Boxtel en 't is alleen maar jam- Villes (België). en secretariepersoneel een bouquet bloemen OPGEBLAZEN .STUWSLUIS mer, dat onze Boxtelaren zelf nog zo weinig 

TENTOONSTELLING. aangeboden. AFWATERINGSKANAAL BOXTEL. met deze oude traditie weten mee te leven. 
e, Vervolgens wordt mededeling gedaan van Op Woensdag 10 Juli 1-.1. heeft in het Wanneer we de geschiedenis van het H. Op 27, 28 en 29 Juli zal er op de Burg- het besluit van den Minister van binnen- Griffiegebouw te Boxtel de aanbesteding Bloedwonder nalezen, dan ontdekken we akker in de St. Petrusschool een tentoon- landse zaken betreffende het toekennen van Id d b I ll• • 

stelling gehouden worderi, die u een beeld h Id d • d b plaats gehad voor de bouw van een nieuwe een gewe ige evotie en e angste mg van een wac tge aan en ou - urgemeester . stuwsluis met biJ'komende werken in het de Boxtelse mensen. Wil deze traditie ooit geeft van het verwoeste Groesbeek (bij Nij- Arnoldts ten laste der gemeente Esch. 
afwateringskanaal alhier. kaar oude glorie weer bereiken - en dit is • megen), waar door oorlogsgeweld verloren Getracht zal worden dit wachtgeld van De uitslag was als volgt: het streven van het vernieuwde H. Bloed- ging: het Rijk terug te krijgen. • N. V. Aanneiner_s- en wegenbouwbedrijfcomité _ dan moet het niet nodig zijn, • 502 woningen (ruim 40 %); 318 van de Op zijn verzoek wordt aan den heer J. / P. C. Zanen, H;;mstede Tilburg f 56_1271_dat we gaan bedelen om de sympathie en de '414 paarden; 1604 van de 1805 runderen; W. van Exsel eervol ontslag verleend als Vissers Wegenbouw en Aannemersbedrijf belangstelling van onze - eigen mensen. 115 van de 120 dorsmachines, waar boven- ambtenaar van den burgerlijken stand. N.V. te Druen . f 58_3001_ Boxtelaren, wanneer de volgende proces- dien 57§ woningen zwaar werden beschadigd Tot ambtenaren van den Burgerlijken N.V. AannemersbedriJ'f v

.h: 
van Dongensie arriveert, rekenen wij op aller mede• en practisch alle meubels en binnendeuren stand worden vervolgens benoem� de heren 

en van Hoven te Dordrecht f 58_9401_werking. Alle vlaggenr uit!!! verdwenen zijn. E. M. Smits en A. H. C. de Vet. • Aannemersbedrijf C. Blijlevens te Hel-• '.VIERING KONINGINNEDAG 1946. Ten bate van de geestelijke en morele op- . Vervolgens worden behandeld een nota mond f 5819801_ • Donderdag 11 Juli hield het bestuur va� bouw van Groesbeek kunt ·u op deze ten- van aanmerking op de gemeente rekening N.V. 'Aannemersmaatschappij v.h. L. van Boxtel Vooruit eene bespreking met de__ be- toonstelling nog eens zien in foto's, maquet- 1943, de gemeentebegroting 1946 en wijzi- Drunen en Zonen te 's-Hertogenbosch H l R h tes en allerlel aanwezig projectielen en wa- gingen der gemeentebegroting. f 60 450 ���e�
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ac��e:� " 'p,e�?, w�� de oorlog verwoesten kon en te-' Besloten wordt tot verkoop van 6 canada- Fa A. Verhagen, Wilhelminasing�l 9' 
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d 11· b 1 " d k k h B d R K B·· . IJ s ra s annemers e rtJ . . e - missies v.oor de kinderen op 31 Augustus 
all�:zi�:nt��iste mg eve en WIJ an 00 eehn vrzoe • vab d 

et estm;r 28;; 56 i� v��� Tilburg . � - , f 62.370,-kingerspelen op touw te zetten waaraan , se 00 om een e rag van ' · N.V. · Internationale Gewapendbeton-Bouwdoor Boxtel Vooruit aardige prijzen zullen
1 

VOOR H. L. band me� oorlogsscha�e. Wohdt ��roten te Breda f 83.000,-.-w�rden verbonden. • • ' - Misschien heeft de heer H. L. niet de 
om terza e ee': v?orsc ot ':�0 et IJ �an Het Hoofdbestuur van het waterschap ·- Voor de kleinere kinderen zijn nog andere bedoeling begrepen van de kleine passage f�0;��f;; a��- �2d•d�r L�Ö�ltet�:d!:r.i:��nn� heeft in zijne ?P�nbare vergadering van Za-plannen in voorbereiding. . onder de rubriek "Even Neuzen". Na Ie- Verd�r wordt de verooedin voor de terdag 13 Juli J.l. besloten de bouw van De aanwezige buu'rtcomité's zegden op zing van het artikel van Dr. van de Reis kosten van instandhouding der gbijzondere voorsch�even .�unstwerk te gunnen aan dedeze bijeenkoms.t toe; dat zoveel mogetijk zal 't u misschien zijn opgevallen dat alleen la ere school over 1944 vastgesteld op -laagste mschn1f�!er de N.V. Aanneme�s- enuit elke buurt. 1 of 2 flinke jonge krachten 

de materiële kant v.h. soldatenleven is ver- f g1279 55 . wegenbouwbednJf P. C. ?:a�en t� Tilburg zullen worden aangewezen om met Boxtel eerd en opgehemeld, zonder dat een enkel B" cl • d k t de slechte toe- voor de som van zes en v11ft1g dmzend een · Vooruit deze plannen nader uit te werken. woord werd gerept over alles wat er nog IJ e ron hvradg om k honderd en zeven en twintig gulden. Deze door· de buurtcommissies aangewe- te doen is en dus ontbreekt m.b.t. de gees- stand der ver ar e wegen no� tb spra e, Met de uitvoering van dit voor de ge-zen personen worden ter verdere bespreking telke verzorging. Wanneer onze Hoitandse v�rder de_ brandw�er alsmede e ouw van . meente Boxtel zó belangrijke bouwwerk zal uitgenodigd op een vergad�ring op Woens- jongens alleen maar mooi soldaatje kunnen
v1eN arr�•�ersdonmgend . bleef de raad reeds op Maandag 22 Juli a.s. een aanvang dag 26 Juli a.s. om half 9 in de achterzaal 

l "I Il t dt t t • a s mtmg :r verga enng worden gemaakt. . van ' Café de Kom. j/ :p��i���li��/ t!s 
;:k!� 

ehedf,r 

da:�s 

1h:t en het secret:i-nepersoneel met den bl:1rge- Het bestuur van het waterschap verwacht, De buurtcomité's die op de gehouden ver- een onnozele winst. Dit op te merken was �.eester en ��kns "ec7{genote nog germmen
dat de onderscheidene werkzaamheden vóór gadering niet aanwezig waren worden ':rien-

de bedoeling van dit "neus-gevalletje" . ..ó tijd genoegeltJ biJ e aar. 
of op 1 November 1946 zover zullen zijn delijk verzocht ook 1 of 2 afgevaardigden 

o.i. Wijst dit niet op' ,,verderfelijke com- CURSUS E.H.B.O. gevorderd, dat hetzelve de waterstand we-naar deze bespreking te zenden. • 1 

. 
munistische mentaliteit". Dit is wel wat ver- Bij voldoende deelname zal in September der norma�l zal kunnén beheersen. _ _ 

NATIONALE RECLASSERINGSDAG TE • gezocht vindt, u niet? Uw geaffectioneerd wederom een nieuwe cursus E.H.B.O. aan- Alsdan 1s tevens aan e�n on�oudba1 en • BOXTEL. • • schrijven zullen we dan maar beschouwen vangen. Deelnemers gelieven .zich vóór 1 . toestand op wat,erstaatkund1g geb1e� m de De collecte voor bovengenoemde instel- als een gevolg van 'n woedend ogenblik. Augustus te melden bij mej. Jo Liket, School- riviek "de Dommel" te Boxtel een emde ge-ling, welke werd gehouden op 6 Juli l.i., Redactie. straat A 30 B, Esch. Het Bestuur. maa t. 

Al$ het -g�at over Zaden of Bloemen 
Steèds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

V/ijk-:en,_Yereenigingsbestuurders 
./ •.

, hebt U mpeilijkheden om Uw 
feest- • of propaganda-avond�e 

. .vullen? 
Vraàgt ons dan vrijblijvend inlichtingen; 

betreffende door ons te geven 
" filmvoorstellingen, met onbrand

, baar materiaal, zoodàt wij overal 
• ) , kunnên draaie_n.

• Zendt-. ons een- 'kaartje ·en wij
• komen eerst met U praten.

Voor een · betere Smalfilm=voorstelling. 

J� v. d. HEUVEL 

. / . 
Foto-Kinohandel 

• Hoge Steen�E)g 28 's-Bosch. 

Voor .�akkundig Tui�:werk,, 
Snêciaalbedrijf Aloi, Barten 

,. 

Een een w geledeit 

. dronk men in de trékschuit een kopje• 
:1fü kostelijk� D. E. thee, om de reis te 

f@l ;,,, bekorten. 
tJ , t.!ti Na honderd jaar genieten wij nog 
®:1 l® steeds van het volle • D. E. aroma. f.:;:;.I· 

1 1Jouwe [gberts � 
i, 

THEE 
Er 

Geblokkeerd Geld 
Kan nog steeds geschonken worden aan he_t Brabantsch Sanatorium "DeKlokkenberg" door overschrijving op de rekening van het Sanatorium bij : , 
N.V. VAN MIERip EN ZN. TE BREDAA. JANSSEN Em.zn. TE TILBURG.

Aanbesteding. 
Burgemeester en Wethouders van Boxtel zijn voornemens ten Gemeentehuize op 25 Juli a.s. om 11 uur v.m. in het openbaar 
aan te besteden: 

Het .maken van een water• 
dichte kelder ten behoeve 
van het drinkwaterleiding• 
bedrijf te Boxtel. 
f 

• Bestek en teekening zijn vanaf 20 Juli a.s. verkrijgbaar ten tantore van Gemeentewerken tegen den prijs van f 1,00. Boxtel 16 Juli 1946.Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

Te koop een verschgekalide koe, 1 best maalkalf, 2 beste pinken. Pr. jonge hennen 
8 weken. Jac. de Regt, Oudegrindweg 92, Boxtel. 
Te koop lampekap' en eenpasserdoos, zo goed als / n. Te koop gevraagd • weckflesschen. Bevragen Ni!;!uwe Kerkstraat 29. 
Te koop of te ruil: eèn nieuwe zwarte gelegen• heidsjurk, een waterdichte regenjas en een l•pits gasstel. Bevragen Molen:t straat 19. 
Gevraagd te Boxtel 

net Pension door R. K. Jongeman. Brieven onder Nr. 17 Molenstraat 19. 
,,., :t9t, ,,-,., .-,, ... dl9t ,,-,., ,,-,., 
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Met grote voortvarendheid is door èl�' 
griffier van het Waterschap ,,de _Dommel,, 

'afd. Boxtel gewerkt aan dit werk, -dat•voor 
Boxtel van zo'n groot belang is. De TechC 
nische Directie van dit werk berust in h:m
den van Ir. van Hövel tot W estervliert, 
- • Gezien de· moeilijkheden die bij ,het, bou
wen 'zó menigvuldig zifn, mag men de g.riffie 
gelukwenseh met de voorspoedige afwikke-
ling ervan. 1 -,, , _ • "· 

GESLAAGD. 
- Woensdag 17 Juli slaagde Mej. Jeannette
Baayens voor het examen van de Montes
sori-cur�us, die te Nijmegen gegeven wordt. 

Geslaagde proficiat. 

"Dame" in de trein: ,,Wat 'n hitte. Echt 
weer om te zwemmen. Bdachelijk hè, dat 
ze nu in Brabant niet eens in 'n broekje 
mogen zwemmen. Verbeeld je, daar moeten 
ze 'n badpak aandoen. Echt iets voor Bra-. 
bant". 

6rabants meisje: ,,Juist mevrouw, echt iets 
voor Brabant. Daar hebben ze nog 'n beetje 
smaak en fatsoen." ' • 

Dame: ,,Zoekt u ruzie juffrouw" .. 
Meisje: ,,Nee, dat niet, ik dank u alle;n 

voor 't compliment dat u aan mijn Brab:mt 
maakte.. • • • . 

'IUet om te k!Zen. 
" De rug is dat deel van uw vriend, dat gij 
in tegenspoed moogt bekijken. 

Een bedelaar is iemand die gebouwd heeft 
op de hulp van zijn vrien1en. 

Vriendschap is een bootje, dat bij mooi 
weer twee personen dragen kan en bij slecht 
weer maar één. 

Er zijn vrienden die je trouw blijven tot 
de laatste cent: tot je eigen laatste cent, niet 
tot de hunnen. 

Aan allen die van hun ,be
langstelling bij ons huwe
lijk blijk gaven, betuigen 
wij langs dezen weg onzen 
welgemeenden dank. 

A. J. M. V.ÄN ELK. 
C. H. M. VAN ELK-

- VAN HEESCH
Te koop een sterke laagkar
wegen_s overcompleet" ook 
te gebruiken voor hoogkar. 
C. Timmermans, Munsel 28
Te koop drie jonge Fox
honden. Wed. van de San
de, Onrooi 9. 
Te koop een grote fornuis
kachel, 8 tuinstoelen, 2 ca
fé-tafeltjes, emaille lekbak, 
3 koperen tapkranen, buf
fet met opstand, een bak
oven met 6 hakbossen en
een trogge. Br. onder nr. 73 
Molenstraat 19. 
Te koop damesfiets met 
nieuwe Engelsche banden, 
ook te ruil tegen heren-

'·Het bestuur der Katholieke -Volkspartij v,àn de 
afdeling Boxtel, maakt haar leden bekend, dat 
de KV.P.1 na ·bekomen machtiging van de 
Rijkskieskring Tilburg, als dusdanig , 

• 
1 -

geen deel zal nemen aan de aanstaande 
gemeenteraadsv:erziekingen. ·, 

W • h ] t 11 • De bédrij fsleider van een Ie e p • textielfabriek zoekt in of in 
de omgeving van Boxtel, voor - 'z'n vrouw en te 
verwachten baby 

, • gedeelte van .een huis 
-� of ongemeubileerde kamers

met gebruik van keuken in een beslist nette omg�ving.
, Brieven onder No. 76 bureau van dit blad.· 

G. C. WENTlIOLT
' /

Afwezig_ 
Arts. 

van 24 Juli t/m 16 Augustus a.s.

Waarneming Praktijk : , 
Letters A tot L: Dr. VAN ROOIJ.
·Letters M tot Z: Dr. HOEK.

;;;��;;;;;:�;

a

:u;��l��n �//� 

straat 23. � ----1 
!Jn��

0

�;:h," in J:�(�;':,,)!:i�l 1 Ceen 

KOFFIEBON 125 e.c. Te bevragen M. • � Ketelaars, A 52 Liempde. 1 OU52JÛ 1� Maar Edah Excelle'nt koffie-Te koop 2 jonge honden 
echt ras, Bunzing en mol
lenvangers. Bij W. Zwanen
burg, Eindh. weg �2. 

� surrogeat �al U �et gemis ruim-

I . 

Magazgn ,,De Bijenkorf', 
. A. VAN KOL. , , irt�".'-

Stationstraat 55, Boxtel, Mark 4,, 

• HEROPENING' 1 

van ,ons· Filiaal Markt Nó. • 4 
op Zaterdag 20 Juli a.s. 

om 3 uur.

--

Zie verder _strooibiljettén. ,,.. 

Rookt ' t 
kwaliteit vol geur en • smaak' 

en Koopt , • .. • -. . , 
blJ Bert van den Braak! • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450· 

Let op!! /. 

'' 
Deze week brengen\ wij • U een .
rûime sorteering _ 

Schoenen op :Bon; 
Ziet onze étalages. 

Een vriend is iemand, die alles van je 
weet en toch van je houdt. Te koop een hangklok, een

kettingklok en Pendulestel.

1 schoots vergoeden! Wees er

1 
vlug bij, want de vraag is groot

1 
en de prijs verlaagd van 30

1 �! :·_· \op 25 et.Een krant heeft meer profijt van een 
vijand dan van een vriend;�want een vriend 
laat zich een exemplaar cadeau geven, om 
er iets goeds vàn te zeggen, en een vijand 
koopt een exemplaar om er iets kwaads. van 
te zeggen. 
De beste vriend is hij, die alle geschriften 
over vriendschap er,i vrienden negeert en 
zijn -vrienden bemint .. 

� in 'l)�dtt. 
. / 

1
- .,. De Franse Minister van Volksvoeding
(een oorlogsportefeuille) Yves Farges, is van 
plan de doodstraf in te voeren voor de 
zwaarste zwart-handelarèn. Als men hem 
de nodige volmachten geeft, belooft hij de 
gehele Gif-handel te doen verdwijnen voor ... 
Kerstmis. ,,Men mag en men zal niet toe
staan, zo zeide hij, in een intervieuw aan 
Amerikaanse journalisten, dat kinderen van 
honger sterven, en dat een kleine groep 
mensen eten zoveel ze willen". Dit is. waar
lijk geen slechte straf voor mensen die een 
zware misdaad plegen tegenover hun hon
gerende landgenoten. 

, In Hongarije 
is de Katholieke Studenten-vereniging even
als verschillende andere Katholieke Bewe
gingen opgeheven door de Russische Com
mandant der Bezetttingstroepen in Hon
garije. Het een en ander in samenwerking 
met den Hongaarsen minister van Binnen
landse Zaken, die toevallig ..... communist is. 
Het Vaticaanse Dagblad, de "Osservatore 
Romano" doet hierbij opmerken: toen de 
Duitsers Hongarije bezet hielden mochten 
de Katholieke Verenigingen niet voor hun 
christelijke beginselen uitkomen omdat deze 
toen in strijd waren met de Nazi-leer. Nu
de- Russen in Hongarije zitten, is het de 
Katholieken verboden hun opvattingen te 
belijden en te verdedigen omdat de Russen 
het Communisme. aanhangen, • 

Dit alles onder het motto: Strijd voor de 
Democratie. Een oud Italiaans spreekwoord 
zegt: ,,De dirigent van het· orkest verandert, 
maar de muziek blijft hetzelfde., . .,." 

De Keizer van Japan 
begint uiting te geven van zijn sympathie 
voor het Katholieke geloof. Voor de eerste 
keer in de Japanse geschiedenis heeft de 
Keizer in gezelschap van de Keizerin en een 
deel van het Hof, een Conferentie bijge
woond over de Katholieke Godsdienst, ge
geven door den Katholieken Japansen minis
ter van Onderwijs. Na de Conferentie stel
den de Keizer en zijn broers verschillende 
vragen om uitleg over de Katholieke Leer, • 

In Roemenië 
is de doodstraf, welke in 1938 was inge
voerd, weer afgeschaft. Men beschouwt dit 
algemeen als een teken van terugkeer naar 
het normale leven. Laten we hopen dat 
,,men" gelijk heeft. 

Een "Gelijkenis". 
De Italiaanse kieswet verbiedt de geestelijk
heid politieke propaganda te voeren vanaf 
de kansel. Bij de laatste verkiezingen ver
klaarde een priester in een ke_rk, dan ook 
het volgende: ,,Ik eerbiedig de wet, maar 
niemand kan mij beletten U in herinnering 
te brengen, beminde gelovigen, dat Christus 
gestorven is tussen twee misdadigers,, .... 
en dat de "linkse" de ergste' was van detwee .... . .  " 

v. Osch en Leeuwenstr. 37.
Te koop beste Germen- en 
Ramlammeren en Ooien, 
bij Jennissen, Liempde B49. 
H.H. Antiquairs! 

Aangeboden : Antieke
VIJzel, hoogte ± 15 cM., 
prijs f 75,- iets aparts. 

Te bevragen en- te be, 
zichtigen Vrijdag en Zater, 
dag v.m. Deken Spierings, 
straat 13, Boxtel. 

'Woningruil. 
Beschik , over ruime mid, 

denstandswoning te 
Roosendaal en wil deze 
ruilen met een dergelijke 
woning te Boxtel of even•
tuecl omgeving. • • 

Brieven onder No. 35 
Molenstraat 19. 

AFWEZIG 

��-_ 

r$7_-per pak van 
- - -=_ 250 gram 

I 
• 

1 -� kruidenier� , 

1 
1 

3ûun Und6ouu,.eu ! ! 
Uit voorraad kunnen wij leveren tegen vastgestelde 
regeringsprijzen : 

Incarnaat•, Hopperups#, Lucerne• Wit, en Rood• 
Limburgs Maas�Klaverz:aad, Seradella•zaaçl, 
Spurr)ez:aad, Zoete Lupinen, Prima Zaaiwikken, 
Wessemer en Flakkeesch Wortelzaad, Wage•
naars•Stamslabonen enkele, zonder draad,
Adelaar•haver V.V.O. voor groenvoeder gewas.

Zendt Uw bestelbonnen in aan: 
Firma H. CH. SCHOBBERS.-

Zaden, Blerick - Tel. (Venlo) K 4700 - 3360 
tot 5 Augustus -.--------------

] B d 
Firma BE�N. PESSERS vraagt 

. oven eert • ,
voor Voetverzorging ·. •• mannen. en Jongens 
en Voetafwijking. voor de wolwasserij, pelsbereiding en leerlooierij. 

Dringende gevallen op Hoog loon. Aanmelden aan de fabriek Van Bijland, 
afspraak. straat 21, Tilburg. 

' 
' -

� 

9i1��\lt' 
\).\��tl

D Ï rk Vos, Stationstraat 4:is
is het adres voor alle.soorten Ooroep aan alle Katholieke Hoofd- en Handarbef ders 
VOLVETTE KAAS 

evoLOP HARING 

Gevraagd : . _ 

, bekwame Fijnstrijkster 
(boorden en overhe.mden) 

Hoog loon met prima kost en goede behandeling. 
Aanmelden : J. DE LAAT, Fijnstrijkerij, V lasmeer, 
straat 41, Vught. "' F 

����������������· 

Goederen zijn nog schaarsch ! 

Toch kunnen wij · weer uit voorraad 
leveren! 

Ligstoelkussens 
pér stel vanaf 

met binnenveering vanaf 

Kapsto�ken 
in blank eiken, old-finished 

• en chroom vanaf 

24.50

39.50

19.75

1 J. Wïaween 
Rechterstraat 22, Boxtel 

Woninginrichting 
Telefoon 476 

•wwwwwwwwwwwwwwww

Ornk• l. P Tielen. Roxtel 

Vrienden: 
Op Zondag 21 Juli a.s., houdt de Bossche Diocesane Bond van 
de Nederlandache Katholieke Arbeidersbeweging een groots opgezette 

Openlucht-Bijeenkomst te Vught. 
om te laten blijken, ook aan � buitenwereld, dat wij onze leiders weten 
te "stuwen", weten "aan te zetten" 

Om onze rechten en belangen zeker te stellen. 
� roepen alle leden en niet-georganiseerde arbeiders op, om te 
komen naar onze openlucht-bijeenkomst, welke gehouden wordt, onderde leuze: 

Geestelijke vernieuwing en sociale· zekerheid. 
Sprekers: de H.Eerw. Heer Deken H. F. Heeze mans, Dio�esaan Adviseur

do Heer J. A. de Zwart, Kringbestuurder to Nijmegen. 
Het geheel wordt opgeluisterd door Zangvereeniging "Werkmanskring" 
en de Vughtsche Harmonie. 
Katholieke arbeiders komt allen! 

- Toont .dat de Katholieke Arbeidersbeweging op JU rekenen kan.
Wij rekenen op U. 

- Allen op 21 Juli om half drie op het Marktplein in Vught. De R. K.
Gildebondsharmonie zal onze afdeeling vergezellen. 

Vertrek met de trein vanuit Boxtel om 13.42 uur 
Spoorkaartjes nog verkrijgbaar a.s. Zaterdag in het Vereenigingsgebouw 

op den Burgakker tussen 4,00 en 5,00 uur n.m. HET BESTUUR. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING

Ons kq,ec en de o.odo.q 
,,Ten allen tijde," zegt de Franse schrijver La Bruyère, ,,hebben de mensen het 

nodig gevonden, elkaélr, voor een strook grond meer of minder, te beroven, uit te plunderen en te doden. En om dit met deste meer handigheid en zekerheid te kunnen,doen, hebben ze allerlei schone regels uitgevonden, die men 11krijgskunst" noemt.. .. " Een argeloos lezer zou hieruit kunnen afleiden, dat een oorlog practisch een bloedbad is op grote schaal. En ofschoon men, in de oude heidense tijd, waar de overwonnene met lijf en goed aan de genade van den overwinnaar \vas overgeleverd, deze opvatting ook daadwerkelijk aanhing, evenals in die "moderne" naties, waar de christelijke levensopvatting weer radicaal is prijsgegeven, toch mag men geenszins besluiten,dat een oorlog, hoe verfoeilijk ook, in zichtotaal slecht is. leder rechtschapen mens begrijpt, datiemand, die ons eigendom of ons leven oponrechtvaardige wijze komt belagen, met het volste recht geheel of gedeeltelijk onschadelijk gemaakt mag worden. Ditzelfde geldt· ook voor een Staat ten opzichte van 
een andere Staat. Het conflict dat hieruit voortvloeit, duidt men aan met het voor îeder verstaanbare woord: oorlog. Ook voor de meest vredelievende mens is het dus zonneklaar, dat een oorlog rechtvaardig kan zijn en m_eermalen zelfs noodzakelijk. Een oorlog immers kan voor een . Staat soms het enige middel wezen in eigen veiligheid te voorzien en zijn bestaansrecht te verdedigen tegen de onrechtmatige aanvallen van een afgunstige of kwaadwillende nabuur (verdedigings-oorlog), . evenals een oorlog de enigste methode kan zijn om de eerbied voor de rechten vari den Staat; '-�dl<,..e..._,_v.ai>�r:a.o.t-,_qdang _ijn :'.'fl'�w.a_ar ê:).hij_zonder groot nadeel of oneer niet varî kan afzien, aan anderen op te leggen. (aanvalsoorlog). Het zou natuurlijk veel schoner zijn en veel rustiger vooral, wanneer de oorlog in het geheel niet nodig was. We leven echter maar al te zeer in een wereld waar de oplossi,ng van een internationaal geschil niet.uitsluitend gevonden kan worden door het afvaardigen van een sleep gezanten, stevig bewaakt en geëscorteerd, naarmate de bedoelingen vreedzamer zijn, noch door het beleggen van Conferenties in een omgeving van alle gemakken voorzien: En bij alle debatten in nog zo hoogse toon gevoerd, tussen rijkelijk besproeide banketten in, is daartoch altijd weer de oorlog als de befaamdestok a_chter de deur. Namen in vroegere tijden alfe weerbare
mannen aan de strijd deel, waarbij ze elkaar in letterlijken zin te lijf gingen, langzamerhand werd die strijd tussen twee volkeren het werk van zorgvuldig uitgekozen,uitgeruste en geharde mannen, die zich metbehulp van 'de allesveroverende techniek,steeds meer gingen specialiseren in het grondig om zeep brengen van den tegenstander. Het 11te lijf gaan" .werd beperkt tot een minimum, terwijl het grootste gedeelte van de strijd op de ,,langen afstand" werd uitgevochten. Aldus ging het leger, zoals wij het kennen, meer en meer de taak over- (nemen-van een geheel volk, dat zich trouwens maar al te graag bij deze ontwikkeling nederlègde. De moderne oorlogen hebben uiteraard een steeds meer geperfectionneerde opleiding �an den soldaat nodig gemaakt, om hem beter in staat te stellen zijn taak: verdediger te zijn van z'n land en z'n volk, naar behoren te vervullen. Een leger, voóral tegenwoordig is geenszins een luxe artikel, dat men feilloos laat marcheren bij gelegenheid van een of anqere parade en . dat zich tooit in keurige • uniformen, waar mee te pronken valt tegenover de massa, overigens een zeer dankbare bezigheid áls die massa een berooid enleeggestolen land bewoont zoals het onze. 

, Het leger heeft de zware verplichting om het volk en het vaderland die het verte?enwoórdigt, met hart en ziel te verdedigen m de uren van gevaar. Soldaat zijn is een erepost, omdat de soldaat door de samenleving verondersteld wordt goedgekeurd te zijn, voor haar belangen en voor haar· le
venshouding vooral op te komen. 
- Een dergelijk juist begrip bjj__ de burgers

,en een degelijke opleiding van den soldaat,. ,ook in deze richting, zouden beiden heel 
nuttig bijgebracht kpnnèn worden, om de 
onderlinge verhouding en waardering aan te moedigen en, te verbeteren. Een soldaat moet

én zichzelf én de bevolking respecteren, omdat hij als het ware de gezant is vandat volk, van zijn volk. Laat de burger vanzijn kant ook niet vergeten, dat zonen van zijn eigen vaderland, zijn rechten en belangen verdedigen, die hem, den burger, in de gelegenheid stellen z'n zaakjes te blijven voortzetten. De oorlog is en blijft een dreigende werkelijkheid, ,waarop ieder volk, dat zichzelfrespecteert, bedacht moet zijn, om op hetplechtige ogenblik, dat het bestaan van zijn vaderland op het spel staat, dapper en onversaagd haar rechten en haar levenswaarden- te verdedigen, tegen een brutalen overweldiger, of door een volkomen wettelijke 
aanval haar gezag en haar rechten te doen eerbiedigen tegenover iedere staat, rlie meent ongest,raft zijn eigenzuchtige - (l. eipden te kunnen verwezenlijken ten _ ce van de eer van anderen. Hoe groter de rechten en hoe verhevener de beginselen van een staat zijn, des temeer moet het leger zich bewust zijn van z'n taak ten opzichte van zijn volksgenoten. En wij, in Holland, waar het staatsbestel goddank nog steeds op christelijken grondslag gebaseerd is, wij mogen en wij moeten van ons leger, van onze soldaten eisen, dat zij aan onze christelke opvattingen voldoen. En de legerleiding heeft de dure plicht de manschappen op te leiden in een milieu waar men christelijk spreekt, denkt en handelt. Dan alleen zal het leger volkomen voor onze gemeenschap kunnen vechten omdat het leger eerst dan de resultante is van het peil van ons vaderland waaraan wij allen 
11trouw tot aan den dood" hebben gezworen. 

1Je :J<atlwti.eAe 1llissies. 
(vervolg). 

� , �Blo�f. Waren eerst a1leen Jáva en Sumatra gemissioneerd, weldra volgden eveneens de andere eilanden in prachtige onderlinge wedijver. Floris, dat eerst in 1859 door de Hollandse regering van Portugal was overge
nomen, telde in 1875 reeds 14.000 katholieken. West-Borneo kreeg zijn missie-post in 1885, terwijl het jaar daarop, na veelprotesten . van protestantse zijde, er tevenseen gesticht werd in de grotendeels reedsdoor protestanten gekerstende Minahassa(Noord-Celebes). Ongetwijfeld zouden de resultaten nog veel schitterender zijn geweest, zo er zich niet zo'n schrijnend gebrek aan missionarissen had voorgedaan.In de jaren 1805 tot 1859 kwamen er b.v.slechts 33 priesters naar Indië, allen wereldheren. Eerst in 1858 stemden de Jezuïten erin toe van hun kloosterlingen naar onze Oost te zenden, hetgeen het beoin was vande ononderbroken stroom van " werklieden naar de Indische wijngaard. Voortaan was d�ontwikkeling· van het Missiewerk verzekert. Ontzaggelijk veel hebben ook vele Broeders
en Zusters-Congregaties hiertoe bijgedragen. Vanwege de grote uitgestrektheid van het te bewerken Missie-gebied waardoor de reeds werkzame arbeidskrachten nog te veelverdeeld waren en zodoende een nog snellere ontwikkeling enigszins belemmerden, werd besloten Indië af te bakenen in ver� schillende provincies, die dan aan de aan- .wezige Orden en Congregaties zouden worden toegewezen. Na enige aarzeling en tegenwerking verklaarde de Nederlandse regerfng zich hiermee �ccoord. Dank zij deze verstandige indeling ontstond er dan bok over�) een s!erke opbloei van zielzorg, on
derw11s, e.a. 111 evenredigheid met het steeds groeiende aantal missionarissen. 

. In deze algemene opbloei van onze-Indische Missies neemt vooral Java een zeer v�o:aanstaande . plaats in, vanwege haar m1ll10ene-bevolk111g1 haar eigen kunst en geschiedenis, onderling verwante talen en haar gemakkelijk verbonden districten. De grondleggers . hiervan zijn ongetwijfeld: pastoor Hoevenaars te Semarang en pastoor Lithte Moentilan in Kedoe. Deze laatste vooral heeft buiten�ewoon prachtig werk geleverd met het oprichten- van Katholieke Kweeken Normaal-scholen. En al is het aantal Katholieken in vergelijking met het totaalaantal der bevolking, ook onbeduidend 'door de g:ote kennis en ontwikkeling d;r bekeerl111gen vormen ze een ware élite onder de Javanen, en dat is van zeer groot belang. Volledigheidshalve moeten we tevens nog een ander werk vermelden van onschatbare 
waarde voor lde uitbreiding van het Katho
lieke geloof in Indië: n.l. de vorming van 
inlandse geestelijken,, hetgeen vooral is aan
gemoedigd door den groten onsterfelijken 

Missie-Paus Pius XI. In 1913 werd met dit werk een begin gemaakt. Aanvankelijk werden de candidaten alleen gerecruteerd onder de gediplomeerde onderwijzers, ofschoon vanaf 1925ook leerlingen van Lagere- en Mulo-scholen werden aangenomen, die bijna allen Jezuït werden. Ook de andere Orden en Congregaties bleven echter niet achter, terwijl in 1936 ook de opleiding van Wereldheren ter hand werd' genomen, éerst alleen op Java,spoedig ook op Flores, Celebes en Borneo. Zo waren er in 1940 ongeveer 300 inheemse priester-candidaten, waarvan 240 op de Klein-Seminaries, en 60 op de Groot-Seminaries. Verder zijn er reeds 16 inlandse priesters in Indië werkzaam, tevens ontbrak het niet aan candidaten voor BroederCongregaties (46) terwijl er reeds bij de 200 Inlandse Zusters zijn. Op het ogenblik bedraagt het aantal Ka
tholieken globaal 566.000 zielen, waarvan er 44.000 Europeanen zijn. Er zijn 600 priestermissionarissen werkzaam van 14 missionerende Orden en Congregaties, wier arbeidverdeeld i� over 9 Apostolische Vicariaten en• 6 Apostolische Prefecturen. Verder werken 
er ruim 500 Broeders van 7 verschillende Congregaties en 1800 Zusters, behorende tot 38 verschillende Zuster-Congregaties. 

Moge de zo zwaar bevochten en. duur gekochte vrede een tijdperk inluiden van rijken zielenoogst voor ons prachtig Insulinde" dat zich als een gordel van smaragd slingert om de evenaar". 

HET ZONDAGSEV ANGELIE. Wacht u voor de valse Profeten.
Matth. 7-15. Het Joodse volk ging trots op zijn profeten. Ze kenden ze uit het Oud Verbond als voortreffelijke leiders van het Israeli

tische volk. Het w;i1 en figuren, die iets betekenden in het religieuze leven, die uitstaken boven het gewone formaat. Tot hen kon het volk opzien met hetvolste vertrouwen. De laatste hunner, St.Jan de Doper, leefde dicht in hun nabijheid.Een man uit één stuk! Hij was niet getaptbij de koningen van het Noorden, want destrenge wetten van het gelovige Jodendom predikte hij zowel aan de groten als aan de kleinen, aan de soldaten in de kazematten, maar ook aan de vorsten op hun kastelen. Hij was onverbiddelijk streng jegens zichzelf. Zo iemand dwong respect af enkon terecht doorgaan voor een leider. Hoe weinig hebben de Fariceën hiervan.-Ze teren nog op de roem van het verleden. Ze pochen op het bloed van Vader Abraham, maar dat bloed werd steeds dunnerin hun geslacht. Ze dragen nog de uiterlijke trekken van
,n _1111 Abrahams geslacht, maar ze missen de.ue tenloo.nslt:U.Üt(J, grootheid en de kracht van zijn gèloof, en

.00.,.lll'ln e'" On/J. -a!n. van de nobelheid van zijn karakter. 
...,t,_..,.. n, JNC,.U-----14,1- Wat betekent het nu nog 11kind van 

Het zwaar getroffen Groesbeek, vraagt -A:?raham" te zijn1 wanneer men enkel nog 
uw aandacht voor een tentoonstelling, die in ZIJn kl<:�d draagt· • . ,, Tilburg _en�.Im.og.en_ ;:__ceà.s . .zo�z: .. groot- suc<s:es.-, . Ze z111: cJan o� g��- )e1<;l�rs . me�; van 
hebbei:I gehad. Onder de titel Oorlog en net ..Joodse volk; ze z11n 11m1sle1ders van 
Opbouw geeft deze door de middenstand Israel. .. . 
georganiseerde tentoonstelling ons een Ze z11n -�e ondergang _van dit b�gaafde 
beeld van voorbije leed en toekomstioe op- volk. Ze z11n, wat het emge werkelijke ge-_ 
bouw " vaar is voor de kudden in Gallilea, de hui-

Het doel, waarmee deze tentoonstelling lende wolf, die de kudde aanvalt en schaap 
door ons Bisdom reist is de geestelijke e 

na schaap wegrooft. 
morele opbouw van Groesbeek, dat schon� Ze verstore_n de kuddeeenheid van dit 
landelijke plaatsje aan de Duitse grens, in 

!il eens zo __ macht1g ges_lacht. . 
de uiterste uithoek van het bisdom Den Z_e z11n de roofridder� van hun gesch_1e-
Bosch. dems. En dan nog roofridders zonder emge 

Op Zaterdag 27 Juli zal d�ze tentoon� grootheid .. Ze oefenen hun bedrijf uit in 

stelling in de _ St. Petrus school op de Burg- het gemep, door_ en _door vals. 
akker geopend worden door den Hoogeerw Ze vertonen zteh 111 schapenvacht en ver-
Deken Broekman, om 4,30 uur precies. • schalken zo dit v�_n aard zo eerlijke volk. 

Gezien de spontane medewerking van "Maar, Heer, z11n we dan weerloos aan 

geestelijke en wereldlijke autoriteiten hier 
zul1ke aadnvallen? 

ter plaatse en de grote belangstellino die 
s er an geen enkele manier om hen te 

deze expositie op andere plaatsen is te; deel ontm�skeren? .. 
gevallen, mag men verwachten dat ook hier Lmst�rt: _,_,Aan hun vruchten zult g11 �e
de tentoonst_elling 11Oorlog en Opbouw" een kenn�n , K11kt eens achter de maskers van 

waar succes zal worden hun "elaat. 
===========·======== 

Huichelaars zijn het. Ze zijn zonder ge-
1tiddec !lo.ndec ucees of êtaam. 
Door alle eeuwen heen ging er van een leger. een grote bekoorlijkheid uit: men verbindt zo graag ridderlijke deugd aan keurige uniform. Het is nu eenmaal zo in onze maatsçhappij, dat we geneigd zijn de mens naar z'n kleren te beoordelen. Wie van ons is niet ontvankelijk voor de blakerende strijdlust, die er op klinkt uit het kleine trommeltje van onze kinderen als ze soldaatje spelen op de markt. , Het is alsof wij,· die met berusting achtuur per dag op een kantoorkruk slijten ofbezweet r<;>ndspringen in een vonkenspetterende smidse, er ons plotseling van bewustworden, wanneer de regimenten in zwaren cadans _  vo�:bij ons venster gaan, dat we toch e1genlt1k voor roemrijker daden geboren waren. Er sluimert in ons aller hart nog een vaoeherinnering aan de ridderverhalen over o':ikreukbare trouw en hoofse vrouwendienst uit vergeelde romans der vroegere eeuwen. • 

. Weet ge nog van de nachtelijke ontmoet111g van Karel ende Elegast op zijn koolzwart ros? Hoe deze ridder ten onrechteverbannen en vogel vrij verklaard op dekracht zijner wapens is aangewezen om televen. Ondanks alles is hij de koning trouwgebleven, omdat Karel nu eenmaal de koning is: 11dadic hem anders dan ere icmach ts mi scam_e� var Code", zo zegt' hij,�Is Karel hem listig voorstelt bij de koning111 te breken . Hoe onrechtvaardig koninoKarel ook is geweest, toch bfijft hij "sine;Here". · • 
Of het verhaal van Roelant, die door zijneerbied voor Koning Karel, bezield wordt

tot de meest heldhaftige dade_n in de oorlog 

loof. Slechts met inkt zijn ze o})genomen in de stam van Abraham, doch niet met bloed·of met innerlijke kracht. Geen wonder! Hun zielen zijn verdorden op die uitgedroogde grond kunnen geen vruchten groeien. En zo blijven hun stammen staan, steedsmeer verdorrend, totdat ze eindelijk worden omgekapt voor het vuur. 
tegen de Saracenen. 

Al deze soldaten zijn dappere helden, kel'els uit één stuk. Zij zijn soms wel wat hardhandi0, maar inbreuk maken op wat hun riddeÎijke plicht toescheen was uitgesloten : ze zijn trouw tot in de dood en dit vermochten ze te zijn, omdat het tot in hartén nieren vrome mensen waren. Het ·ideaalder Britse ridders is nog verfijnder. Zij zijn boven alle welgemanierd, hulpvaardig en zelfbeheerst. Hun grote verering van Maria s�raalde. over op de vrouw, die in de wijd111g kwam te staan van de goddelijke 
Moedermaagd. Het kwam tot een soort vrouwenverering: de ridder noemde zich haa� sla�f, haar eigendom, van wie hij barm�hart1ghe1d verwacht: 11Met gevouwen han: den, met een touw om de hals en met een bevangen hart bid ik U om genade, o goedevrouwe" zo staat er in een lied uit die tijd. Deze reine liefde voor de vrouw kweekt in de ridder de heerlijkste deugden: dapper e? trouw, worden ze eerst voor vol aangezien als deze gave van de· hemel hun karak
ter heeft gevormd. Zij brengt hem dichter bij God. . , ·

De 11Vrouwe" kend� haar invloed op het soldatenhart: zij maakt hem tot een volwaar
dig en goed strijder. Zij ziet in hem debeschermer van haar maagdelijke onger-ept-

' 



heid: hij in haar 'de sexgenoot van die 
,,maged fijn, die hoog moet zijn geprezen; 
dat roosken zonder doren die violette zoet, 
Maria, leliereine". 

of ingevoerd worden. 
Zeker, gelet op de materiële kwaliteiten 

van het Engelse en Amerikaanse leger, kun
nen wij van onze vrienden zeer veel leren, 
maar de leerling dient ervoor te zorgen dat 
hij geen slaafs navolger wordt van de leer-

Zou het niet nuttig zijn de Nederlandse 
ridder van 1946 in battle-dress op z'n tank 
of snelrunnend ros met die oude ridderschap 
uit onze lage landen in contact te brengen? 

Dapper zijn onze jongens nog: ga naar 
de Grebbeberg en kniel er neer in het 
mulle zand, door hun bloed gedrenkt voor 
ons behoud. 

. meester. Ieder leerling, dient de oorspron
kelijkheid te bezitten, die de kr�cht was van. 
de leermeester. 

Maar de Nederlandse soldaat vertegen
woordigt ook een christelijke natie: hij zij 
godsdienstig, vroom. 

Is hij zich daarvan bewust? Vraagt U het 
eens aan onze katholieke aalmoezeniers, als 
zij Zondag op Zondag stil en verbeten wach
ten op onze katholieke jongens in een bijna 
lege kapel. Wie 's koningswapenrok draagt 
heeft ridderlijkheid en beleefdheid te be
trachten eerst en vooral tegenover del vrouw. 
Soldaten, zijn wij na een jaar bevrijding 
soms weer geneigd te vergeten, wat de 

Nederlandse vrouw voor ons deed. Hoe zij 
langs velden en wegen trok om voedsel; 
hoe zij,. ons sterkte in ons verzet. Daarom 
respect inderdaad voor onze vrouwen. 

In de Pen-Gun van 1 Maart l.i. schrijft een 
speciale correspondent over het Zwitserse 
leger: ,,De Zwitserse soldaat verwachtte van 
zijn officieren, dat zij hem tot voorbeeld 
zouden zijn. De morele houding, die de 
officier gedurende zijn diensttijd aannam, 
was beslissend. Geeft een officier het goede 

voorbeeld - dan houdt de soldaat zich zelf 
in toom. Het Zwitserse leger kreeg daarom 
in de oorlog niet met het sexuele vraa'gstuk 
te kampen". 

Onze manschappen en hun officieren zijn 
nog altijd vatbaar voor idealisme: ieder 
mens heeft evenwel graag, dat men veel van 
hem eist. Welnu een zedelijk en godsdienstig 
hoogstaand milieu dat eisen wij ouders voor 
onze jongens op de eerste plaats. Hier in 
Nederland komen we er gestadig aan boven
op, als allen van hoog tot laag daaraan 
medewerken door parate houding, discipline 

·en veel goede wil.
Maar dan dient ook de "vrouwe" zich

bewust te worden van haar verantwoorde
lijkheid voor haar "ridder", want zij kan.
zijn leven maken tot een hemel of tot een
hel. Alles kan niet van één kant komen:
soldaat en burger .samen dienen te weten,
dat ons gehavend vaderland geen bate vindt
bij een verdorven geslacht. \'Vie Zaterdag
avond geluisterd heeft naar het Lichtbaken
kan ten volle de smartelijke bewooenheid 

peilen van die argeloze en goed;illende 

soldaat om de niet te herhalen uiteenzet
tingen van een Indonesis instructeur over
de vrouwen van dat heerlijh land, dat zich
om de evenaar slingert als een gordel van
smaragd.

Ons leger moet zijn mannelijk vroom rid
derlijk van manieren, een sieraad va� de
Nederlandse staat

'lledutwuLse Ooupwn/retijll/ieid.
Het is nu eenmaal een noodzakelijk tJJ 

kwaad dat __ een _ land een leger bezit om zijn
volk en z11n eigendom te verdedigen wan
neer dit nodig mocht blijken. De geschie
d�nis heeft ons geleerd dat we een leger 
dienen te hebben met een paraatheid van 
een aanvalsleger, hoewel niet met dezelfdebedoelingen. 

We kunnen om tot een goed leger te komen de weg van dienstplicht of van het vrijwillig dienstnemen volgen. We hebben reeds eerder in dit blad beweerd dat de geschikste weg hiervoor de dienstplicht is. 
-��t _schijnt dat het bureau voor oorlogsvn1w1ll1gers ander� opinies huldigt, gezien de vele advertenties in verschillende dag

en weekbladen. 
Niettegenstaande worden er ondertussen li�htin�en opgeroepen, die na keuring spoedig dienst zullen moeten nemen waaruit men �is�c?ien zou kunnen opm�ken, dat het vr_1Jw1ll1gerssysteem niet effectief ge-' noeg 1s. 
Kortom, op welke manier dan ook er komt een nieuw leger. Dat het keuri�gssysteem _voortreffelijk moet zijn heeft Dr.v. d. Reis al beschreven in Elseviers weekblad. Men mag dus op een physiek gezond leger vert�ouwen. Tot op heden blijkt nog nergens mt, dat we ook een geestelijk oezond leger mogen verwachten. Wat we ;el weten, dat is: dat _ in de trainingskampen,voor Nederlanders m Engeland beschikbaar gesteld, de vrije tijd verlummeld wordt met �ansavonden, films en nietsdoen. Enig initiatie_� van bo_venaf voor gezond tijdverdrijf of vnie ontwikkeling wordt zelden of nooit genomen. 
Er zijn nu al meer dan anderhalf jaar duizende Nederlanders in trainingskampen als Wolverhampton, Brentwood e.a., waar niets gebeurt dan wat trainen volgens Engelsrecept. 
Ook in Nederland is alles Engels wat de klok slaat, behalve dat men hier ten minste nog de oorspronkelijkheid bezit Nederlandse commando's te geven. Voor de rest is alles ver va� Nederlands. Het schijnt dat Nederland met eens meer een land is waar een eigen leger met eigen uniform en �igen rang

onderscheidingen een plaats kan vinden. 
Men drijft dit gebrek aan oorspronkelijkheid 

zelfs zover door, dat bordjes als "no 
entry'', keep right",. ,,no civilians" en vele 

andere zonder meer gehandhaafd blijven 

De wijze, de middelen bepaalt de leerling 
zelf. Niets is van zoveel belang als een 
eigen leger te bezitten met eigen kwalitei
ten, zowel moreel als materieel. Zodra men 
eigen kracht en eigen oorspronkelijkheid 
vergeet, hebben we te doen met een meer of 
minder geslaagde copie. Dit te voorkomen 
is een zware taak, temeer daar het proces 
van nabootsing al ver gevorderd is. 

Wij herinneren ons dat het Legioen Ne
derland, dat tegen de Russen vocht geheel 
verpruist was, niet alleen in uniform en 
commando, maar zelfs tot in hun mentali
teit. 

Als we nu ons Nederlandse leger bezien, 
dan, moeten we eerlijkheidshalve zeggen dat 
het volkomen verengelst is. Nu kan men 
beweren dat het altijd beter is de gewoon
ten van vrienden over te .nemen dan de vij
andelijke kleuren op je jas te hangen, maar 
het blijft in ieder geval een verregaande 
naäperij, die veel van afhankelijkheid weg
heeft. 

Men kan beweren dat de uniform-moei
lijkheden groot zijn, maar we dienen te we
ten dat ons land voortreffelijke stoomver
verijen bezit, terwijl de rest alleen maar een 
kwestie van organisatie betekent. • 

Het wordt zo zoetjes aan eens tijd dat 
we onze eigen waarde hervinden. Wa�neer 
allerwege gesproken en geschreven wordt 
over een nieuw leger, dan mag er ook wel 
wat aandacht besteed worden aan de oor
spronkelijkheid, die de kracht in de wil van 
een volk soms zo markant kan weergeven. 

H. v. d. M.

BIBLIOTHEEK "ROOMSE CULTUUR". 
Gevestigd bij Boekhandel van Griensven, 
Rechterstraat 10, Lidmaatschap f 1.50 per 
jaar (Catalogus inbegrepen). 

Nieuwe boeken. 
BC 900 

A 901 
C 902 
B 903 

Sjoerd Leyker - Drie getuigen. 
Gabriël Gorris - Oorlogsnovellen 
Nes-Uilkens - Het Legaat 
Herman Looman -

Krijndert Sirks' lange leven. 
A 904 Francine Onstein en Henk Schre

gel - Sursum Corda 
A 905 Marie Koopmans - Jong leven 

op jong land. 
A 906 Jacques Noordbant -

De vier winden. 
A 907 Corry Gloudemans -

Het witte kruis. 
A 908 Herman Moerkerk -

Verwoest Nederland. 
A 909 Ad van Brabant -

Moeders Nalatenschap. 
B 910 E. van Hemeldonck -

Maria mijn kind. 
BC 911 P. Begeer, Pieter Maritsstraat 7. 
BC 912 E. Stickelberger -

Levensroman van Hans Holbein. 
A 913 C. J. van Ledden-Hulsebosch -

Veertig jaren speurderswerk. 
BC 914 Hans Christoph Kaeigel -

Adem der bergen 
A 915 Dr. J. Gajetaan -

Volgende patiënt. 
A 916 P. Hyacinth Hermans Van 

mensen en dingen, die mij voor
bijgingen. 

A 917 Astrid Väring -
B 918 

BC 919 
A 920 
A 921 
B 922 

Een schip komt geladen. 
-,- - ·Kent ge het land? 

, - De Spotvogel 
Frank R. Pierce - Alaska-goud. 
Leonard Huizinga - Hieronymus 
Marie C. van Zeggelen - Kartini. 

Missiebusjes Missienaaikring Boxtel. 
Opgehaald op bruiloft van v. d. Meeren

donk-v. d. Weijst f 9,50. 
POSTDUIVEN. 

Op Zondag 21 Juli hield de P.D.V. ,,De 

Luchtpost" te Boxtel een wedvlucht uit
Neufvilles (België). Afstand 148 km. De
eerste duif werd geconstateerd om 9.49.07
en de laatste prijswinnende duif om 9.59.39

De prijzen werden als volgt gewonnen:
Th. Verbeek: 1 en 14; J. Habraken 2, 3,

4, 17 en 1 e overduif; Th. van cl. Langen
berg 5, 25 en 26; A. Bekers 6 37 en 39 -
M. v. d. Brand 7 en 22; A. Berte�s 8 28 291 

32, 35 en 45; Th. Eltink 9, 15 en' 271

; F'.
Maas 10, 11 en 46; J. Strijbosch 12 en 36 ·
W. van Griensven 13 en 40; F. v. d. Brand
16, 19 en 33; Chr. Leyten 18, 30 en 34;
W. Hobbelen 20; C. Spijkers 21 en 38; J.
Bekers 23, 24 en 2e overduif; P. Koelink
31; C. Langeman 41 en 43; P. v. Hemmen 
42; L. Lips 44. 

Zondag a.s. wordt gevlogen vanuit Mons. 
DE HUISSLACHTINGSREGELING.

VOOR ARBEIDERS. 
Voor arbeiders, welke een behoorlijk 

stukje land of tuin hebben, waaruit, met 

eventueel andere mogelijkheden, zoveel ruw al hetgeen zij voor de hai:monie 'gedaan
voer komt, dat een varken inderdaad slacht- hebben. Hij betreurde hun heengaan, �r 
rijp is te mesten zonder het gebruik van beide Heren heel veel van hun vrijen tijd 
ander voer (meel e.d.) is het thans moge- voor Boxtels' Harmonie besteed hebben -en 
lijk een varken op te zetten en te slachten nog besteden. Zij kunnen er trots op gaan 
voor eigen gebruik. . want het is geen tijd verspillen geweest. Hij 

Arbeiders welke menen aan de gestelde drukte tevens de hoop uit, dat genoemde 
voorwaarde te voldoen moeten dus spoedig Heren, de ;Weer�van Griensven is een der 
bij .de plaatselijke bureau-houders een aan- oprichters van Boxtels' Harmonie, nog 

- vraagformulier halen en invullen. steeds de harmonie zouden blijven steu� 
Indien met eerlijke opgave zou blijken, nen, vooral door goeden raad. Bij acclamatie 

dat min of meer ten onrechte geen "vergun- werden zij benoemd tot Ereleden van Box-, 
ning zou zijn verstrekt, dan kunnen leden tel's Harmonie. Beide Heren spraken hierna 
van de R.K. Arbeidersbeweging zich wenden een woord van afscheid, waaruit nogmaals 
tot het adviesbureau van den Dioc. Bond. bleek welk een warm hart zij de harmonie 

KAJOTTERSNIEUWS. toedroegen en nog dragen. De mogelijkheid 
a.s. Zondag 28 Juli 1946, na de Hoogmis om in 1947 een festival te houden werd nog

zal, door den Hoog Eerw. Heer Deken besproken, als mede het Bal Champètre dat 
Broekman, het nieuwe clubhuis genaamd Zondag 28 Juli gehouden zal worden in het 
·,,De Kajuit" plechtig worden ingezegend, Paviljoen Molenwijk. Aan dit bal is tevens
waarna gelegenheid wordt geboden tot feli- een grote verloting verbonden. 
citeren van 12-1 uur. Hierna werd de vergadering gesloten. De 

Des namiddags om 3 uur zullen in de gezellige sfeer die in de vergadering heerste 
parochiekerk .van het H. Hart een 30-tai was een bewijs dat de Harmonie in de har-
Kajotters worden geïnstalleerd, waarna een monie harmonieus is. 
grote propagandatocht door Boxtel zal wo'r- HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
-1en gehouden.· ' Zaterdagavond l-iield de Heemkundige 
VIERING KONINGINNEDAG. Studiekring in de Ridderzaal van het Kas-

Het bestuur van Boxtel Vooruit hield teel van Stapelen een studieavond, die ge-
Woensdagavond de aangekondigde verga- richt was op de Brabantse sagen, sprookjes 
derin_g met de afgevaardigden van de buurt- en verhalen. De heer Zunninghe hield hier-
comité's. De opkomst was niet erg bemoedi- over een interessante voordracht. Met en-
gend. kele algemene trekken gaf de spreker aan 

Na enige bespreking werd besloten dat wat iemand te doen heeft, die de volksver- : 
Boxtel Vooruit op Zaterdagmiddag Kinder- halen g'bed wil optekenen. De ki,mst van het 1 

spelen zal organiseren op de , Markt, waar- luisteren, de kennis van het volksgeloof in 
aan aardige prijzen zullen verbonden iedere streek, het contact met de vertellers, 
worden. / dat zijn drie onmisbare eisen voor de man, 

Nadere mededelingen hierover, zomede die alles nauwkeurig wil optekenen. Uit ver'-
. bekendmaking hoe en waar de kinderen schillende voorbeelden, opgetekend op di-
zich moeten opgeven zullen spoedig volgen. verse plaatsen, gaf de spreker çms een goed 

beeld van de verteller, van verschillende 
EXCURSIE NAAR DEN OOSTPOLDER. mooie trekken in de volksverhalen en van Leden van de N.C.B. van de R.K. Jonge het oude volksgeloof, fat zich overal ver-

Boerenstand, die een excursie willen mee- schillend uit. maken naar .de Oostpolder kunneh zich Na deze lezing ontwikkeJde zich een tn-
daarvoor opgeven bij derr secretaris van de teressante gedachtewisseling, waarbij.' oude 
N.C.B. en R.K.J,B. tot uiterlijk Maandag • geschiedenissen opdoken en humoristische 
29 Juli. • trekken van diverse verhalen een dankbaar 

BOXTELS' HARMONIE. studieobject vormden: 
Vrijdag 19 Juli hield Boxtels' Harmonie Met wederkerige dankwoorden en enkele 

zijn algemene vergadering in het zaaltje mededelingen werd deze studieavond be-
achter café de Kom. Naast de beide· be- sloten.
sturen en leden waren ook verschillende BURGERLIJKEN STAND VAN BOXTEL 
Donateurs aa'nwezig. van 16 Juli t.m. 22 Juli 1946. 

Op deze vergadering werd verslag uit- GEBOREN: Johanna C. M. d.v. Fr. H. v.
gebracht over het afgelopen jaar, lopende Dun e.v. P. J. v. d. Meijden, Nieuwstr. 35; 
van 1 Mei 1945 tot 1 Mei 1946, ' door den Adriana E. M. d.v. P. J. v. d: Sande e.v. 
Penningmeester en den Secreta.ris. Hieruit H. M. Vlemminx, Molenstraat 14; Cornelus 
bleek dat Boxtels' Harmonie zowel wat Ie- P. H. z. v. L. Steenbekkers e.v. M. A. 
d�n als capaciteiten betreft aardig was voor- Rooijakkers, • Onrooîschestraat 54; Wilhel-
u

1
1tgegaan en dat er he.el veel muziek ge- mus J. M. z.v. A. .'l. _d. Br�k .e.�'4--1..: A.__ maakt :was. Tevens traden aan het licht, de. ··-Raaijmakers, Bosscheweg 1î9; )öha�nes:·M: '• 

geweld1�e kosten waarvoor in deze tijd een W. M. z.v. w.· J. Vermeulen e.v. C. P. van 
Harmo?1� gesteld is. Moge. dit la��ste voor Ham, van Coothstr. 12; Johanna M. d.v. , 
Boxtels _mgezet�nen een pnkk_el z11n om de H. W. v. d� Schoot e.v. J. van Grinsven,
Harmonie te bltiven steunen en zo mogelijk Nieuwstraat 166; Petronella M. H. d.v. A. 
nog meer te steunen. A. van Hamond e.v. H. B. M. P. van Eijnd-

Bij de bestuursverkiezingen werden voor hoven, Molenstraat 102; Anna M. G. d.v. 
het Hoofdbestuur de aftredende Heren P. H. W. Pennings e.v. W. H. v. Gennip,
Tielen, W. Pri�k, en J. van den Meerendonk Korte v. Osch en v. Leeuwenstraat 5; Petrus 
herkozen, en m het bestuur der wêrkende C. H. z.v. G. J. de Bresser, e.v. E. J. de
!�den wer�en herkozen de Heren Jan Teu- Jong, Zandvliet 8; Wilhelmina Fr. d.v. A.
lmgs en Willem van Liempd. Zij namen allen v. d. Aker e.v. Fr. M. Schoenmakers, Mun-
�et genoegen hun bestuursfunctie weer op sel ·6; Johannes P. z.v. A. Damen e.v. E. zich. J. H. Wouters, Breukelschestraat 15; Maria 

Wegens hun hogen leeftijd meenden de B. J. d.v. J. P. v. d. Kerkhof e.v. P. Th. van
Heren H. H. van Griensven oud ·voorzitter Hal, Tongeren 60; Johannes W. H. z.v. H. 
en H. Boerdonk voorzitter, te moeten bes W. Steenbakkers e.v. M. C. G. v. d. Staak,
danken als hoofdbestuursleden. In hunnen Eindh.weg 64; Joannes A. H. z.v. W. H. Mi-
plaatsen werden gekozen de Heren Dr. A. chiels e.v. J. M. Bekkers, Tongeren 30; 
van E_rp en Ben Verheyden, welke hunne be- Irène H. J. M. d.v. J. G. de Koning e.v. 
noemmg aanvaardden. Welkom in ons· mid- I. A. Th. van Buul, Stationstraat 35.
den. Daarna nam de Heer W. Stinessen, ONDERTROUWD: Adrianus Willems en 
onder-voorzitter het woord en dankte de Theodora Kerssemakers; Adrianus C. Mi-
He1 \l van Griensven en Boerdonk, voor chielsen en Wilhelmina M. v. Breugel; Lau-

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

43. Met grote verschrikte
ogen stonden Nikkertje en
Blikkertje toe te zien. Hoe
zou dat aflopen? Het be
loofde een hevig gevecht
te worden. Nog steeds ging
het schieten voort, maar
ook kwamen de twee sche
pen steeds dichter bij el
kaar. Een botsing scheen
onvermijdelijk. Niem�nd 

scheen er op te letten.
"0 Nikkertje," .schreeuwde
Blikkertje. ,,Dadelijk krij
gen we een botsing. Hoe
moet dat toch aflopen. Ik
ben zo bang".
Ja, Nikkertje vond het ook
geen pretje, maar hij snap-

� � �-� �1 
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te wel, dat ze er toch niets 
aan verhelpen konden. 
44. ,,Wees nou kalm Blik
kertje" probeerde hij te
sussen. ,,Luister nu eens
goed. Zie je daar die rin
gen hanger.?" en hij wees
naar de reddingsboeien, die 

een eindje verder tegen de
wand hingen. ,,Die nemen
we ieder een en doen die
om. Als de schepen botsen,
springen we samen in het
water. Dat is altijd beter,
dan doodgeschoten te wor
den of gekraakt te worden
tussen het ijzer!"
Dat was werkelijk een

pienter idee van Nik
kertje. Vlug liepen ze .naar 
de reddingsboeien en be
gonnen ze los te werken. 
45. Niemand lette op hen.
Ieder had het druk genoeg 
met zich zelf. Niemands le
ven was veilig. De kogels 
vlogen hen links en rechts 
om de oren. 
Met veel moeite hadden ze 

_ elk een ring Maar nu was 
er geen tijd meer te ver
liezen. Vlug stapten ze erin 
en nog maar nauwelijks wa
ren ze klaar en naar de 
kant van het schip gelopen 
of. . . . . .  

Î 



rentius v. d. Besselaar en Josephina A. van
der Heijden; Wilhelmus Corsten en Maria
C. van Oirschot;; Johannes Th. Hazenberg
en Adriana van de Langen berg; Cornelis J.
Bertens en Johanna M. van Schijndel. 

GEHUWD: Antonius J. M. van Elk en 
Francisca H. M� van Heesch; Leonardus E. -
van Maaren en Henrica J. de Koning. 

OVERLEDEN: Christiaan Snelders, 84 j.;
Cornelis P. H. Steenbekkers, 6 dagen. 

ZIEKENDAG.
Met • de zomer nadert ook tegelijkertijd

weer de datum van onze jaarlijkse zieken-
dag. 

Het vorige jaar was als _intentie voor die
dag gekozen: God te danken voor de wel-
daad der bevrijding. 

En ofschoon de vrede weer is terugge
keerd, zien wij nog een grote chaos over
de gehele wereld, die de duurbetaalde vrede
ernstig bedreigt. Daarom is de intentie van
dit jaar: 

Van God af te smeken: een blijvende en
duurzame vrede. 

De ziekendag is vastgesteld op Dinsdag
30. Juli a.s. 

In tegenstelling met andere jaren wordt
deze keer aan alle zieken die dit wensen,
de gelegenheid gegeven, te Comrimniceren.
In verband hiermede zal er 's morgens om
half negen een gelezen H. Mis worden ge
celebreerd, waaronder de H. Communie
wordt uitgereikt. De zieken die deze H.
Mis willen bijwonen, ,vorden verzocht, dit
mee te delen; zij worden dan tijdig afge
haald en kunnen na de H. Mis het ontbijt
gebruiken. 

Bij goed weer worden de plechtige Hoog
mis en het plechtig Lof met ziekenzegen
en predikatie gecelebreerd in het Processie
park. 

GEMONDE. 
Het Bestuur van de Stichting "Vak

opleiding in het Bisdom 's-Aertogenbosch" 
gezien het rapport van de Commissie van
onderzoek bedoeld in artikel 55 der Nijver
heidsonderwijs, heeft aan Marinus H. Ver
voort geboren 1 April 1927 te Boxtel
won.ende Gemonde 88b het diploma uitge-
reikt, ingevolge artikel 56 der genoemde
wet, voor Machinebankwerker. 

Het behaalde puntencijfer was 9. Voor
waar een mooi succes, en van harte proficiat. 

2Jistd&die= 'llieuw.s. 
AANVULLING BONNENLIJST. 

voor de tweede helft van de 8ste periode 
--=- • • t21 Juli tot en met 3 Aug. 1946) 
- • Elk der volgende bonnen geeft recht op
"nèt Ropetivä.h: :-·. • • • ' -- •. · ,,. 
Bonkaarten KB 608. 
Reserve B 87: 1 ei. 
Bonkaarten LA, LB, LC 608.
A 71 melk: 2 liter melk. 
B 71, C 71 melk: 3½ liter melk. 
394 aardappelen: 3 kg aardappelen. 
Bonkaarten LO, LE 608.
D 71, E 71 melk: 6 liter melk. 
894 aardappelen: 1 kg aardappelen.
Tabakskaarten. 
T 40: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN.

De wnd. Directeur v.an de Distributie
kring. Boxtel· maakt bekend, dàt gedurende
net tijdvak van 29 Juli t.m. 31 Augustus a.s.
zal worden overgegaan tot het uitreiken van
nieuwe bonkaarten, K en L 610, welke in
de 1 0e en 11 e Periode 1946 geldig zullen
zijn. , • 

In de verschillende gemeenten zal deze
uitreiking op de na;volgende dagen plaats
hebben: 

BOXTEL
29 Juli niet-zelfverzorgers de letters A tm F 
30 Juli ,, ,, ,, ,; G tm K 
3l Juli ,, ,, ,, ,, L tm R ·
1 Aug. ,, ,, ,, ,., S tm Z 

_ • , SCHIJNDEL. 
29 Juli niet-zelfverzorgers de letters A tm G 

. 30 Juli ,, ,, , ,, ,, H tm P 
31,Juli' ,, /1• ,, ,, Q tm Z • OIRSCHOT.

,13 Aug. niet-zelfverzorgers de letters A tm N
14 Aug.· 11 , ,, ,, ,, M tm Z
14 Aug. niet-zelfverzorgers de letters A tm G
16 Aug. ,, ,, , ,, ,, H tm Q

. 17 Aug. ;, ,, ,, ,, R tm S
19Aug. ,, ,, ,, ,, T tm Z• 

LIEMPDE. 
� 1 Aug. niet-zelfverzorgersde letters A tm Z 

ESCH en GEMONDE. 
31 Aug'. niet-zelfverzorgers de letter� A tm Z

De Zelfverzorgers in elke gemeen'te zul
len allen schr/ftelijk worden opgeroepen en
wel in het volgende tijdvak: 

'. Boxtel: 2 t.m. 12 Augustus 1946. 
Schijndel: 1 t.m. 13 Augustus' 1946. 
Oirschot: 16 t.m. 26 Augustus 1946. 
Best: 20 t.m. 27 Augustus 1946. 
Liempde: 27 t.m. 30 Augustus 1946. 

' In de gemeente Boxtel, Schijndel, Oir
schot en Best heeft op de voor deze ge
meenten laatst vermelde datum· geen uitrei- .

_ king plaats na 12.00 uur. 
•• Overigens zijn de loketten bij - bovenge-' 
noemde uitreiking geopend van 9.15-12.00 •

·uur ep van 13;00-15.30 uur. 
,De wnd. Directeur voornoemd, 

J. F. A. PARO. \ 

ESCH. 
GILDE SINT WILLEBRORD. 

Op het te Beek en Donk gehouden con
·cours behaalde de gilde de eerste prijs voor
de oudste standaard en een tweede prijs 
voor het vendelen. 

KERMIS.
Op Zondag, Maandag en Dinsdag a.s. zal

te Esch de jaarlijkse kermis worden gehou
den. De diverse attractiebedrijven worden 
opgebouwd. Er zal dit jaar weer een voor
oorlogse kermis worden gehouden. 

LIEMPDE. 
Geslaagd. 

Op het te 's-Hertogenbosch afgenomen
Ensaid-examen voor coupeuse slaagde mej.
Annette J. M. v. d. Sande.

Sport= 'llieuw.s.

jrgt. voor Hendricus v. d. Heuvel en Chris
tina van Pinksteren de hsvr.; om half 8 gel.
jrgt. voor Jan Verhoeven; z.a. gel. mndst.
voor Hendrica Muselaers van Drunen; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Wilhelmus
v. d. Pas; om half 9 gel. H. Mis voor een
zieken vader. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gel.
jrgt. voor Laurentius v, d. Meerendonk; z.a.
gel. H. Mis voor overl. ouders; H. Hart al
taar gel. H. Mis voor Antonius Bergman;
Petronella Voets en Petrus den zn.; om half 
8 gel. H. Mis voor Hendricus Poirters v.w.
het Politiecorps; z.a. gel. jrgt. voor Lam
bertus v. d. Wassenberg; H .. Hart altaar 
gel. jrgt. voor Josephus Schelle; om half 9,
gel. H. Mis voor Jos. van Susante. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Anna v. d, Meijden v. d. Ven; z.a. gel.
H. Mis voor Elisabeth van Heesch v. d. 
Bosch; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 

O.D.C. KORFBAL. Antonius van Zoghel; om half 8 gel. H. Mis 
Zondag 28 Juli gaat ODC Korfbal met 2 ter ere van het H. Hart; z.a. gel. H, Mis 

twaalftallen naar Tilburg, om daar deel te voor Henrica v. d. Plas Dirks; H. Hart alt. 
nemen aan het korfbaltornooi, uitgeschreven gel. H. Mis voor Petronella Cornelia v, d. 
door de Korfbalvereniging',,Volt". Het eer- Eerden; om half 9 gel. jrgt, voor Cornelis
ste twaalftal komt uit in de 2e klasse Erken- v. d. Sloot. 
de Bonden, het tweede twaalftal in de 3de ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mnd. 
klasse Erkende Bonden. Over de resultaten voor Petrus Pennings; z.a. gel. H. Mis voor 
zullen we maar niet vooruit lopen. Doch de gel. Zielen; H. Hart altaar gel. H. Mis 
dit staat vast, dat ODC zal trachten een tot bijz. intentie; om half 8 gel. jrgt. voor 
van de prijzen mede naar Boxtel te brengen. Anna Maria v, d. Wassenberg Verhagen; 

ATHLETIEK. z.a. gel. mndst. voor Josephus Cuijten; H. 
Met slechts twee dames, en twee junio- Hart altaar gel. mndst. voor Antonius v. d.

ren welke waren opgekomen voor de wed- Steen; om half 9 gel. H. Mis voor Barbara 
strijden gehouden door Taxandria te Oister- v, d. Heuvel v. d. Biggelaar. 
wijk, op Zondag jJ. werd door ODC deelge- In het Liefdehuis zulien geschieden: 
nomen op enkele nummers, waarvan ··waa�- Maandag: gel. H. Mis voor Marinus van _ 
sultaten waren. Laarhoven; Dinsdag. gel. H. Mis voor Jo-

Mej. I. Robben, 3e prijs discuswerpen met hannes Dankers; Woensdag: gel. H. Mis 
22,40 m. en 4e prijs kogelstoten met 7,56 m. • voor Anna v. d. Meijden v. d, Ven; Don-
Mej. S. Jansen 4e prijs Hoogspringen met derdag; Vrijdag en Zaterdag: gel. H. Mis
1, 15 m. voor de gesneuvelden en degenen die in het

Junior mej. M. v. d. Plas verspringen buitenland verblijven. • 
373 m en 4e prijs bij 80 m loop in 12,7 sec. Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 

Laatstgenoemde dames waren voordien te ontvangen: Cornelis Johannes Bertens en 
nimmer op een wedstrijd uitgekomen. Johanna Maria van Schijndel beiden uit deze 

Op 15 Augustus worden te 's-Hertogen- parochie, waarvan heden de 1 e afkondiging 
bosch, de kampioenschappen voor dames en geschiedt; Johannes Wilhelmus Cornelis Vla-
op 18 Augustus a.s. de kampioenschappen mings geb. te Heeze en won. te Dongen en 
voor heren en jongens gehouden. Jacoba van Diesen uit deze parochie; Leo-

Het bestuur rekent daarbij op aller in- nardus Elisabeth van Maaren en Henrica 
schrijving, opdat we evenals voriger jaren Josephina de Koning beiden uit deze paro-
weer een behoorlijk figuur kunnen maken, chie; Hubertus Maria v. d. Ven uit deze 
ODC waardig. parochie en Geetruida Adriana Bashoorn 

Dus allen present. geb. te Boxtel en won. te Berkel; Laurentius 
DAMMEN. v. d. Besselaar en Josephina Adriana v. d. 

Uitslagen der op Maandag j.l. gehouden Heijden beiden uit deze parochie; waarvan 
partijen voor de 2e halve competitie der heden de 2e afkondiging geschiedt; Johan-
( ) E B  D nes Josephus v. d. Griendt geb. en won. te 

· · E�\. R��s�alen-F. Leermakers o-2 Vlijmen en Johanna Hendr'îca Kampert uit 
J. F. v. d. Wouw-C. Oliemeulen 2-0 deze -pa_rochie;_ Fredericus Petrus �hijse�s 
H, Schuurmans-Chr. van Roo --� 2� ___ en ,Mana �dnan� __ va!! HeeschJm��n u-1.t,

Y deze parochie; waarvan heden de 3e afkon-
==,================ diging geschiedt. De gelovigen zijn ver-

''71 ---·-· _/1. � --À"' n H .,,/ _, plicht de hun bekende huwelijksbeletselen 
f�- �• waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste
PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. aan den pastoor bekend te maken. 
ZONDAG, 28 Juli: De H. Missen om PAROCHIE VAN HET H. HART BOXTEL 

half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 7e Zondag na Pinksteren, 28 Juli 1946. • 
de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor De eerste schaal is voor de kerk; de 2e 
het geestelijk en ,tijdelijk welzijn der paro- v. de B.N. Vanavond om 7 uur Lof. De 
chie. Om 9 uur gel. H. Mis voor de levende Hoogmis is met volkszang. Om kwart voor· 
en overl. leden der St. Vincentiusver. Om 12 _ H. Familie voor Jongens; om 2 uur 
kwart voor 12 kleine Congregatie. Na de Sa Teresa, om half 4 H. Familie v. mannen. 
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Om Dinsdagavond om 8 uur H. Familie voor 
half 4 H. Familie. Vandaag onder de H.H. moeders en gehuwde vrouwen. 
Missen collecte voor het Diocesaan Jeugd- Vrijdag de 1ste Vrijdag der maand; 
werk. De 2e schaal voor de bijz. noden van 's avonds om half 8 Lof. Donderdag wordt 
het Episcopaat. Beiden collecten worden in biechtgehoord van 6 tot 7 uur. 
de milddadigheid der gelovigen aanbevolen. Zaterdag Priester-Zaterdag. Na de H. 

Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro- Missen wordt. gebed voor de Priesters ge-
zenhoedje. Donderdagavond biechthoren beden. 
van 7 tot 8 uur. Onder de vacantie zal de Kindermis niet 

Vrijdag, eerste Vrijdag der maand. Om om kwart voor 8, doch om half negen zijn. 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart, Wij verzoeken tevens de ouders hun volle 
waaronder algemene H. Communie voor de medewerking te verlenen dat de kinderen 
leden van de Bond, van het H. Hart. Des ook onder de vacantie trouw de H. Mis 
avonds om 7 uur ·Lof met Rozenhoedje. zullen bijwonen, vooral de kindermis op 

Zaterdag, eerste Zaterdag der maand en Dinsdag en Vrijdag. 
tevens Priester-Zaterdag. ZONDAG 28 J 1· 6 1 d 7 1 d 

d b h 
, u 1 : uur . . ; uur . .

Zater ags iecht oren van half 3 tot 4 voor het geest. en tijd. welzijn der parochie;
uar en van 6 uur tot half 8. 8 uur Ld. Henricus van Erp vanwege Broe-

Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. derschap v.h. H. Bloed; kwart over 9 I.d.
De ouders worden aangespoord er voor uit Dankbaarheid; half 11 de Hoogmis voor

te zorgen dat onder de vacantie hun kinde- Anna Doevendans van Grinsven als overl.
ren op geregelde tijden de H. Sacramenten lid van het Apostolaat des Gebeds. 

. ontvangen en zoveel mogelijk dagelijks de MAANDAG, 29 Juli: 7 uur l.d. tot herstel 
H. Mis bijwonen. van een zieke; l.d. Theodorus Timmermans, 

Vandaag na de Hoogmis vergadering van I.m. Johannes Verhoeven; kwart voor 8 Ld. 
de Zelatricen van de Bond van het H. Hart. voor Willy Derks; J.d. voor mej. Maria ' MAANDAG: . om kwart voor 7 gez. K<Wfmann v. d. Langenhof; half 9 Ld. Ge-mndst. voor Johannes Dankers; z.a. gel. H. , raraàs van Erp; half 10 gez. Huwelijksmis. Mis voor Gijsbertus tooijmans; H, Hart DINSDAG, 30 Juli: 7 uur z.d.1 Henrica 
altaar gel. H. Mis voor Petrus Pennings v.w. Leyten-Goyaerts te Eindhoven over!.; l.d. 
zijn medearbeiders in Duitsland; om half 8 Wilhelmina Pijnen burg . Roosenboom van-
gel. jrgt. voor Christiaan v. d. Breugel en wege Buurt; I.d. Antoon v. d. Meijden; kw. 
Allegonda van Nistelrooij; z.a. gel. rondst. voor 8 1.d. Gerardus van Erp; l.d. Martien 
voor Anna v. d. Steen v. d. Brand; H. Hart KJomp te Vierlingsbeek overl.; half 9 I.d. 
altaar . gel. H. Mis voor Marinus Slijters,· Antonius, Adriana, Adrianus en Franciscus 
Antoma v. d. Langenberg en Cornelis v. d. Wage)laars. 

• • 
Plas v.w. kinderen en kleinkinderen; om half WOENSDAG, 31 Juli: 7 uur I.m. Catha-· 
9 gel. H. Mis voor Johannes Petrus Tielen. rina van d. Steen-Bekers; I.d. uit dankbaar-

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. heid ter ere van de H. Gemma Galgani; 
voor Lambertus v. d. Besselaar; z.a. gel. l.d. mej. Just. Wàals-Götz; kwart voor 8 
H. Mis voor Christina van Erp Koolzaad; 1.d. overl. leden fam. v. d. Schoot v. d. Lin-
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Pf>trus van den; I.d. Johanna van Schijndel Zwanen-Beers v.w. het spoorwegpl!rsoneel • om half 8 berg; half 9 I.d. Harry v. Kleef vanwege gel. jrgt voor Lambertus Groen:ndaal; z.a. de Buurt. . , . gel. mndst. voor Petrus Bergman; H. Hart DONDERDAG, 1 Aug.: 7 uur z.d. Jos. v. altaar gel. H. Mis voor overl. fam. van Tits; Susante; l.d. Jo van Zeeland vanwege buurtj om half 9 gel. H. Mis voor Adrianus van l.d. Gerardus' van Erp; kw. voor 8 l.d. tot Griensven v.w. den Bond van het H. Hart. zekere intentie; l.d. lev. leden Br.sch. St. WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. Willibrord; half 9 l.d. Kees van Schayk. 1 mndst. voor Albertus Welling; z.a. gel. H. VRIJDAG, 2 Augustus: kwart voor 7 z.j. Mis ter ere van O.L.Vr.; H. Hart altaar gel. voor Wilhelmina Cor�elia Maas; l.d. ter ere 

van H. Moeder Anna; l.j. Gijsbertha Pijnen
burg Valks; kwart voor 8 z.j. voor den Heer 
Jan de Vries en mej. Catharina Paddenburg
z.e.; z.d. den Heer Adrianus Cornelis 
Baayens; half 9 l.d. Wilhelmina van Uden
v. d. Bruggen en Anna de d. 

ZATERDAG 3 Augustus: 7 uur l.d. tot
Eerherstel Onbevl. Hart van Maria tot bek.
der zondaars; l.d. Adrianus Potters; l.d.
Henricus van Eyk als Broedermeester van
het H. Bloed; kwart voor 8 l.j. Henricus
v. d. Wiel en Johanna Schilders z,e.; l.d.
Gerardus van Erp; half 9 l.d. Franciscus
Leermakers te Esch overleden. 
PAROCHIE H. LAMBERTUS, GEMONDE 

7de Zondag na Pinksteren.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel

zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Theo
dora Ryken. 

MAANDAG: half 8 jrgt. Petrus van Breu-
gel en Antonetta de hsvr. 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis de
Laat, Henrica de hsvr. en Marinus Schelle
kens. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria v.
d. Broek-Scheffers. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Leo
nardus Voets en Gertruda de hsvr. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. v. Adriana Sanders.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Bloed- en

Aanverwanten fam. van Heyst en Louter
mans. 

Deze week zullen geschieden: Zondag
H. Mis voor Maria Henrica Schellekens;
Maandag H. Mis voor Henriette v. d. Rijdt
te Rosmalen overleden; H. Mis voor Lam
bertus v. Berkel te Vught overleden; Dins
dag en Woensdag telkens 2 H. .Missen voor
Joannes Essens vanwege de buurt; Donder
dag, Vrijdag en Zaterdag telkens 2 H. Mis
sen voor Joes Essens vanwege zijn patroon
en zijn collega's. 
PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL. 

7de Zondag na Pinksteren 1946. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor mej. Wil-·

helmina v. d. Boom; half 9 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor het welzijn van de parochia
nen. De eerste schaal is voor het jeugdwerk 
van ons Bisdom; de tweede voor B.N. Drie 
uur Lof met rozenhoedje, om vele en waar
dige priesters te verkrijgen. Alle vaders en
moeders, die hun kinderen en van hun kin
deren priesters en medehelpers van priesters 
willen verkrijgen, worden qringend verzocht,
dit H. Lof mee te maken in het belang van
hun familie. Zonder moeite krijgt ge in dit
punt ook niets, dan leeglopers op Zondag-
middag, 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; half 9 plechtige H. Mis voor
den he;er Marinµs Manders. _ 

DINSDAG: half 8 H. Mis voor Henriette
v. d. Rijdt te Rosmalen overleden; half 9
H. Mis ter ere v. d. H. Antonius. Roept ge
thans met meer vertrouwen den H. An
tonius aan, nu Hij tot kerkleraar verklaard
is door Z.H. den Paus. In het bijzonder wor
den aan alle vrienden van de KA. de zie
ken van heel Boxtel u aanbevolen. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Ge
rard Vekemans te Nijmegen overleden; half
9 H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars
wordt vereerd voor een zaligen dood. 

DONDERDAG: half 8 H. Mis vanwege
spoorwegpersoneel voor Petrus v. Beers;
half 9 H. Mis vanwege godsvruchtige ver
eniging ter ere v. d. H. Theresia voor de
leden. 

VRIJDAG: eerste Vrijdag van de maand,
daarom toegewijd a.an het Goddelijk Hart
van Jezus; half 8 jrgt. voor Petrus v. d.
Meulengraaf en Adriana v. d. Aa hsvr.;
half 9 gez. H. Mis voor bewaarschoolonder
wijs. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Francisca
van Dorenmalen-van Grinsven; half 9 H.
Mis ter ere v. d. H. Gemma. Heden pries
ter-Zaterdag. 

30 dagen worden de gebeden verzocht v.
Henriette v. d. Rijdt te Rosmalen overleden.

Biechturen van half 3 tot 4 en van 5 tot
7 uur. daarna Lof tot voorbereiding van het
feest van het Onbevlekte Hart van Maria
op 22 Augustus, wanneer we extra Gods
zegeningen vragen voor de opbloei van KA.

De collecte voor Boxtels' Missie-Comité 
bij de bruiloft van de familie Quinten-Maas
in Lennisheuvel heeft opgebracht f 13,50.

Wie volgt in zake steun aan Boxtels' 
Missie-Comité. Wie heeft een uitzet mee
te geven aan missionarissen, die uit Boxtel
vertrekken? • . 

ZONDAG, 4 Augustus 7 uur H. Mis voor
Maria v. Kuringe-Veroude. • . 

ST. JAN'S ONTHOOFDING LIEMPDE 
ZONDAG: half 7 l.j. Johanna Jan van de

Velden; 8 uur l.j. Johannes Smulders; 10
uur de Hoogmis tot welzijn der par. , 3 uur
Lof daarna jongens-congtegaüe. 

MAANDAG: 7 z.mis voor Martina van
Zeeland overleden te Boxtel; half 8 l.j.
Adrianus Huyskens; 8 uur l.j. Hendrica van
Boxtel. 

DINSDAG: 7 uur z.m. overleden familie ,
van het kind vat1 Andreas van Hal; half 8 
l.j. Wilhelmina Adrianus Huyskens; 8 uur 
1. m. tot bijz. intentie. . , 

WOENSDAG: 7 uur z.j. Nicolaas v. d.
Velden; half 8 l.j. Wilhelmus v. d. Hurk;
8 uur J.j. Allegonda Wilhelmus v d. Hurk.

DONDl;RDAG: 7 uur I.m. bijz. noden
der parochianen; half 8 z.j. Christinus Quin
ten; 8 uur l.j. Cornelus Rovers en Lamber
dina hsvr. 



VR!)DAG: tste \'rijd::ig .Jer m::;::nd, d::i;:irom ook Donderdag biechthoren als op Zaterdagen; half 7 l.mis bijz. noden der parochianen; 7 uur l.mis bijz. noden der parochianen; half 8 z.mndst. voor overleden familie van Boeckel van Rumpt; deze H. Mis met uitstelling van het Allerheiligste en Acte van Ereboete aan het Godd. Hart. 'ZATERDAG: 7 uur z.j. Petrus v. d. Velden; half 8 l.j. Johanna Leonardus Voets; 8 uur l.j. Antoon van Alphen. ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par.; 8 uur l.j. Petrus Smuid ers en Ida hsvr.; 10 uur z.j. Huberta Petrus v. d. Velden. 30e: Johannes Derks overleden te Horssen; Johannes Essens overleden te Gemonde. Missiebu's: Bij huwelijk van Petrus Verdook en H. Roestenburg f 15,-. 
PAROCHIE H. WILLIBRORDUS ESCH 

Zevende Zondag na Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur Hoogmis voor de parochie. Tweede schaalcollecte voor het Diocesaan Jeugdwerk, 3de voor bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lot een lied. Donderdag gelegenheid om te biechten van 3-4 uur en van 6-half 8. Om half 8 Oefening van het. H. Uur. Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus; om halt 7 uitstelling van het Allerheiligste; om 7 µur Gez. H. Mis met uitstelling, waarna Litanie van het H. Hart en oefening van 
eerherstel; 's avonds om half 8 Lof; na het Lof een lied ter ere van het H. Hart. Zaterdag Priester-Zaterdag. Zondag a.s. zal de Zeereerw. • Pater van der Linden, die binnenkort naar de Missie vertrekt, in alle H.H. Missen preken over zijn Missie. De tweede schaalcollecte zal die dag tot zijn intentie gehouden worden. We bevelen deze collecte bijzonder aan. ZONDAG 7 uur H. Mis voor Johanna van der Bruggen; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de parochie. MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Willibrordus van den Braak; 8 uur H. Mis voor de gesneuvelden. DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Martinus van den Braak en Wilhelmina van den Berg de hsvr.; 8 uur H. Mis voor de gevallenen onze Parochie. WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmus van Schijndel en Wimke van Schijndel; 8 uur H. Mis voor Piet Jansen. DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmus van Schijndel van d. Evacueés; 8 uur H. Mis voor Piet Jansen. VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor Francisca van den Braak; 8 uur H. Mis voor de Gelovige Zielen. . ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmus van Schijndel vanwege Br. H. Bloed; 8 uur H. Mis voor Johannes Konings vanwege Br. H. Cornelis. 

.-. .,-,., d191t,.,-,., .-. .-. ... .-,., ,.-..,.-., ... ,.-,,. tfttr, ,-., 

Wegens vacantie 
zijn de Bakkerijen van 

P. van Etten en

Van Duren==Schollen

gesloten van 28 Juli tot 3 Aug. Het Bestuur van den Bakkersbond St. Nicolaas. Volgende week volgt de vacantiesaankondis ging van de andere bakkers. 
wwwwwwwwwwwww:.-r 

ZOMERFEEST 1946 De Bossche Diocesane Bond van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging organiseert op de EERSTE DRIE ZONDAGEN VAN DE MAAND SEPTEMBER een groot 

A.s. 2ondag 28 Julihopen onze dierbare ouders 
Jan V crmeulen . en 

Johanna v. Woensel hun 25sjarig huwelijks• t feest te vieren. Dat zij nog lang ges spaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen SIENA, HENK, NELLIE,JO,ANNIE, JAN, ZUSJE. Selissenwal 7. 
Zeer getroffen door Uwe belangstelling tijdens de ziekte en deelneming bij het overlijden en de begrafenis van onze inniggelicfde Moeder, 
Hendrica Muselaars 

geb. v. Druenen, zeggen wij U onzen hartelijken dank. Kinderen VERHEIJDEN MUSELAERS. Boxtel, Pr.Hendrikstr. 66 De Heer en Mevrouw J. de Koning van Buulgeven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochtertje: IRENE, die bij het H. Doopsel de namen ontving van: Irène, Henrica, Julienne, Maria. Boxtel, 22 Juli 1946. Stationstraat 35. Tijdelijk: St. Lidwina Zie-kenhuis, Boxtel, Kamer 2 Te koop, waschmachine m. wringer. Te bevragen N. Heesakkers, Kl. Liempdesche weg 4. Te koop een prachtige kinderwagen, oude samenstelling. Te bevragen Eindhovensche weg 72 Boxtel. Te koop, Grijs smoking
Mantelpak, maat 40. D. Spieringsstraat 5.Te koop een wit bruid�jurkje met toebehoren, leettijd plm. 7 jaar, enige dameshoeden, kinderledikantje, Mgr. Wilmerstraat 12. Te koop een toom zware Biogen, bij W. v. d. Oever va':i Sande. Onrooi 18. Te koop gevraagd een waschketel of weckketel door L. van der Schoot, van Salmstraat 70. Te koop, een driftvarken gemerkt voor het stamboek V.D.L. bij de Weel. Adr.v. d. Sande, Ónrooi 9.Te koop een vulkacheltje. Te bevragen Raaphof 9. Verloren blauwe Gabardine jas, tegen beloning terug te bezorgen van Hornstr. 36, Boxtel. 

Door deze maken wij onze H.H. Landbouwers.cliëntçn er. op attent, dat Wij kunnen nog heden onze zaak leveren uit voorraad : 
van 28 Juli tot 4 Aug, Engelsch Raygraswegens vacantie 
voor banket gesloten is. 

Italiaansch Raygras 
Veld• en Ruw Beemdgras 
ThimotheeVoor versnaperingen op W R d KI bon is de winkel Vrijdags itte, en oo e averen Zaterdags geopend. Spurrie en nog wat 

A. Y, Duren-Schollen
Knollenzaad. 

Banketbakkerij Fa. Gebr. v. Oers Tel. 274. Breulcelschestr. 62 Zaadhandel, Boxtel. 

Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij gelegenheid van de viering van het Zilveren Bestaansjubilé van ons huis brengen het Bestuur en Fraters van Huize de la Salie hiermede aan alle ingezetef!en van Boxtel hun diepgevoelde dank. 
Tuinfeest met verloting aangeboden door BOXTELS' HARMONIE aan Kunst, Bevende Leden en Begunstigers 

Zondag 28 Juli van 6-10 uur n.m. 
in het Paviljoen Molenwijk. i1s Donateur kan men zich opgeven bij bestuur van de Harmonie en ook aan de zaal. Beneden 18 jaar geen toegang. 

r � A.P.v.d.000M[N-11[SINI< 
STATION STRAAT 

-re: t_�� ,è � E30><-rE:L_ 

Alle meubelen zijn nu ��...;:,.-:: 
zonder vergunning, � 
WIJ zijn ruim 
teerd in: 

Huiskamers 
Slaapkamers 
Salons 

gesor-

Kleinme ubelen 
Kantoormeubelen 

in diverse uitvoeringen 
en alle prlhklassen. 

Komt vriJbllJvend een 
kijkje nemen In onze 

� 

Toonzal�n. "Alt 

\ 
. 

..'" 

Gouden' trouwringen 
De bekende H. D. Z. gouden trouwringen, de beste die U koope' ' 1mt, hebben wij in alle maten . gewichten voorradig tegen inlevering van oud goud. 

e/4. v. Vlerken, [Boxtel Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek Beste drift varkens te koop, ook gemerkte V.D.L. W. v. d. Pas, Lennisheuvel 61a.
ZOMERFEEST Zoo goed als nieuw hand-waschmachine, Brugstr. 2. Gevraagd door jong Echt, paar uit de meer gegoede stand in het alom bekende openluchttheater te OISTERWIJK Dit Zomerfeest zal bestaan uit een korte spreekbeurt, uit zang en openluchtspel. De bekende Kunstkring uit Oisterwijk zal haar gewaardeerde medewerking verlenen en voor ons opvoeren het middeleeuwse minnespel 
,,ROMEO EN JULIA" De kosten voor dit Zomerfeest be-

Te koop geheel nieuw massief eikenhouten kabinet (linnenkast). Bevragen J ulianastraa t 8. 2 of 3 ongemeu" 
bileerde1'.amers. Fornuiskachel, in goeden Brieven nr. 16 Bur. vanstaat, te koop. Bevragen dit blad. Molenstraat 19. _________ _ Een paar gummilaarzen nr. 42 en twee paar Damesschoenen nr. 38 te koop. Raaphof 5. 

NOTARIS P. MERTENS TE BOXTEL
:r:;er�isf���t�- 1 1' - per persoon, Rustoord "St. Antonius'' 

zal aldaar op Dinsdag 30 Juli 1946 voorm. 10 uur ten verzoeke en ten woonhuize van mej. de wed. W. v. d. Horst, Zandvliet 61,om contant gel1, Bosscheweg 197, Boxtel vraagt voor direct PUBLIEK VERKOOPEN: 

!BouwoaAacS.eidecs,oan!Boxtet. 
Op Zaterdag 3 Augustu$ 
is het uitb etalen van alle 
ingeleverde vacantiebonnen. Dit geschiedt op vertoon van uw ontvangen kwitantie, zonder kwitantie wordt nief betaald. De betaling zal plaats· hebben in het Vereenigingsgebouw op den

Burgakker van 3 tot 4 uur voor georganiseerdenen van 4 tot 5 uur voor ongeorganiseerden.Tevens maken wij aan onze leden bekend, dat in de vacantieweek van 5 tot 10 Aug. geen zitting wordt gehouden voor het innen van contributie. • Namens den R. K. B. B., C. v. n. AKER, Secretaris.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

! H. v. Eijck==de Louw i
• •
: heeft weer ruime keuze in : 
• • • ♦ 

: Peften. :
• ♦ 

: Beperkte voor-raad :• •

i zwarte Heeren Hoeden' i 
: à f 17.- : 
• ♦ 

: Breukelschestraat 42 B'oxtel. : 
• ♦ 
• ♦ ··············································•·-

FI J. Witteveen Woninginrichting_
• heeft geëtaleerd :

Prachtige Huiskamer 
Dressoir 200 
Theemeubel· 
Groote Tafel 
2 Fauteuils t 
4 Stoelen i 

c.m. breed

Hoog stoffeering 

Compleet f 695,� 
1 

Rechterstr. 22, Boxtel. Tel. 476" 

Rookt 
kwaliteit vo,I geur en smaak 

en Koopt 
• 

. · - , 
bij Bert van den �raak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 . 

w A Volop Nieuwe Haring Het adres voor Volvette Kaas alle soorten en Versche Visch 
DIRK VOS, Stationstraat 44

- Steeds voorradig Boter en Margarine
. ' .. ' ,, �, ', {'' ' .... ' ,_ _,.. 

. ' 

herstellen 
beteeke nt Ia n geren levens
duur van de schoenen en 

behoud van model en pasvorm· 

Laat bij ons repareeren Reparaties in ÉÉN WEEK gereed. 
PJooendeect' s

.sdwen= en f.eded'uindd. 
\.' " '\ ' ' ,' � • ' ' '•t' . . • ' 

-

Magazijn 

De Bijenkorf 
Stationstraat 55 
Telel. 406 

Markt 4 
Telef. 489 

·A. VAN KOL

édq,-Opbouwkeuken 
in zwart en blauw 

Compleet f 35,• 
Kaarten kunnen worden aangevraagd bij den secretaris• TH. Pastoor, Raaphof 12 te Boxtel. Een briefje bij hem in de bus met Uw naam, adres en verlangd aantal plaatsen is al voldoende. In verband met een eventuele extra trein is spoedige opgave gewenst; Alle leden met hun huisgenoten worden verwacht! ! Namens het Bestuur der afd. Boxtel, 

A. VALKS, Voorzitter.
een Keukenmeisje en 
eenige werkmeisjes, zoowel intern als extern. Zich te vervoegen dage• lijks bij de Directrice van het huis, 

Linnenkasten, tafels, stoelen, salonkachel, keukenkachel, spiegels, schilderijen, beelden onder stolpen, ledikanten, inmaakpotten, glas en aardewerk en hetgeen verder te koop wordt aangeboden. Bezichtiging één uur voor de verkooping. 
In Edy-kwaliteit ook voorradig: Baby-Teiltjes, Bazar
Bakken, Nacht-po's, Melkkokers, Vergieten, Steel
pannen, Emmers, Soep•, Schuim- en Sauslepels, 
Kinderdejeuners, Kroesjes. Alle maten pannen. Th. PASTOOR, Secretaris. Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURAN·T 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL. EN OMGEVING 

2Je (µmeentecaad. riele belang der gemeente zal behartigen,maar ook en vooral de belangen die het cul :ln de 6umdüiq,. 
turele leven van Boxtel raken. Vroeger in tijden van algemene verwar- Zeker het is van belang dat er enige Het was Zondag l.i. een grootse dag voor 

'ring en heel veel kieslijsten, toen men nog 
wegen en bruggen opgeknapt worden, en de Kajotters onzer beider parochies. Vijf en 

prijs stelde op een geestelijk advies bij te dat de nodige aanplantingen met zorg ge- twintig eerstelingen, jonge robuste kerels, 
houden verkiezingen heeft Deken Sprierings schieden, maar het is van even groot, mis- werden na een triduum vol diepe bezinning. 
eens gezegd. ,,Een gezond boerenverstand schien zelfs van nog groter belang, dat er en jeugdig enthousiasme van Pater Venan-· 
_is voldoende om Boxtel te regeren". Daar-

wat meer gelegenheid en wat meer leiding tius Assumptionist officieel in de rangen der En de Heer prees den onrechtvaardigen•mée beèloelde hij dan dat de kiezer zelf zijn komt bij de verschillende kunstuitingen in 35,000 katholieke jonge arbeiders van Ne- rentmeester. Luccas B. lijst en zijn persoon maar moest kiezen, als ons d·ierbaar Box.·tel. .• derland opgenomen. k l h•• k • h" Id d d d h k Een stu je Evange ie, dat voor velen on-IJ er maar re enmg mee 1e at een Het wordt zo zoetJ·esaan tiJ"d, dat Piet Zij, e apperen van et eerste uur, ·re- b b l d t cl t h 1 • cl. cl cl k egrijp aar is. Ergens in Pa estina woont gezon vers an oc we een eis was 1e Vi 'nk zi·i·n· kermi"sdraken ni·et op de Boxtelse gen aarmee .een grote verantwoor elij - db • b • b h • h cl h d cl een groot gron ezitter die zoveel landerijen niet mten esc ouwmg moe t wor en ge- bevolking meer mag loslaten, dat di·verse 
ei te ragen. Getrouw aan hun devies: f cl h f 1 t 11 h Il Ch hee t, at ij ze zei niet beheren kan. Hij a en. cabaret-programma's een volled1"ge keur1'ng "a es erste en in ristus" gaan ze er h f Id M h f d ' k" • h lf cl ee t er een rentmeester over aangeste , . en ee t voor gemeenteraa sver 1ezm- o.ndergaan biJ' een of andere commi·ssi·e met voortaan op uit om zie ze en hun stan s- d I d b h d ll• h Jd' cl d b cl h k f ie zijn an erijen e eren zal. • gen e ste mg ge u 1g e estaan e po- veto-bevoegdlleden, dat alleen goede fi'lms genoten, te er estenen. Heel het amilie- G Id cl h f b ]·t· k • • b • b h • I h b cl I h erege reist e eer zei zijn ezit-1 te e orgamsattes mten esc ouwmg te mogen gedraaid worden, dat aan toneel- even, et ar ei smi ieu en et ontspannings- l 1 t D K h 1• k V Ik " h d b � 1 cl d d cl cl k tingen na en contra eert zijn rentmeester. • a en . e . at o te e o spartIJ a e- verenigingen de kans wordt gegeve · ts even moet oor esem wor en van e a- I 1 t • 1 d • • d h I k cl h Zo arriveert 1ij na zijn inspectie te Antio-

s o en met a s zo amg aan e gemeente- beters te presteren door mi'ddel va" zi·J·..,,_ t o ie e ge ac te. h I d ff • d k" • Il d J J " ,,., H cl I c ië en A exan rië ook in Ja a, waar hem raa sver 1ezmgen te zu en ee nemen. n sidie, dat voor vereni01ngen van cultureel et was voor e aa moezeniers en de Id d d d B t l d h• d • 0• f 1 1 d h kk d d verte wor t • at zijn goe e rentmeester, ox e wer 1ervoor een a vertenhe ge- belang wat meer faciliteiten geschapen wor- ami ie e en, voor un ma ers in e strij h plaatst die door een drukfout tohallig d . een ontroerende plechtigheid, toen . Zondag- een grote oplic ter is, die met het vermogen -
, k d • k M en, enz. enz. van zijn meester heeft gespeculeerd. 
spra van ge!lleenteraa sverz1e ingen. aar Het ligt -niet in de bedoeling van Bra- middag dit kleine bataljon in witte blouses 
dit kan wel eens meer voorkomen. Dat de bants' Centrum een reeks opdrachten voor naar voren trad, om bij monde van aalmoe- De berichten waren zo betrouwbaar, dat 
P ti•• d A b ·d d lfd • • h J • H b ki k er geen proces of onderzoek voor nodig is. 

ar J van en r et eze e opm1e u - de Gemeenteraad klaar ;e maken.' Dat recht zenier v. einingen ewust en oe moedig d• d • • d d h 1··k L • De rentmeester wordt ontslagen en hf •• moet tg e is met zo vreem , aar een uwe IJ • 
ontlenen we aan niemand en bovendien zou: trouw te zweren aan Christus, Koning van t d t •• •• h d k cl KAJ z Il h zorgen, dat binnen 8 dagen het archie zover ussen· eze wee parttJen, ZIJ et an oo het dan zeer verstandt "g zt·J·n hi"ervan ni"et e . . . ij zu en zie geven met inzet d d h l •• k d J h h h in or e is, at een nieuwe rentmeester kan op uwe IJ svoorwaar en, we te verwac ten de minste nqtitie' te nemen. Maar het lijkt van eel un persoon, aan • de verovering worden aangesteld. is wat de landspolitiek betreft. ons niet overbodig enige wensen • kenbaar van de jonge arbeiders: ze willen een een- M d b d ] k T h h f h·11 d • 1 h d I k h I k aar e e riege ij e rentmeester is in-oç ee t men op verse 1 en e p aatsen te maken van een groot deel van de ge- ei eggen tussen at o ie e overtuiging en 1 1 • t k I t • � b 1 • b" Ik d d h tussen \een we geste d man geworden.' Hi1· nte • unnen na a en aan sommige gemeente- meentebevolking. . e evmg: 1j e e aa voor un geweten f t•• d. .. • J"k d Id I hee t een eigen landhuis met eigen renpaar-.par •Jen namen te geven, 1e ZIJ eigen tJ Een raad is gekozen door en voor het en voor e were wil en zij van minuut tot d • • t t h bb • k h I k d Il d d en. En zi1·n plan is gemaakt. Op ziJ'n _ beste me moes en e en. volk. Wanneer deze raad zich geeft voor het mmuut at o ie zijn voor e vo e hon er D·t Il ht t • 'd I renpaard rijdt hij raketsnel al zijn klanten t a es ec_ er erz1J e ge aten mag men volk. in de mate van het kunnen, dan i·s procent. f • d k• • • B J J h J d a en roept· ze op ter vergadering. HiJ. wil .�ver e ver 1ezmge� m oxte geen s ec te het een goede raad. ongens, uw wapens zijn nu gezegen : ge 

• d k d h t d d 1 • kk niet gaan bedelen, hi1· zal niet aankloppen woor en spre en, aar e gezon • verstan • Het is onzin om nu al de Jofhazui·n te moogt ze nooit meer stre en. • • d t • 1 d G"" b I d • d d d bi1· maatschappeliJ"k hulpbetoon. H11· zal nie-aanwez1g 151 en a 1s we een ou erwetse schallen op de -voortreffeliJ'kheden van onze tJ zijt gemo i iseer tot e oo . • ma 
• d t t f �· D K A J b h I d d I mand tot last zijn. HiJ. weet 'n betere weg. ar eei;i goe e maa s a • Gemeenteraad. Niemand is met een · derge- e · · • e e st een rievou ig e ement: E • •. B t 1 1 d G·· •• b d b d Met al zi1·n pacli:ters onderhandelt hi1· en • r is_ m . ox e vee te _o_ en. liJ'ke vl_eipartiJ •. gediend en het zou alleen tJ ZtJt ar ei ers ; ge oren uit e arbeiders-D t d k k d I ieders pacht wordt verminderd. • . • eze gem.een eraa rtJgt een grote taa . maar een reden kunnen '"'Orden tot lachen stan zu t ge u moeten tooien met stands- G d d I � d V 1 1 cl • J d h " f h d G oe e vrien en in Jeruza em verra\.len it - oora mogen "N.e_ we, e speç1a e aan ac t en spotten. Het enigste wat we willen doen . ier ei . ij weet wat uw. arbeid vermag .. h ·.-v;ragen ,voo�·_he�::qd!ptele leven van Boxtel, . is de wens uit- te cpreken dat we dàden te in de opbouw van ·ons stukgeschoten vader- . aanN ZtJn deer. . h . d d- _. 

waàrvoor .d\! butg�emeester bii· ziJ"n installa- . k ... d" � . ' 1. h b h land _. • • u zou en we verwac ten, at eze me_t 
• t.. �, • , .. . , . / • Zt�n rngen 1e getmgen van p 1c ts. etrac • _ • • ·-·----· ·__ , - - _ d -·t t (cl 1 . d-tl""-d or·· 

��l��ii�Lj-���\fÏ:l"l'Î!�Wttkeîff"'f"'dti'g.-'êh";;\,"3,n>iezdnê f véFstancÎ . .c-:?'- ,;- ·�'�"
7

'�-� ... --·---Gijzi1t --iong·: \ • oegee·stering! vuri&heid; > , Z�UV,�áa��èh��e��aÊ� z��t ie;���,:�� 1
Ë�.___ e ,, oxte_ s�,�P-�volkmg verwacht van de Het succes moge dan op de voet,volgetl. kracht en verlangen spreken mt uw Jonge d h d h d" 11 , 

gemeenteraad ·ntet- alleen dát hij het mate..: kerels-ogen. Gij hebt de kracht en de eii· en 
e eer predes he!!- onrec tvalar igehn rdentd-�- • ' waarde van u·w i·ong • ·  td kt d . meester, om at IJ met over eg ge an el ., . . . -ZtJn o.f! e : . e ns- had". . heid, de remhe1d en de b!t1dschap van de ·E t h d"t · d t. ·d ' b J Bezoekt men de eenvoudig-gulle Brabander thuis, dan ben je al gauw op de hoogte van z'n hartsgeheimen . Je weet precies wat 

jeugd n oc , 1 1s e opze van e para e . 
Ma.ar ho Il 1 ·t I tl I" k D A Christus wil hiermee heel iets bijzonders le-

• Wie vanuit het koude noorden vele rivie- ze denken, ook over je zelf: de Brabander en de J �end es zt� ge t 10 1ld • . eh • ren. Hij wil hier n.l. hoe én de grootgrond-
doopsel �an °J 

eK . on e!Je J°t� 10 dt bezitter én de rentmeester beiden mannen
r�n ovèrstak, om in Brabants blonde landou- draagt z'n hart in een glazen huisje, wij 
_wen te komen leven, mag zich wel gelukkig vaak in een huisje van beton. Bij veel noor- vest op de f d · · �w 1 eaa tgd_ gegron - van de wereld zijn. Ze letten beiden slechts 

tuiging van u: amknthn/�n u':"d ttepe overd- op de kuQst, om in korte tijd rijk te worden. 
_aéliten na jaren van _verblijf nog oog en • delingen, meer bepaald uit Oost- Nedèrland, óor te .hebben voor verschil van manieren heet dat Brabantse oppervlakkigheid. Mis- en rot�vast de 

wsto a O icdtsme a oerh-ouft En in die zin, in die kunst prijst de een dus • rmen er eeuwen ee de ander . 
en opvattingen tussen heide gewesten. schien omdat wij de eenvoud verloren en ze 

doorstaan. Uw hechte katholieke overtui, Ch • t • b h ft • t t • d t d • •• d cl· b d .. ns us e oe me e zeggen, a eze g
otmngdez•vJerheeff�oe mgs do _em vanb�wd stnJd practijJconchristelijk is. Dat spreekt vanzelf. • Toch zal hij een nauwkeuriger oordeel - vervingen door geslotenheid. Ook blijkt er 

formuleren dan een toevallig trekker, die een cultureel defect, want hij drinkt zo maar mg van e Jonge ar et er M •• t • d" ff. lh "dVrienden , gij staat midden in de brandin; aar WIJ moe en uit te __ gera meeru. et 
�Jle ervaring mist, en wiens uitspraken over het .tintelende gerstebier uit grote kruiken in 
:zuidelijke achterlijkheid in de kranten zo steen en niet zoàls wij het lamme vocht uit Meer dan O ·t dt d h 'd" 1.. 0• van de wereld leren, dat WIJ toch zeker met 

trokken tuss:� g:�J k sc deit mgs tJnh�e: overleg �mze eeuwige toekomst verzekeren 

bespottelijk aandoen. een elegant flesje Perl. . . en waa , -�ssen c ns moeten m de hemel. tendom en matenaltsme, dat z11n bruutste __ De katholieke noordeJing vindt hier aller- l)e binnenkamers der Brabantse · behui-
eerst zo aantrekkelijk de leve _nshouding van zingen beschikken over wèinig comfort: de 
het Brabantse volk; hij ervaart ze als een bekleding doet vaak koud aan en er is min-
kostbaar erfgoed uit een tijd, waarin alle der meubilair vertoon als in het noorden; 
-mensen over alle dingen van lev.en en dood maar inplaats van dit alles, dat men voor 
·éénzelfde mening hadden, die van de. Kerk geld kan kopen, schateren van hun wanden 

va.n Christus. • _ . • . de párelhelle trillers van een rijkjoelende 

uitdrukkingsvorm vindt in het godloos commQnisme, waarvan N. Schuurmans, de spre�er van uw feestavond gewaagde . Gij, KaJ0tters!. kunt de scheidingslijn trekken : gijzelf z1Jt er verantwoordelijk voor, waar de grenzen zullen worden uitgezet. Weest danKajotter in merg en been. : .. De Kerk �et haar leer, haar bisschoppen. kinderschaar. De Brabander noemt veel kin-
e11 goedmoedige priesters is · ook nu nog deren 'n Zt!gen. 
\'Oor de doorsnee Brabander richtinggevend Opmerkelijk zijn , de betogen În de 

·er bepalend. De Brabander steunt op tra- meeste plaatselijke dagbladen over achter-
'<l.îtie, .. katholicisme is·�voor hem iets van- stelling der inwoners van het donkere zui- ' 

Aan Christus, Koning, Tra.uw. P.R. 

============ 

2Je :J<,ajait. 
*ifspr��ends, . dat - �et grote bereidwillig- den, terwijl men daar van in de industriële. 
Heid wordt_ aállVaat'lf Gewoonte en- traditie . , steden van Oost-Nederland met veel minder Zo heet sinds de plechtige inzegening op 
yërtegenwoordigen een grote macht: daarom gunstige . condities bijna nooit hoort gewa- Zondag 28 Juli het nieuwe clubhuis van de 

gebeurt het wel, dat een zuiderling. zo ge- gen. _En toch kunnen zij bogen op mannen Boxtelse Kajotters. Die. naam is ons zee-
_nfàkkelijkwanke)t in geloot en zeden; als hij als Schaepinan, opgegroeid midden in de ko- varend v_olk waardig en hij houdt tevens 
'hovert de -waterlinie over. de hem vertrouw- renvelden van· de Tubbergers, of Ariëns,, iets .in van de ongedwongen argeloosheid der 
dé· dingen zo heel. verschH_lend hoort- oor- die z'n wapens heeft· gesmeed in Twèntés jeugd, die erin samenkomt: Naast de Ark 
,delen, • • _ • , - . . • - • mooie stad Enschedé. • • gelegen kon het met geen andere benaming 
. : Je·: moet_ een Brabander - in zuidergrond _ De Brabander kent z'n eigen zwakheden 

!evreden zijn .. De klank die er van · uitgaat 
kweken- en ,hem • niet verpoten. . -zeer goed. Hij. praat • er gemakkelijk over, ts zonder emge pretentie : de Kajuit wil 
<·Wat een vetpozing geeft deze katholiek_e want wat hem_ op 's hartengrond 1eît, dat slechts zijn diensten bieden. 
levet1shouding als men jarenlang de ver- welt hem néiar de keel. Maar steeds is hij J?�or de goede zorgen van kapelaan. van 

kill�nde adem van een dor calvanisme. bedacht op zelfbehoud, daarom waakt hij Hemmgen en Deken Broekman onvermoeid 
rond zijn gebeente heeft voelen Jerstarren angstvallig tegen de schadelijke invloeden als het gaat om de godsdienstige en cultu-
·.,_o_ die starkijkende gluurogen _achter z� uit het noorden. Er is hier geen kwestie rële belangen v:an een hem dierbaar volks-

_menig strak gespannen gordijntje Véin de hui- van gebrek aart ruimte van opvatting of van 
•deeJ, ��rd ?it riante onderdak tot een blijde 

_zen· erg�ns in Twente als men onbekend met 'ontkenning, dat er buiten Brabant geen goed werkelIJkheid. Op de dag der installatie der 
pl�ätselijke géwoonten op Zondag een fiets- bestaat; hij is beducht dat zijn in eeuwen jonge katholieke arbeiders werd het officieel 
tochtje_ maakt door het dorp; Achter elk van verdrukking gewonnen· zelfstandigheid " overgedragen. 
l'a�m,'.twée dolken, die de lichtzinnige willen door onachtzaamheid teloor zouden kunnen 

• Wij, .jongeren, betuigen onze oprechte 

doorboren: in je verbeelding rijzen bijbelse gaan. Daarom hoort men allerwge: Edele dank_ aan allen,. die medewerkten �an de
taferelen op over "stèen des aanstoots" en . , Brabant were di ! opening van deze speelie woning. ' 
�êt zekere "teken der ééuwige verwerping". De drukbezochte receptie bewees ons eens 
- De Brabander, ·neemt het niet zo nauw✓ • Edele Brabanders houdt altijd een diepe te meer, dat de KA .]., een jaar .geleden· nog 
met de Zortdagrust; hij gaat zo gemoedelijk overtuiging van de echte en onvervalste onbeke.nd, zich mag verheugen in de wel-
om met O.L.Heer en alle lieve, Vrouwkes levenswaarden. �oende sympathie van de inwoners onzer, 
knik½:en hem toe vanuit haar kapellekes vol Alleen een, groot geloof in de eigen ka- gemeente. 
blöemen langs de wegen van het land. Ook tholieke .waarheid en een bezielde beleving •Ane .hens aan dek, de kabels los en de 

�ra�t een Brabander nog �! eens in de kerk, van haar waarden bij alle leiders zullen in 
veroveringstocht voor Christus Koning ;be-

mii.'ar ik meen dat het zieleheil daar minder staat zijn Brabant. te leiden, als het ooit de • gonnen. 
-iïad'êêt van ondervindt dan van het strand- gang zal moeten gaan naar modernere Je- Goede Vaart en behouden
-t��en;üi �et DQyeil' Moerdijkse. • Vef!stoestanden. p. R. 

thuiskomst: 
P. R. 

1lieaws in 'lJoqd,vtudtt. 
Kolen-productie in het Rijnland.In de eerste helft van 1946 fs de kolenproductie in het Rijnland gestegen tot 19 

: millioen 850.000 ton, hetgeen qngeveer 80% bedraagt van de normale voor-oorlogse pro. ductie. In dezelfde tijd bedroeg de productie van briketten 4 en een half miflioen • ton. 
Geen Communistisch-Socialistische · samenwerking in Frankrijk. ,En der leiders der Franse Communisten :Jacques Duclos, had den secretaris der Franse Socialistische Partij: de heer D. Maener een • gemeenschappelijke actie voorgesteldtussen -�ocialisten en Communisten om gez�men!t1k het plan der nationale veiligheid , mt te werken. De heer Daniel Mayer ant

woordde, dat zijn vrienden reeds hard gewerkt_ hadden om de nationale veiligheid te orgamseren en dat ze hiermede zouden doorgaan, zonder nochtans hierin de samenwerking met de Communisten te kunnen aanvaarden. • 
Anti-Communis,tische Actie in den Libanon. , • De regering van Beyrouth is evenals die van Egypte, zich zeer wel be�ust dat alle 
opstootjes en _ stakings-pogingen uitgaan van. de Commumsten. Ze treedt er dan ook·krachtig tegen op. Zo heeft ze onder meer bepaald, dat in geval van staking, geen lonen' zullen worden uitbetaald, terwijl de ambtenaren, wier deelneming aan de stakingsvoorbereidseJen, absoluut vaststaat zonder·· tneer ontslagen zullen worden . 

De Amerikaanse fiJm. ,,Going my way" • (de met sterren bezaaide weg).werd tot tweemaal toe gedraaid in tegenwoordigheid van den Paus. Volgens EverettCrosby, broer van den. held uit deze ·film,was het coll�ge , der kardinalen zozeer met deze film ingenomen, dat ze tweemaal ver-· 



Uitslag ste,mming voor de-n Gemeenteraad van Boxtel 
op 26 Juli 1946. 

Namen van den Candidaat. 

* Vallcs, A.
* van Susante, Ch. J. F. M.
* van der Meijden, P. J.
* de Laat, R.
* Oliemeulen, C-.
* van de Sande, P. J.
* van den Brandt, J. W.

Pastoor, Tb.
van Meurs, A.

* van de Laar, W. J.
van den Bogaert, A. H. -W. •

* Bekkers, M.
van Nistelrooij, A. M.

* Pietermans, J. A.- ·
Janssen, N. P. A.
van der Meijden, M. C.
Peijnenburg, J. M .•

* Dr. Voorhoeve, P. G.
van der Meijden, G. M.

·Dekker, K.
, Voortman, J. W.
van den Berg, ·A.

Dekkers A. P. 

* van der Krabben, H. A. P.
* van der W eijst, A. C.
* Megens, W. H.

Steinmann, C. L, M.
van Oirschot, C. J.
Savellcouls, P. J.
van der Kruijs, H. M.
Adelaars, A. N.
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van Santen, H J. C. tl , 4 4 2 3 5 

3 
29 

155 '217 200 134 191 95 68 1060 
3 176 

105' 
25 33 

114 

* de.Visser, W. A. P. M. 4 4'2 41 22 12 38 18 
Baaijens, L. W.
van Osch, M.
Merks, K M. 

l 2 3 84 10 5 

1 6 1 
5 13 21 41 13 21 

48 
Totáal ongeldig uitgebrachte stemmen '21 

56 46 
62 39 

138 67 
49 59 

45 
54 

28 428 
11 295 

Tot lid van den gemeenteraad werden geko zen de met een * gemerkte candidaten. 
�ij eerste verdeling werden toegewezen aan: Ná tweede verdeling werden mitsdien toege-

Lijst 1 : 10 zetels. wezen aan: 
Lijst '2: - zetels. Lijst 1 : 10 zetels. 

1 zetel. Lijst 3: 2 zetels. Lijst 2:

Lijst 4: l zetel Lijst 3: 3 zetels. 
1 zetel. 

13 zetels.
Bleven te • verdelen 2 'zetèls waarvan lijst 2 
en. lijst _3 ·ie-der één ietèl kregen. 

toond moest worden in _de· studio van het 
Vaticaan. 

Rome bezit een dirigent van 9 jaar. 
Pierino Gamba is de naam van het won

derkind, dat onlangs een uitvoering van 
Beethoven's Tweede _Symphonie en een con
_cert van twee uur dirigeerde in de Opera 
van Rome. Enkele weken geleden heeft Pie
rino zijn Plechtige H. Communie gedaan 
in de Kerk der Capucijnen te Rome; het 
H. Vormsel werd hem toegediend door Mgr.
Giordiano. Enigen tijd geleden werd hij in
particuliere audientie ontvangen door Z.H.
den Paus.

Een mirakel? 
In de geboortestreek (St. Angelo Lodi

gliano) van de onlangs heilig-verklaarde 
Amerikaanse Zuster: Moeder Francesca Sa
verio Gabrini zou een mirakel hebben plaats 
gehad tijdens-.de processie met de reliquieën 
der heilige. Een kind van 5 jaar, dat blind 
was sedert zijn geboorte zou het gezicht 
hebben teruggekregen. Het nieuws heeft ·een 
diepe indruk gemaakt onder de bevolking, 
doel-\. de Kerkelijke autoriteiten nemen het 
gewone voorbehoud in acht. 

Majoor J. N. Breunese heeft een brochure 
uitgegeven, waarin hij zich verdedigt tegen 
de aanval van niinister Meynen op zijn va
derlandse houding. Wie deze brochure leest 
is ervan overtuigd dat de Nederlandse zui
veringscampagne wel wat democratische 
rechtzinnigheid mist, en vraagt zich af of 
men zo maar zonder gerechtelijke loop 
iemands vaderlands gedrag mag laken. 

Brabants Studenten Gilde van O.L. Vrouw 
gaf een brochure uit met wetenswaardig
heden en foto's, die de werkzaamheicl van 
dit Gilde goed weergeven. Het geheel heeft 
een studentikose inslag en is goed verzorgd. 
Vooral het omslag is artistiek. 

CREDO-PUGNODAG. 
Na wekenlange zorgvuldige voorbereiding 

van onze gewiekste Boxtelse C.P.-mannen 
kon Zondag 28 Juli de feestvergadering voor 
het 12½-jarig bestaan van de diocesane 
C.-P. met vlag en wimpel worden ingezet, 
onder de ruisende platanen van het Park der 
Paters Assumptionisten. 

Lijst 4: 

15 zetels. 

Rector van Helvoirt leidde deze bijeen
komst. De eerste inleider van deze middag, 
Pastoor Drs. Bannenberg ging in grote lijnen 
de wording van de Credo Pugno na. C.P. 
zal behalve activiteit naar buiten, meer diep
gang moeten krijgen door ernstige studie en 
degelijke vorming. C.P. is het behoud, de 
kern van de katholieke Arbeidersbeweging. _ 

- Nu vooral: de communisten spelen het
klaar om hun leden in vuur en vlam te zet
ten voor hun godlöos materialisme. Dan zul
len de C.P. mannen zich daartegen verzetten
met geheel hun persoon: mannen van be
ginsel met hoge idealen, die overal in de
fabrieken katholieke cellen zullen uitbouwen.

C.P. mannen, gij zijt het zuurdesem en
het zout in de massa der katholieke arbei
ders.

Piet Vriens werd als diocesaan-secretaris
vervangen door Piet Coppes. Beide heren
werden gehuldigd. In zijn inleiding wees
P. Coppes op de qoodzakelijkheid van ont
wikkeling, innig godsdienstige vorming en
gezonde ontspanning. Na de groepsbespre
kingen over de inleidingen werden de con
clusies door verschillende leiders naar voren
gebracht. Vooral N. Schuurma-ns wees op
de scheiding, die ook de katholieke arbei: •

• ders heden ten dage aanbrengen tussen
katholieke overtuiging en beleving. Al onze
daden en gedachten moeten in God hun
oorsprong en einddoel vinden._

Een Plechtig Lof besloot deze \'ruchtbare 
samenkomst. ✓-

Examen Hoofdacte .. 
Onze dorpsgenoot, de heer J. C. van 

Etten, Jr., onderwijzer aan de St. Franciscus
school te Boxtel, slaagde te Breda voor het 
examen Hoofdacte; deel B. 

Geslaagd voor Melkcontroleur. 
Bij het 1.1. Vrijdag te 's Hertogenbosch 

afgenomen examen van F.N.Z. voor melk-..-1 
controleur Fok- en Controlevereniging slaag
den M. Habraken en J. M. van de Sande, 
beiden uit Boxtel. 

Bij de te 's-Hertogenbosch gehouden exa
mens slaagden de volgende dames: 

Voor Coupeuse: Ant. van Meers bergen, 
Jo van Eindhoven, Grada van Kuringen, 
Sjaantje van d. Rijdt, Anny Koenders, Lies 
Vorstermans, allen uit Boxtel; Netje van d. 
Sande, Liempde; Marie Aarts, St. Michiels-
G��-

Voor Costumière: Marietje op 't Hoog en 
Martha van d. Steen, beiden uit Boxtel. 

Zij genoten hun opleiding bij M. J. J. v. 
Nistelrooy, Lerares-Coupeuse, Rechterstraat 
20, Boxtel. 

Op het gehouden examen te Den Bosch 
slaa�de Mej.' Lies Vorstenmaqs voor Cou
peuse. 

UITSLAG BARAKCONCOURS. 
Uitslagen van de in het Stationskoffie

huis H. Hobbelen gehouden Barakconcours 
1sté prijs: H. Heerkens 240 p.; 2de pr. H. 

v. d. Broek 229 p.; 3de pr. L. v. Raamsdonk
225 p.; 4de pr. H. v. d._ Brand 224 p.; 5de
_pr. A. v. Dij� 2'10 p.; 6de pr. H. Rovers
208p. . -

Het concours is buitengewoon geslaagd. 
Hef bestuur dankt hiermede allen die daar-
aan hebben meegewerkt. 

WIE VOLGT? 
Bij het bestuur van de Katholieke Ar

beiders Jeugd is éen gift binnengekomen 
van f 100,- tot steun van deze zo belang
rijke organisatie. Voorwaar een vorstelijk 
bedrag, • waarvoor de Kajotters zeer dank
baar zijn. De KA.}., die zulk belangrijk 
werk verricht onder de jonge arbeiders van 
Boxtel, kan een dergelijke, materiële steun 
zeer goed gebruiken. Moge de milde gever 
vele navolgers vinden! 

EXCURSIE N.O. POLDER. 
Degene die zich hebben opgegeven voor 

de excursie naar den N.O. Polder worden 
verzocht Zondag na de Hoogmis bij de 
Landbouwschool te komen. 

Vertrek a.s. Dinsdag 5 Augustus. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. 

HET WIT-GELE KRUIS EN DE 
KRAAMVERPLEGING: 

Van het Bestuur van den Prov. Bond van 
het Wit-Gele Kruis te Tilburg ontvingen wij 
de mededeling dat de tarieven voor de gedi
plomeerde kraamverzorgsters verhoogd zijn 
met f 1,50 per dag, sociale lasten enz. inbe
grepen. Door dit besluit, is de Dr. Hoek's 
Vereniging genoodzaakt voor de interne 
kraamhulp een vergoedirig te vragen van: 
f 20,- voor de III klas; f 25,- voor de 
II klas en f 30,- voor de I klas. 

Voor de wijkkraamhulp : 
f 10,- voor de III klas; f 15,- voor de 
II klas; f 20,- voor de I klas. 

Deze nieuwe regeling is per_ 1 Augustus 
j.l. van kracht geworden.

Het Bestuur der Dr. Hoek's Ver. 
Afd. Wit-Gele Kruis. 

ZIEKENDAG. 
Dinsdag al vroeg in de morgen was er rond 

het anders zo rustige Duinendaal een on
gewone drukte te bespeuren. Geen wonder. 

, Het was Ziekendag. En eenieder die_ ge
vraagd werd om bij het vervoer van de 
zieken te willen helpen, had spontaan zijn 
hulp aa_ngeboden. Z� arriveerden _ r:ond 8_ 
utxr- de verschillende· wagetis mêf -paHënten 
in het park, waar om half negen' een stille 
H. Mis werd gelezen voor de zieken, die
wilden Communiceren. 

De grote drukte echter begon pas na 
9 uur, omdat de meeste zieken 'Yaren opge
geven voor de Hoogmis. 

Met allerlei voertuigen arriveerden ze en· 
de dames van de Ziekenactie stonden klaar 
om het de zieken die dag zo gemakkelijk en 
gezellig mogelijk te maken. 

Terwijl de lucht begon te betrekken, be
gon om 10 uur de Plechtige Hoogmis, die 
werd opgedragen voor de zieken door ka
pelaan Damen, met assistentie van Pater 
Venantius van Stapelen, die ook de predi
katie verzorgde, en van de Eerw. Heer 
H. v. Griensven. •

In zijn levendige toespraak· wees de pre
dikant de zieken op het grote voorbeeld 
van offer en lijden, de H. Lidwina van 
Schiedam en spoorde allen aan, het offer 
van 't lijden, in navolging van die grote 

'vz.. '1.ndse Heilige, blij van geest en blij
v,. el aan God te brengen. / · 

Na de Hoogmis de gebruikelij�e en- bij 
de ziekerl zo bekende koffietafel, waaraan 
ze met élkaar de nieuwtjes :van 't afgelot're:n 
jaar konden bespreken. In de middaguren 
merkte11 we onder de belangstellenden o.a. _ 
op; Burgemeester _v. Helvoirt, Deken Broek-

• man en verschillende andere geestelijken.
• Ondertussen werd het weer tijd voor het
middagmaal,. dat dank zij de buitengewone
medewerking Vjln het Boxtels publiek, vóór
oorlogs genoemd moch� worden.·

Om 3 uur werd het Ziekenlof. met de 
ziekenzegen gecelebreerd door pasto_or van 
Besouw en Pater Athanasius van Stapelen 
spoorde in zijn toespraak de zieken aan, om 
getroost en gesterkt naar huis te gaan, vol
gens het voorbeeld van de Grootste Lijder 
aller tijden Jezus Christus. 

Na het Lof konden de zieken nog ge
nieten van een degelijke .koffietafel en zo, 
geestelijk en lichamelijk versterkt, gingen 
allen, zéér voldaan weer huiswaarts. 
• Aan de Ziekendag • werd deelgenomèn
door 53 zieken (het vorige jaar 35)._
• Namens de Boxtelse zieken een woord
van dank qan de dames van de Ziekendag, 
die met zoveel opoffering van tijd en moei
te, deze Ziekendag deden slagen. 

ESCH. 
Als leden van de gemeenteraad werden 

gekozen-: (alphabetisch) A. Dieden, J. v: d: 
Hoogen, C. den Ouden, M. Peijnenburg, 
Th. Spooren, J. Vlassak en H. Vugs. 

Nieuwe leden: Th. Spooren, J. Vlassàk en 
H. Vugs. Niet herko;zen M. Schoones, Jac,
v. d: Akker en L. Baars.

Burgerlijke stand van Esch.
GEBOREN: Wilhelmina A.. J. M., d.v.

Spooren-van Gorp; Jacobus H. A. M. z.v, 
Berman-van den Akk:er ;--' Wilhelmus J. M: 
z.v. van Hommel-Bergman; Wilhelmus M:
J. z.v. van Iersel-Robben; Antoniqs J. M.
z.v. van Overbeek-van Rulo; Jacobus M. C.
-z.v. Habin-van Breugel; Francisca T. J. H. 
d.v. Rovers-van de Meerendonk.

OORLOG EN OPBOUW.
Het was werkelijk de mo�ite waard deze

tentoonstelling te bezoeken, hoewel enige 
stands achterwege moesten blijven wegens 
de beperkte ruimte. De uitleg, die hierbij 
werd gegev�n was zeer vakkundig en zeer_ 
interessant. 

Daar in andere bladen reeds voldoende 
• over opening, doel en wezen dezer tentoon
stelling is geschreven, volstaan wé met te_ 
zeggen, dat dit alles meer belangstelling 
wëfard was geweest, hoewel men over de 
resultaten niet ontevreden mag zijn: 

BETUWSE PROCESSIE NAAR HET 
HEILIG BLOED. 

Op Dinsdag 6 Augustus a.s. houdt de Be
tuwse processie naar Kevelaer" haar bede
vaart naar het H. Bloed. 

Deze processie Werd opgericht in het 
jaar 1912 en omvat 17 parochies n.l. Ange
ren, Bemmel, Doornenburg, Driel, Elden, Elst, 
Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huis
sen (stad), Huissen (Zand), Indoornik, Le_nt, 
Oosterhout, Pannerden en Valburg. 

Daar Maria's 'genadeoord te Kevelaer on
bereikbaar is, koos deze processie dit ja_ar 
Boxtel als 't genàdeoord, waarheen zij nu 
willen pelgrimeren. 

De processie arriveert met 'n extra trein 
om 10,45 en vertrekt weer om 17,57. 

Program: Ruim elf - uur - plechtige Hoog
mis in de St. Petruskerk; 2,30 Kruisweg
oefening in het Processiepark; 4,30- Plech
tig Sluitingslof. 

VOOR AMINDO. 
Uw schrijven in dank ontvangen. Wij ho

pen volgende -week hierop in te kunnen 
gaan, daar met enkele woorden twee geheel 
verschillende opvattingen niet te verenigen 
noch nader toe te lichten zijn. Redactie, 

Avonturen van Nikkertje en· Blikkertje. 

46. Horen en zien ver
ging door het helse lawaai
dat ontstond. De schepen
waren op elkaar gelopen
met een flinke vaart. Het
schieten ging nog even
door, maar al gauw hadden
allen het druk genoeg, met
voor hun eigen veiligheid
te zorgen. Sloepen werden
uitgezet in vliegende haast,
want "de Arend" begon
langzaam maar zeker te
zinken. De slag was goed
aangekomen. Wel deed de
bemanning hopeloze po
gingen om de lekken te

""l::� ._--. ... 
._.,, . 

stoppen, maar tevergeefs, 
er was geen redden meer 
aan. 
47. Nikkertje en Blikker
tje waren intussen in het
water terecht gekomen. De
zee was tamelijk wild en ze

' voelden zich onpasselijk 
worden door het zeewater 
dat ze mee naar binnen 
kregen. 0, o, hoe moest 
dat toch aflopen? Ze dre
ven hoe langer hoe verder 
van de twee schepen af en 
het begon er bedenkelijk -
voor hen uit te zien. 
48. Op "de hete Bliksem"

hadden ze de ontstane lek
ken kunnen stoppen en wa
ren ze druk bezig het wa
ter weg te pompen. Het 
zag er naar uit, dat ze het 
strijdterrein levend zouden 
kunnen verlaten. Want op 
,,de Arend" hadden ze geen 
tijd meer, om zich met an
dere schepen te bemoeien. 
Van het schip zelf was bij
na niets meer te zien en 
het grootste gedeelte van 
de bemanning had plaats 
kunnen nemen in de sloe
pen. Dat was nu de straf 
voor hun zeeroverij. 



OFFICiëLE BONNENLIJST. 
voor de tste helft van de 9de periode 1946 

(4 tot en met 17 Augustus). 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 

het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 608. 
463 t.m. 467 brood:· 800 gram brood. 
468 brood: 400 gram brood. 
471 boter enz.: 125 gram boter. 
472 boter enz.: 250 gram margarine. 
481 boter enz. : 100 gram -vet. 
482 suiker: 500 gram suiker. 
483 Algemeen: 100 graqi zelfrijzend bakm. 
484 Algemeen: 200 gram kaas. 
485 Algemeen: 250 gram jam, stroop, enz. 
B 89 Reserve: 1600 gram brood. 
C 89 Reserve : 800 gram brood. 
B 90 Reserve: 100 gram kaas. 
B 91 Reserve: 2 kg aardappelen. 

• C 90 Reserve: 1 ei .. ••
Bonkaarten LA, LB, LC 608.
_405 vlees: 100 gram vlees. '
406 vlees: 400 gram vlees. 
407 vlees: 8 oz. meat and \'egetabies.
A 73 melk: 2 liter melk.
B 73, C 73 melk: 3½ liter melk.
401 aardappelen: 3 kg aardappelen.
Bonkaarten KO, KE 608.

. 963, 964 brood: 800 gram brood.
971 boter enz.: 250 gram boter. 
972 boter enz.: 125 _gram margarine.
982 suiker: 500 gram suiker. 
983 Algemeen: 100 gram zelfrijzend bakm.
984 Algemeen: 100 gram kaas. 
985 Algemeen: 250 gram jam, stroop, enz.
D 89 Reserve: 800 gram brood. 
E 89 Reserve: 500 gram rijst, kindermeel of

kinderbiscuit. 
Bonkaarten LO, LE 608
'905, 906 vlees: 100 gram vlees.
901 aardappelen; 1 kg aardappelen.
D 73, E 73, melk: 6 liter melk.
Tabakskaarten enz. 
T 41: 2 rantsoenen tabaksartikelen en 2

rantsoenen sigaren van minder dan 
18 cent per stuk of een pakje kerf

. tabak van 40 gram merk "Pax".1V 41, V 42: 100 gr. chocolade en/of suikerw.
X 41: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X .42: 100 gram chocolade en/ of suikerwerk. 

JUNIORENSPORTOAG OOC. 
Zaterdag en Zondag (3 en 4 Augustus) 

zullen de ODC Junioren boven 12 jaar on
derling de strijd aanbinden in een vijf- of 
zeskamp. 

Zaterdag treden de jongens aan van 12 
tot en met -14 jaar voor de nummers: 80 m 
sprint, hoo�springen, verspringen, ingooien 
en doelschieten om te trachten in deze vijf
kamp eer en 'n prijs te behalen. De rang
orde zal worden bepaald naar de prestaties 
in alle nummers. 

De jongens van 15-17 jaar hebben het 
Zondag in een zeskamp nog zwaarder, door
dat voor hen nog een duurloop is vastge
steld. 

Op beide dagen beginnen de wedstrijden 
om 3 uur en zullen vermoedelijk tot ± 5 
uur duren. Heel wat ouders en andere be
langstellenden in de jeugd zullen voor deze 
interessante wedstrijden 'n wandeling naar 
het ODC-terrein over hebben. 
Benoeming terreinknechten ODC terrein. 
Het Bestuur van ODC deelt mede, dat tot 

terreinknechten zijn benoemd, de gebroe
ders van Osch, Breukelschestraat, Boxtel. 

Belanohebbende worden er op attent ge
maakt, dat de sleutel van de poort en kleed
kamer, op bovengenoemd adres moeten wor
den afgehaald. 

Mede ter voorkoming \'.an beschadiging 
van de gewassen wordt er nog eens nadruk
kelijk op gewezen, dat de toegang uitslui
tend is door de poort, en niet langs de 
kleedkamers of ergens anders. 

Ook komt het de laatste tijd noga, 1s 
voor, dat personen, vooral kinderen, ter ver
korting van de weg naar het Zwembad, ge
bruik maken, pm over het nieuwe veld te 
lopen. 

Ofschoon het heel begrijpelijk is, dat men 
liefst zo gauw mogelijk in het zilte nat wil 
dompelen, wordt er nog eens ten overvloede 
op/ gewezen, dat het voor een ieder ver
boden is om op het nieuwe terrein te komen. 

Tegen overtreders zal streng worden op
getreden. 

Men zij dus gewaarschuwd. De bonnen voor melk zijn oeldio tot en 
met Z7terdag 10 Augustus. V�or de week 
van 11 tot en met 17 Augustus zullen voor A THLETIEK. 
tabak, melk en aardappelen nog bonnen wor- Door enige heren, leden der R.K. Sport-
.,.<len aangewezen. - vereniging ODC (voornamelijk voetballende
·� Op de suikerbonnen 482 en 982 zal voor- athleten) werd besloten om a.s. Zondag deel
;11�melijk geraffineerde suiker verkrijgbaar te nemen aan de door de sportvereniging 
z1Jn. In enkele gevallen zal mèn echter met Udi te Uden uitgeschreven athletiekwed-
rmve sui�er genoegen moeten nemen. 

• strijd ..
·-Deze week is wederom 100 gram vlees Het Athletiek bestuur van ODC verzoekt 

_èxtra _beschikba_ar, zodat men in totaal 500 . met aàndrang aan de heren-, dames- en 
·g_r�m. per ye�rhen dagen ontvangt. Boven- . _ junioren-leden _ opgave voor deelname aan
clîeri1s-opoon'Wvlees 8''ozl:ca.--n4 gràml • de a.s: Bossdie dames-·en'lierenkämp10en· 
; meat· and vegetables verkrijgbaar. schappen op resp. 15 en 18 Augustus waar-
, �oven-genoemde bonnen kunnen reeds op voor op uiterlijk 3 Augustus a.s. laatste post; 
;�nJdag � Augustus worden gebruikt, met moet zijn ingeschreven. Men rekent even-
:mtzondermg van de bonnen. voor vlees,. als voriger jaren op aller deelname, waar-
�elk, en aarddappelen, waarop eerst met voor bepaalde eischen op alle nummers zijn 
mgang van Maandag 5 Augustus mag wor- gesteld, welke ter inzage liggen bij den voor-
den ·gekocht. _ zitter der afd. Athletiek te Boxtel. 

Uitreiking Schoenenbonnen op het 
Cijfer 8. . 

De• wnd. Directeur van den Distributie-
kring Boxtel maakt bekeng: . 
: D�genen, ·wier' Tweede Distributiestam

kaartpummer eindigt op het cijfer 8 komt 
.indien na Januari 1945 geen bon voor- o/ 
_w�né, Amerikaat?se of Beroepsschoe;en 
werd ontvangen, m de maapd Augustus in 
aanmerking voor een bon voor gewone 
schoenen. . 
. Tevens komen in aanmerking - ongeàcht he_t Tweede Distributiestamkaartnummer -kinderen, die de leeftijd van 10 maanden hebben bereikt en nog nimmer een schoenenbon ontvingen. 
- In de Kring Boxtel z'al de uitreiking van schoenenbonnen·op de volgende dagen oe-schieden: 0 

(,chijndel :. 
1 Augustus de lette5S A t.m. N 2 _Augustus de letters M t.m. Z

Esch: . 3 Augustus alle letters .. 
Oirschot: 5 Au_gustus alle ,Jètters. 
Best: 6 Augustus alle letters. 
Liempde: ,7 Augustus alle letters. 
Boxtel: -

•. 8 Áugustus d_e letters A t.m. H 
9 ·Augustus de letters I t.m. S 10 Augustus_ de letter S t.m. Z , Tevens zal te Boxtel op 8 9 en 10 Aug. de na-uitreiking plaatshebbe� voor de an-

dere gemeenten. 
De wnd. Directéur. van den Distr. Boxtel, 

J. F. A.1 PARO. , 

VRIENDELIJK VERZOEK. 
Niet overal kan men zijn sigarettenpeukie 

neerwerpen. Zo ook kan men niet overal 
pui!} en vuil storten, zoals dat tegenwoordig 
geoeurt. Het is daarom dat de burgers van 
-�o,xtel nog eens het vriendelijk verzoek ont
v�ngen het vuil klaar te zetten voor de 
wagen der gemeentereiniging, die het geval 
�ij a op komt halen. 
: . Mocht u een hoeveelheid puin , hebben, 
:waármee u geen raad weet, dan kunt u dit 
afleveren aan de paters Assumptionisten van 
Stapelery, die het voor ophoging best kun
nén ge&uiken e!I. gaarne willen ontvangen: 
Daarmee' dient u het gemeentebelang en te- . 

-g'elijkert_ijd.w0rdt dit·alles goed besteed.

16 Augustus op . Uw 
weer 100 gram

PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL. 
ZONDAG, 4 Aug. De H.H. Missen om 

h;t!f 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. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. Maandagavond om half 8 
Congregatie. Vandaag de 2e schaal voor de 
bijz. nodeQ van het Episcopaat, welke bijz. 
in de milddadigheid der gelovigen wordt aan
bevolen. Vandaag zal de H. Bloeddoek ter 
verering worden uitgesteld. 

Dinsdag 6 Aug. begint de noveen voor 
het Hoogfeest van Maria Hemelvaart. Ge
durende deze noveen of binnen de acht 
volgende dagen is er een volle aflaat te 
verdienen onder de gewone voorwaarden. 
Elke dag der noveen is een aflaat te ver
dienen van 300 dagen toepasselijk op de ge
lovigen zielen van het vagevuur. 

Donderdagavondt om 7 uur Lof met Ro-
zenhoedje. , • 

De Broedermeesters van het H. Bloed. -
worden verzocht de contributie op te halen 

Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. 

Dopen iederën dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 

Dienst voor overl. fam. v. Son v. d: Aa; 

om half 8 gel. mndst. voor Bernardina Strik 
Smits i om half 9 gez. Dienst voor over!. fam. 
v. Alphons v. d. Eerden Bussing.

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst
voor Antonius v. cl. Steen v.w. het personeel 
van Susante; om half 8 gel. H. Mis voor 
Hendricus Poirters v.w. het politiecorps i 
om half 9 gez. jrgt. voor Servatius v. d. 
Breekel en Johanna Maria Huijskens de 
hsvr. i om half 10 Huwelijksmis. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor over!. fam. Ghijsens van Heesch; 
om half 8 gel. rondst. voor Paulina Voets; 
om half 9 gez. mndst. voor Anna Maria 
Heesakker Geerts; om 10 uur Huwelijksmis. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Cornelis v. d. Meijdeni om half 
8 gel. H. Mis voor Peter Karel van Rooij 
en Maria Anna van Rooij v. d. Veldeni om 
half 9 gez. Dienst voor Antonius Petrus Jo
hannes de Visser i om half 10 Huwelijksmis. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Gesina Doesburg Pelgrim i om half 8 
gel. mndst. voor Josephina Selhorst van 
Laarhoveni om half 9 gez. Dienst voor Fran
ciscus Servatius van Elten en Mia de cl. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. 
Mis voor Jan Troeien; om half 8 gel. H. 
Mis voor Johanna v. d. Meijden Cornuit i 
om half 9 gez. Dienst tot bijz. intentie; om 
half 10 Huwelijksmis; om kwart over 10 
Huwelijksmis. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Johannes Dan

kers i Dinsdag gel. H. Mis voor Marinus 
van Laarhov.en; Woensdag gel. H. Mis voor 
Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Donderdag 
gel. mndst. voor Antonius van Kerkoerle; 
Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis voor de 
gesneuvelden en degenen die in het buiten
land verblijven. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Cornelis Johannes Bertens en 
Johanna Maria van Schijndel beiden uit deze 
parochie; Joannes Bernardus Keurentjes en 
·Hendrica Maria Huijberts beiden uit deze
parochie; Hendricus Johannes Maria Strik 
uit deze parochie en Diliana Maria de 
Koning uit de parochie Villapark te Eind
hoven i waarvan heden de 2e afkondiging 
geschiedt; Johannes Wilhelmus Cornelis Vla
mings geb. te Heeze en won. te Dongen en 
Jacoba van Diesen uit deze parochie; Leo-

. nardus Elisabeth van Maaren en Henrica 
Josephina de Koning beiden uit deze paro
chie; Hubertus Maria v. d. Ven uit deze 
parochie en Geertruida Adriana Bashoorn 
geb. te Boxtel en won. te Berkel; Laurentius 
v. d. Besselaar en Josephina Adriana v. d.
Heijden beiden uit deze parochie; waarvan 
heqen de" 3��f�on�ing ges<;.hi�dt_. De _ _ge
lovigen ZIJn verplklit ·Oe hurt Oel<enae huwe
lijksbeletselen .waarin niet is gedispenseerd 
ten spoedigste aan den pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE H.. HART BOXTEL. 

8e Zondag na Pinksteren, 4 Aug. 1946.
De eerste schaal is voor àe Kerk; de 

tweede voor de B.N. Vandaag 7 uur Groeps 
mis voor alle Gidsen en Verkenners. Van
avond 7 uur Lof. Dinsdagavond 8 uur H. 
Fam. voor meisjes en verloofden. 

ZONDAG 4 Aug .. : 6 uur 1.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie; 
7 uur l.d.; 8 uur 1.d. voor Antonius Wage
naars als over!. leden van het Apostolaat 
des Gebeds; kwart over 9 Ld.; half 11 de 
Hoogmis voor Antoon v. d. Meijden als 
over!. lid van het Apostolaat des Gebeds. 

MAANDAG 5 Aug.: 7 uur z.d. Wilhel
mina van Oirschot van d. Sloot; 1.d. Willy 
Derks; Ld. Riet van Nunen; kwart voor 8
l.d. Cornelis Strijbos eri Theodora Theunis
sen z.e.; half 9 l.d. voor Gerardus van Erp. 

DINSDAG 6 Aug.: 7 uur l.d. Wilhelmina 
Pijnenburg Roosenboom vanwege Buur-t; l.j. 
voor Petrus Strijbos; I.m. voor Hendrica 
Verhoeven-van d. Biggelaar; kwart voor 8 
l.m. voor Anna-Maria Doevendans v. Grins
ven; half 9 I.m. voor Maria Kaufmann-v: d.
Langenhof. 

WOENSDAG 7 Aug.: 7 uur z.j. Jan v. d. -
Mt:ijden; l.d. voor Adrianus van Hommel i 
I.m. voor Adrianus van Ruremonde; kwart
voor 8 I.d. Nelly v. d. Steen; half 9 Ld. 
voor Harry -v. Kleef vanwege de Buurt. 

DONDERDAG 8 Aug.: 1.d. Jo van Zee
land vanwege de Buurt; Ld. Antoon v. d. 
Meijden; I.m. voor Willy Derks; kwart voor 
8 I.m. voor Laurens Nouwens; half 9 I.m. 
voor Hendricus v. d. Horst; half 10 gez. 
Huwelijksmis. 

VRIJDAG 9 Aug.; 7 uur I.m. voor Adria
nus van Hommel; I.m. voor Gertruda Da
men-v. d. Aa; I.m. voor Johanna Potters 
Kemps i kwart voor 8 I.m. voor een over!. 
vader; half 9 I.m. voor Zeereerw. Heer 
Pastoor de Kort. 

ZATERDAG 10 Aug. : 7 uur Ld. Heer en 
Mevrouw van Dijk-van Oerle; Ld. Lam- -
bertus en Cornelis Baayens; l.m. voor Ma
ria van Hal-Danke,:;; kwart voor 8 I.m. voor . 
Maria v. d. Plas van Summeren; half 9 l.d. 
Bijzondere Intentie. 
(PAROCHIE H.'LAMBERTUS GEMONDE. 

8ste Zoodàg na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 

- der parochie; 10 uur H. Mis voor Maria
van Kasteren. 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Schellekens. • 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Regina hsvr. 
van Henr. Schellekens. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Josina 
Smits. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
v. d. Heijden.

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Maria
hsvr. en Antoon v. d. Heijden. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Bloed- en 
Aanverwante fam. v. Heijst en Lauterman. 

Deze week zullen geschieden: Maandag 
mndst. voor Cornelis Klomp; Dinsdag mndst 
voor Eerw. Zuster Xaverio; Woensdag: 
mndst. voor Adriana Verhoeve; Donderdag 
mndst. voor Petrus van Eindhoven; Vrijdag 
mndst. voor Theodorus van Kuringe; Ze.
terdag H. Mis voor Overledene. 

PAROCHIE H. THERESIA; BOXTEL. 

8ste Zondag na Pinksteren 1946. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Maria 

van Kuringe-Veroude; half 9 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor het welzijn van de parochia
nen. De eerste schaal, is voor onze eigen 
kerk; de tweede voor B.N. Drie uur Lof 
met rozenhoedje uit dankbaarheid v,oor ver
kregen weldaden. 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intenfie; half 9 H. Mis voor een zieke; 
's avonds 7 uur vergadering van de St. Eli
sa beths tichting. 

DINSDAG: half 8 H. Mis voor Henri ette 
v. d. Rijdt te Rosmalen overleden; half 9 H.
Mis voor den heer Johannes Quinten. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis voor over
ledene; half 9 jrgt. voor Henricus Maas, 
Helena van Haaren hsvr. en Gijsbertus de 
zoon. 

DONDERDAG: half 8 H. Mis voor den 
heer Lambertus van Elk in den Haag over
leden; half 9 H. Mis tot intentie van de 
leden der Godvruchtige Vereniging ter ere 
van de H. Theresia van het Kindje Jezus. 

VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Maria van 
Kasteren-Timmermans; half 9 H. Mis voor 
Cornelis van Elderen te Moergestel over!. 

ZATERDAG: half 8 H . • Mis vanwege 
de buurt voor den jongenheer Franciscus 
Schalkx; half 9 H. Mis vanwege Broeder
schap O.L. Vrouw van Lourdes te Maria
hout-voor Petrus van Beers. 

Biechturen: van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur. Daarna Lof ter ere van 
Onbevlekte Hart van Maria tot afwering 
van het Communisme en opbloei van de 
Katholieke Actie en tot voorbereiding v:h. 
feest v. h. Onbetlekte Hart van Maria; 

-Aanbevolen· ien noveen·~ ter,,ere v. - , d,
H. Gerardus en een noveen ter ere van de
H. Theresia voor twee zieken, een noveen
ter ere van de H. Antonius voor bijzondere 
intentie. 

1 

• 

30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Henriëtte v. d" Rijdt te Rosmalen, 
Viartina van Zeeland in de parochie van 

den H. Petrus overleden." 
ZONDAG 11 Augustus: 7 uur H. Mis 

voor Mejuffrouw Wilhelmina van d. Boom. 
De zelatricen van het Apostolaat des ge

beds, die de maandbriefjes no"g niet hebben 
afgehaald, kunnen deze alsnog bekomen iri 
de sacristie. 
PAROCHIE ST. JANS' ONTHOOFDING 

LIEMPDE. 
8e Zondag na Pinksteren, 4 Aug. 1946. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 

parochie i 8 uur l.j. voor Petrus Smulders en 
Ida hsvr.; 10 uur z.m. voor den Zeereerw. 
Pater Diego v. d. Biggelaar bij gelegenheid 
van 12½-jarig priesterfeest; ·3 uur Lof. ' 

In alle H. Missen de 1e schaal voor het 
R.K. Jeugdwerk in ons bisdom. 

MAANDAG: 7 uur z.j. voor Adrianus 
Mathysen; half 8 l.j. voor Wouters v. d. 
Meerendonk; 8 uur l.j. Johanna Maria 
Adrianus Kuppens. 

DINSDAG: 7 uur z.j. voor Petrus v: d. 
Velden; half 8 l.j. voor Johanna Cornelia 
Kuppens; 8 uur l.j. voor Adrianus vàn de 
Laar en Adriana hsvr. 

WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Huberta 
Petrus v. d. Velden; half 8 l.j. voor Amol
dus Kuppens; 8 uur l.j. voor Anna Jan v.d. 
Velden. 

DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen; half 8 z.j. • voor 
Zeereerw. Heer Henricus v. d. Velden; 8 
uur l.j. voor Emerentia Arnoldus Kuppens. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Theodora v. 
d. Vel den; half 8 l.j. voor Petrus Kuppens;
8 uur I.m. voor Jan Stoof.

ZATERDAG: 7 uur z.j . . voor Johannes 
Welvàarts-van Mensvoort; half 8 l.j. voor 
Johanna Petrus Kuppens; 8 uur l.j. Gerar
dus Putmans en Anna hsvr. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Adrianus Oer
lemans; 10 uur z.j. voor Johanna Johannes 
W elvaarts-van Mensvoort. 

Gedoopt: Theodora Anna d. van Johan
nes van de Sande-Bierkèns, 

PAROCHIE ST. WILLIBRORD, ESCH 

8e Zondag na Pinksteren. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 

Hoogmis voor de Parochie. Onder alle H. 
Missen zal de Zeereerw. Pater van der· 



................... -....... Linden preken over zijn Missie en de twee-
de schaalcollecte zal tot zijn intentie ge- Op Zaterdag 1Ö Aug. 
houden worden. Wij bevelen deze collecte hopen onze dierbare 
zeer in de milddadigheid der gelovigen aan. Ouders 
Derde schaalcollecte voor Bijz. noden Epis- Cornelis J. M. v. Kessel 
copaat. Na de middag om 3 uur Lof met en 
Rozenhoedje. Na het Lof een lied. Elisabeth van Kessel 

ZONDAG: 7 uur zevende Maria Anna h z·1 H 1· ·k h f un 1 veren uwe tJ s-;Brox; al 9 H. Mis. 10 uur Hoogmis voor feest te vieren. de Parochie. • 
Hunne dankbare kin-MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Piet 

Jansen; 8 uur Zevende Maria Anna Brox. • 1 deren, 
DINSDAG: 7 uur rondst. voor Anna van RIET, HENNY, KEES,

der Bruggen; 8 uur zevende •voor M;iria Î ANTOON, LOUISE,
Anna Brox. ! BETSY, NETTY, RINI,

WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Willi- I PIET. 
brordus van den Braak; 8 uur zevende voor Î Molenstraat 16. 
Maria Anna Brox. • R f 12 30 2 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis vuor de !-.�;��;�-�-����
gevallenen van onze Parochie; 8 uur zeven
de voor Maria Anna Brox. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor de gelovige 
Zielen; 8 uur Zevende voor Maria Anna 
Brox. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mus en Wimke van Schijndel; 8 uur Ze

,, vende voor Maria Anna Brox. 

A.s. Dinsdag arriveert de

Betuwsche ·Processie
naar het H. Bloed.

Voor de vele blijken 
van belangstelling on# 
dervonden bij het zoo 
plotseling overlijden 
van onzen innig gelief, 
den Zoon �n Broeder, 
betuigen wij onzen op� 
rechten d a n k, aan 
vrienden, kennissen, 
buurtbewoners en col• 
lega's 

Wed. M. v. Zeeland 
Zus 

Wij verzoeken allen, die langs 
de route vanaf station tot aan Boxtel, Aug. 1946
de kerk wonens • Molenstr. 94 

Voor direct gevraagd 
dagmeisje 

of werkster 

een 

voor 3 dagen p. week 
J� A. GEMEN, 
Stationsstraat 14 • Boxtel 

�e 
Vanaf heden kunnen leer
lingen zich aanmelden voor 
de Naai- en Kniplessen ter 
opleiding voor: 

Huishoudelijk gebruik, 
Lingerie Costumiëre, 
Coupeuse, 
Leerares .. 
Leny V erhagen, 
Gedipl. Leerarès, 
Frans Staelsstraat 8.

Steeds een zaal 
disponibel 

H.H. Landbouwers!. 
Voorradi� voor herfstzaai: 

Spurrie, 
Roode en witte klaver, 
Serradella zaad. 

Knollenzaad wordt binnen
kort verwacht, bestellingen 
hierop worden geboekt en 
bij aankomst bewaard. 
P. P. VAN ZOGCHEL 

Zaadhandel, Boxtel. 
' 

Jeugdzorg "DON BOSCO" 
Bisschop Zwijsenstraat 13, 
Tilburg zoekt 

opname 
in pleeggezinnen 

tegen vergoeding voor jon
gens van 12, 10, 8 en 4 jaar 
en meisjes van '.2 en 9 jaar: 
Br. aan bovenstaand adres. 

Uitknippen en bewaren. 

De volgende Bakkers zijn 
gesloten wegens vacantie: 

van 5 tot en met l O Augustus: 
PIET GHIJSENS T. v. d. MEIJDEN
F. HAZENBERG J. v. d. SANDEN
F. PAIJMANS W. v. d. LAAR

van 12 tot en tnet 17 Augustus: 
DE LAAT v. ASVELD
T AUSCH NOUD DE LEYER
J. v. LIEMPD W. v. GRIENSVEN
H. DE ROOY

van 19 tot en met 24 Augustus:
J. MELIS VAN ROOY JAC. GHIJSENS • 
VAN GEFFEN HEREN 
H. VAN GRIENSVEN JAN DE-LEÜ,ER 
J. PE]JNENBURG

van 26 tot en met 31 Augustus:· 
J. VAN DIJK W. PAIJMANS.
GOOSSENS . J. NIJKAMP •
VAN DEN BROEK

voor vergaderingen en H.H. Landbouwers. Van 2 tot en met 7 September: 

familiefeesten Wij kunnen nóg heden L. v. d. VLIERT VAN ZANDVOORD 

Vraagt condities., 
Café "BELLEVUE" 

}{ v. Breugel, Bosscheweg. 

leveren uit voorraad: 
Engelsch Raygras 
Italiaansch Raygras 
Veld• en Ruw Beemdgras 
Thimothee 

Het Bestuur van den Bakkersbond, 
ST. NIÇOLAAS. 

de vlaggen uit te steken. Te koop bij Th. v. d. Aker V A R  I A-M IJ,
Nieuwstraat 180 B, een 

Witte• en Roode Klaver 
Spurrie en nog wat 

Wijk-en 'Vereenigingsbestuurders 
Het H. Bloed-Comité. 

Flinke· bijverdienste. -
Een Assurantiekantoor hier ter plaatse vraagt 
voor Boxtel en omgeving 

een flink persoon 
om bij de bediening van verschillende agent• 
schappen behulpzaam te zijn. Vaste vergoeding 
en afsluitprovisie. 

Brieven met opgaaf van leeftijd en tegen, 
woordigen werkkring onder no. 215 aan 
Br. Centrum. 

Komt voor het invullen 
van u,w nieuwe aangifte== 
biljettèn van de belasting 

naar: A. J. ROBBEN
Nieuwe Kerkstr. 85, Boxtel 

Gediplomeerd Belastingconsulent. 

Voor pootaardappelen ga ik dit 
jaar OOK NAAR V AN OERS. 

GEMEENTE BOXTEL 

Stratenmaker 

Behoudens hoogere goedkeuring, kan bij 
den Dienst van Gemeentewerken te 
Boxtel worden geplaatst een 

Stratenmaker" 
Aanstelling geschiedt op arbeidsovereen
komst, met kans op vaste aanstelling. 

Salarisgrenzen: Gehuwden: f 37,86 - f 44,36,
Ongehuwden: f 35,46-f 41,96.

Kindertoelage te en '.2e kind f 90, - per kind, 
3e · en volgende f 150,- per kind. 

Sollicitaties worden ingewacht bij den Burge
meester van Boxtel vóór 12 Augustus 1946.

Wollen Tafelkleeden 
'n Prachtig product van onze 

Hollandsche Handwevers. 

Komt U 'ns kijken naar onze 
sorteering? 

'J. J. Witteoeen 
Woninginrichting 

Recterstr. 22, Boxtel. Tel. 4 76 
�wwwwwwwwwwwww 

toom beste biggen. 
Te koop gevraagd nieuwe 
buiten- en binnenbanden, 
wil ook ruilen tégen keu
kenuitzet of jonge hennen. 
Bij L. Moonen, Tongeren 
54 A Boxtel. 
Verloren: een grijs cos
tuumjasje, gaande van Best 
naar Boxtel. Vinder gelieve 
het jasje op het politie
bureau te Boxtel tegen goe
de beloning terug te bren
gen. 
1 toom beste Biggen bij H. 
van Liempd, Boxtel, Ton
geren 76. 
Te koop: zoo goed als 
nieuw handwaschmachine 
met wringer, te bevragen 
Brugstràat 2.

Triller-omvormer voor ra
dio te koop, adres te bevr. 
Molenstraat 19. 
Woningruil. Wie is in Box
tel genegen zijn woning te 
ruilen tegen een moderne 
woning op goeden stand 
(Vliert) te 's-Hertogen
bosch. Br. te richten aan 
Muselaars, Prins Hendrik
straat 66. 
Te koop of te ruil gevr.: 
Verkenners-uniform of dee
len daarvan, Lennisheuvel 4 
Te koop 3 cocosloopers hr. 
zoo goed als nieuw, witte 
Nubuck leeren schoenen, 
maat 38 en 'n keukenfor
nuis, te bevragen bureau 
dezer courant. 
Bakkersbediende gevraagd, 
liefst 18 jaar of ouder in
of ex-tern. H. A. Goossens 
Prinssen, Vlierdstraa t 4ï 
Vught. 

\X'ij wenschen onder de 
aandacht van onze geachte 
cliëntele te brengen, dat 
onze zaak, 

wegens vacantie 
van 4 tot 11 Augustus 
voor brood en banket is 

gesloten. 
De winkel is echter wel ge
opend op Donderdag, Vrij
dag en Zaterdag, doch uit
sluitend voor versnaperin
gen. Let wel: gesloten van 
12 tot 1 uur. 

Brood-, Koek- en 
Banketbakkerij, 
W. v. d. LAAR.

Tel. 452, Rechterstraat 15

Granen en Zaden volop te kust en te keur, Wederom 
Wij stellen u hierin niet teleur,

0rigineele Rogge Wat U van een goeden oogst, moogt 
' - verwachten, en Winter= Tarwe 

Dat bij ons gekocht, dan heeft U nimmer B t Id t'"d' klachten! es e lJ 1g. 

Firma Gebr. van Oers, Fa. Gebr. v. Oers
GRANEN EN ZADEN - BOXTEL Zaadhandel, Boxtel. 

vraagt voor de branche 
Volksongevallen een 
COLPORTEUR 

Knollenzaad. 

vast salaris en provisie. Fa. Gebr. v. Oers

Brieven bureau va� dit blad Zaadhandel, Boxtel.

1 

De Zieken van Boxtel brengen 

dank aan allen 
die hebben meegewerkt aan het slagen van den 
JAARLIJKSCHEN ZIEKENDAG. 

/ 

Op het Bureau Gemeentewerken te Boxtel 

wordt qeu.caaqd een

Administratieve kracht 
r op arbeidscontract; tegen een maandelijk� 

sche belooning van f. 153,50. 
Praktijkdiploma Boekhouden en kantoor, 
ervaring vercischt. 

Sollicitaties, uitslµitend schriftelijk, vóór 12 
Augustus e.k. te richten aan den Burgemeester. 
.-------------· 

Fa. A. J. VAN LUIJK & ZONEN 
Tilburgsche Band- en Veterfabrieken 

'Vmaqt 

Flinke Jongens en Meisjes 
voor alle af deelingen. 
Reiskosten worden vergoed. 

Adres: Bredascheweg 9, Tilburg. 

Hiermede berichten wij U, dat onze zaak van· 
5 t./m. AUGUSTUS 

is gesloten 

wegens vacantie 

BAZAR C. STEINMANN-PECHTOLD,

Boxtel, Rechterstraat 6, Telefoon 401. 

'lnoáev.a&sd'io.o.e = !Bo.xtee 
Rechterstraat '20.

Opleiding: 

Dames' en meisjes leert vooral nu 
in deze tijd zelf Uw kleding ma
ken, vermaken en . versieren met 
fraai borduurwerk. Geeft U tijdig 
op voor de a.s. nieuwe lessen, 
welke in September beginnen. 

Lingerie, Costumière, Coupeuse, enz. 
M. J. J. v. NISTELROOY

Tel. 454 Ler ares-coup�use. 

Levensmiddelenbedrijf 

A. G. JANSSEN 
Mijlstraat 41 

Wij hebben voor ied�reen: 
Gepofte Gort, Tarwegries, Ce� 
real (Am. gesuikerde haver# 
mout) Soepgroenten, Huisman, Schuurpapier, Anio, 
niak enz. en:z:. 
Voor onze vaste klanten geregeld schaarsche 
artikelen. 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 

Vraagt 

Voor een 

hebt U moeilijkheden 'on:i Uw 
feest- of propaganda-avond te 
vullen? 

ons dan vrijblijvend inlichtingen, 
betreffende door ons te geven 
filmvoorstellingen, met onbrand
baar materiaal, zoodat wij overal 
kunnen draaien. 

Zendt ons een kaartje en wij 
komen eerst met U praten. 

betere Smalfilm=voorstelling. 

J. v. d. HEUVEL
Foto-Kinohandel 

Hoge Steenweg 28 's-Bosch .. 

Geblokkeerd Geld 
Kan nog steeds geschonken worden aan het 
Brabantsch Sanatorium "DeKlokkenberg" 
door overschrijving op de rekening van het 
Sanatorium bij : 
N.V. VAN MIERLO EN ZN. TE BREDA
A. JANSSEN Em.zn. TE TILBURG.

Prima belegen Kaas 

J Nieuwe Haring 
• Versche Visch

smakelijke, 
voedzame 
en goedkoope 
levensmiddelen 
voor iedereen 

DIRK VOS Station sstraat 44
----■-------------

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 
, - 1

blJ Bert van den Braak■ 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

:/!,oxtd faijqJ, een Am6adttsscftool.· 
Woensdag 7 Augustus kreeg de burge

meester van Boxtel een telefoontje uit den 
• Haag, dat de aanvrage en het ontwerp voor
een ambachtsschool te Boxtel bij koninklijk
besluit was goedgekeurd.

Ree�s lang is er door enige mensen met
noeste vlijt een hoeveelheid voorbereidend
werk verricht om tot een werkelijke am
bachtsschool te komen. De Hoogeerwaarde
Heer Deken Broekman, Pastoor �J. van Be
souw" dhr.' H. J. v. Susante, de secretaris der
gemeente J. v. d. Hout, de heren van Etten,
yan Amelsvoort, Geertman en Oliemeulen,
hebben eer van hun werk gehad.

Het kerkbestuur van de parochie van het 
H. Hart heeft de oude molen van Robben
ter beschikking �esteld om tot een waardige
ambachtsschool te worden omgebouwd. Met
de plannen en tekeningen is men reeds zo
ver gevorderd dat men de grootste moeilijk
heden heeft overwonnen. Daar het echter
nog enige tijd zal duren, voordat deze oude
molen geheel omgeschapen is tot een dege
lijke school, heeft men voorlopig een onder
dak eldeii moeten zoeken. Door Pastoor
Besouw werd dan ook direct en met alle
plezier het St. Paulus Jeugdhuis hiervoor
ter beschikking gesteld, waarvan dan ook
een dankbaar gebruik zal worden gemaakt.

. Tot nadere bekendmakingen zullen voor
lopig de volgende vakken kunnen worden
onderwezen: timmervak, meubelvak, metsel
en stucadoorvak. Voor metaal-bewerkers zal
naderhand de gelegenheid tot onderricht be-·
staan, terwijl de normale vakken die hierbij
nodig zijn, zoals tekenen, rekenkunde, Ne�
derlands, godsdienst etc. vanzelfsprekend
reeds nu worden gegeven. Voor al deze vak
ken worden bekwame leraars benoemd. Als
directeur van deze ambachtsschool werd be
noemd de heer J. v. Esch, die voorheen
leraar was aan de R.K Ambachtsschool in
Roosendaal. Men kan verwachten dat deze
directeur, vol ambitie en met zijn bekwame
kennis en ervaring de nieuwe ambachts
school vol bezieling zal leiden naar een in-

Vemoaatie, in Oost=Euto.pa. 
Sinds cle rode legers hun onweerstaanbare 
stormloop naar het West en begonnen zijn, 
een stormloop die voorlopig nog op 700 
KM. van ons verwijderd, tot staan is ge
komen, is de zon der vrijheid en der onaf-, 
hankelijkheid ondergegaan in de landen van 
Oost-Europa, wa;ir hun dre.unende oorlogs
machine doorheen gewalst heeft. 
Ook uit Oost-Europa is het Nazi-regiem 
verdreven, om er vliegensvlug plaats te ma
ken voor een ander dictatoriaal stelsel, dat. 
zich aanbiedt als de ideale uiting van een 
�àemocratische regeringsvorm, onder welks 
voortreffelijke leiding de Oostelijke naties 
nu definitief een nieuw tijdperk van bloei en 
ongekende welvaart tegemoet gaan. 
Als men de Sovjet-propaganda, onder alle _ 
mogelijke von;nen

1 
geloven moet, is de de-

. inocratie den Rus aangeboren, die zich dan 
ook heel onbaatzuchtig gedrongen gevoelt 
iederen niet�Rus, (en dat zijn er op 't ogen
blik gelukkig nog heel wat) van zijn- demo-
cratisch geluk mede te delen. 
We zouden dus eigenlijk in de leer moeten 
gaan bij onze Sovjet-broeders om precies 
te weten, wat toch wel die veelgeroemde 
democratie mag zijn. Voorlopig echter zullen 

• we ons oog maar baseren op een gezagheb
bend persoon die ook nog wel het �n en
ander afweet van deze kwestie, n.l. de Paus.
lfl' zijn Kerstboodschap van 1944 zegt Pius
XII' onder meer:" ...... Zoals het woord zelf
aa-nduidt," betekent democratie, dat de bur
ger het recht heeft zijn mening vrij te zeg
gen over de plichten en opofferingen, die
hem 'förd,en opgelegd, en dat hij niet ge
dwongen kan worden om te gehoorzamen
alvorens hij is gehoord... ,,lets verder" zegt
de Paus: ,,Wanneer wij dus de roep verne
men om meer en beter democratie, dan kan
dit alleen betekenen, den burger in een
steeds be.tere 'positie te brengen om zijn
eigen oordeel te hebben en daarna t�.: han- .
delen, zij het dan ook op een wijze, die ver
enigbaaar is met het algemeen belang.' ..
"Nog verder gaat Z.H. voort":... In een
volk, dat die naam waardig is, gevoelt de '
burger zich bewust van zijn eigen persoon
lijkheid en van zijn rechten en plichten en
van :zijn eigen vrijheid, verbonden met eer
bied voor de vrijheid en waardigheid van
anderen ... " -

Ziehier nu, in antwoord hi_erop, enkele 

stituut dat voor Boxtel en verre omgeving 
een grote betekenis zal krijgen. 

Het zal vanaf nu mogelijk zijn dat jon
gens uit Boxtel en omgeving hier hun ont
wikkeling en hun vakbekwaamheid kunnen 
ontvangen, zonder dat zij hiervoor trein
reizen moeten maken, wat in alle opzichten 
zijn voordelen heeft. 

Men behoeft er geen ogenblik aan te 
twijfelen dat deze school niet de capaci
teiten . bezitten zal, die andere ambachts
scholen hebben, waar heen zij zich thans 
moeten wenden. 

Het is daarom juist van zo grote betekenis 
dat vanaf September de gelegenheid be-
staan zal, dat onze Boxtelse jonge sen 
de jongens uit de omgeving hier t hlt 
zullen kunnen. Het zal een echte streek
school worden. 

Misschien is het goed er even op te wij
zen, welke jongens op de Boxtelse Am
ba<!'.htsschool kunnen worden aangenomen. 

Jongens die de leeftijd bereikt hebben van 
12 jaar en 8 maanden en met vrucht de 
zesde klas hebben doorlopen kunnen als 
leerlingen worden aangenomen, alsook jon
gens die 12 jaar zijn en de zevende klas 
met goed succes hebben doorgemaakt. Zij 
kunnen zich opgeven bij de hoofden der 
scholen. Men kan dit het best doen in de 
Augustusmaand, en liefst zo gauw mogelijk, 
daar reeds met September een . begin wordt 
gemaakt met de ambachtsschool. 

Het is voorwaar voor Boxtel van groot 
belang dat na zoveel tijd van voorberei
ding een ambachtsschool zal kunnen worden 
begonnen. Ook .voor de omgeving van Box
tel zal het een groot voordeel zijn, dat zij 
vanaf nu hier terecht kunnen voor goed 
vakoittl:er-wijs: -... wi,-·kunnerr�tlan-�.
maar dankbaar zijn, dat alles zo vlot is 
verlopen. En we mogen de wens uitspreken 
dat spoedig de eigenlijke gebouwen voor 
deze ambachtsschool gereed zullen zijn en 
dat Gqds zegen op dit mooie werk mag 
rusten. 

,,democratische" feiten uit Oost-Europa, 
Uiteraard zijn ze onvolledig vanwege het 
,,democratische" ijzeren gordijn, ze zijn ech
ter welsprekend genoeg om een tamelijk 
duidelijk beeld weer te .geven van de situatie 
in "bevrijd" Oost-Europa, al hebben ze dan 
ook grotendeels betrekking op de godsdien
stige toestand daar ter plaatse. 

Bulgarije leert zijn ware- meesters kennen. 
En al zijn er nog geen berichten over ver
volging en doodstraf, langzaam maar zeker 
wordt het Bulgaarse volk de duimschroeven 
aangezet. De vrije meningsuiting is reeds aan 
banden gelegd en de Persvrijheid practisch 
opgeheven. De dag- en weekbladen mogen 
alleen verschijnen in zoverre hun berichten 
niet anti-Sovjet geörienteerd zijn, anders 
worden ze geschorst. Dit zal zeer zeker de 
"populariteit" van de Russische democratie 
ten goede komen. 

In Roemenië zijn de Katholieke Jeugd- en
Studenten-Verenigingen opgeheven, zoals 
reeds eerder in dit blad vermeld werd. Vol
gens den commandant der Russische bezet
tingstroepen in Roemenië vormen de fascis
tische (lees Katholieke) neigingen van deze 
verenigingen een onoverkomelijke hinder
paal voor de totale ontplooiing der demo
cratie. De Roemeense leider der Boeren
partij: M. Maniu, die in een redevoering 
de anti-communistische houding van zijn 
Partij uiteengezet en verdedigd had, werd 
aanstonds door het Communistische blad 
"Scanteia" zonder meer voor collaborateur 
uitgekreten. 

- We citeeerden juist de woorden van Z.H.
Paus Pius XII: ,,democratie betekent dat de 
burger het ,recht heeft zijn mening \rrij te
zeggen .... " In Rusland is een dergelijk stout
moedig persoon, collaborateur of Neo-fascist 
zoals onze armzalige Hollandse surrogaat
communisten heel geleerd betogen. En toch 
staat Rusland op de bres voor de democra
tie. Rara Wat is communistische democra
tie .... ????? 

West-Oekraïne, eerst een Tsjecho-Slo
waakse provincie is in 1945 zonder meer bij 
Fusland ingelijfd, hetgeen om te beginnen 
al zeer "democratisch" is. Sinds dien heb
ben de Sovjets er een stevige propaganda 
gevoerd om de talrijke katholieke bevolking 
over te halen, te breken met den "fascis
tischen" Paus, en zich aan te sluiten bij de 
Rttssisch-Ortodoxe Kerk, waarvan Alexius, 
een stroman van Stalin, zoveel als paus is. 

De Katholieke bisschoppen verzetten zich 
hiertegen en spraken hun wil uit, naast den 
Paus van Rome te blijven staan, hetgeen 
hun democratisch recht was. De gevolgen 
bleven niet uit en waren even "democra
tisch" als Sovjet-Russisch. De katholieken
werden hevig vervolgd, kerken verbeurd ver
klaard en geestelijken gevangen genomen. 
50 % van de priesters uit het bisdom Lvow 
zijn in de gevangenis geworpen en ver
scheidene reeds vermoord. 11 April 1945 
werden alle Katholieke bisschoppen gevan
gen genomen en de seminaries gesloten. 

Vele van deze feiten zijn bekend gemaakt 
door den Archimandriet (een Russisch abt) 
Esrasphin Ivanov, die juist op het laatste 
ogenblik het vege lijf heeft kunnen bergen 
en in Zwitserland gastvrijheid ontving, al. 
vorens naar Amerika over te steken. De 
publicatie van diens berichten en documen
ten heeft de Christenheid ten zeersl:e ge
schokt. De Zwitserse communisten vonden 
het geval zo machtig interessant, .dat ze 25 
Januari J.1. zeer democratisch de uitwijziging 
van den Archimandriet geëist hebben, waar
op de natuurlijk "fascistische" Bondsregering 
niet is ingegaan. ((,,Sursum Corda" uit Bis
dom Haarlem, Maart 1946). 

Yoego:Slavië. Onder leiding van Kame
raad Tito, heeft Yoego-Slavië zich geschaard 
in de rij der Russische vazal-democratiën. 

• En ofschoon slechts een gering gedeelte der
bevolking communistisch is, heeft Tito met
zijn tràwanten heel gemakkelijk de overhand
kunnen krijgen door z'n regiem geheel vol-

' gens het beproefde Sovjet-model op te
bouwen, waarbij geheime politie en dwang
maatregelen geenszins ontbreken. Daar .ook
hier de Katholieken geen zuiver begrip
hebben van democratie, zijn er scherp� ver
volgingen tegen hen uitgebroken. De Ka
tholieke bladen en tijdschriften zijn ver
boden wegens .... papierschaarste, terwijl •de
rommtJnist'rsche,,,c.fag-bhruen mel ongevte1 t0
bladzijden verschijnen. In September 1945
waren 243 priesters ter dood veroordeeld,
169 verhuisd nfar gevange9issen en concen-
tratiekampen en 89 ...... vermist...... (,,Op-
mars" van 22 Juni 1946). Onlangs nog zijn
3 kloosterzusters ter dood veroordeeld en
1 tot 21 jaar gevangenisstraf wegens het z.g.
overleveren van een hospitaal dat door de
verzetsgroep der "Oestachis" overvallen
was. (Reuter).

Albanië. Sinds de "bevrijding" heeft de
Albanese president Dr. Omer Nisham, even
als de Eerste Minister Enver Hexa alle macht
over het bestuur van het land verloren,
dat nu is overgeleverd aan den communisti
schen minister van Binnenlandse· Zaken
Kotchi Xoxe. Er woedt een ware terreur
ten zeerste in de hand gewerkt door een ge
raffineerd spionnage systeem waardoor zelfs
vrienden niet meer veilig zijn voor hun eigen
vrienden. Zelfs voor de kleinste reis van
het eene dorp naar het andere is een visum
nodig ook voor de leden van de buitenland
se ambassades. Ieder die er een eigen me
ning op na durft te houden, welke niet
strookt met die des heren Kotchi Xoxe,
verhuist op heel "democratische" en afdoen
de wijze naar gevangenis of concentratie-

. kamp. Verscheidene priesters ook zijn reeds
neergeschoten en in Februari 1946 werden 
82 Italiaanse kloosterlingen en 3 zusters 
letterlijk aan de deur gesmeten e1i ver
schillende zouden reeds zijn geëxecuteerd. 
(Agentschap "Fides") Steeds meer Russen 
dringen het land binnen en bezetten alle 
voorname regeringsposten om ook het Al
banese volk van de heerlijkheden der Rus
sische democratie te doen smaken. 

Evenals elders groeit ook hier het verzet 
tegen het regiem aan en .vele partis�nen 
hebben zich weer in de bergen terugge
trokken. 
, Dit zijn d-e voorlopige vruchten van het 
veelgeprezen Sovjet-systeem, wiens edele 
vertegenwoordiger, Molotöf te Parijs met 
zo'f!, roerende overtuiging onze democra
tische belangen verdedigt." E.H, 

5kijd, �e ondetq,anq,. 
. (Ingezonden) 

Zoals in alle andere weekbladen mag de 
Indonesisch� kwestie in het B.C. van 19 
Juli . in de bijzondere aandacht verheugen, 
Hoewel men in 't B.C. geen diepzinnige ver-

' handelingen over een dergelijk onderwerp 
verwacht (en dit is ook • zeer begrijpelijk) 
toch heeft de geachte schrijver van "Strijd 
en Ondergang" er zich wel zéér gemakkelij� 
van afgemaakt - tè gemakkelij� voor een 
dergelijk belangrijk onderwerp. 

Mijn huis is een huis des gebeds, 
Lucas 19, 41-46.

In de vroege morgenuren betreedt Chris" 
tus de hallen van de tempel in Jeruzalem. 
Het Oosten is vroeg in de weer, en schel 
klinkt het geroep van kopers en verkopers 
in de zacht aanlichtende morgen. Het krioelt 
er van mensjes uit de tempelsteegjes op de 
marmeren trappen. Ze verdringen elkaar 
ze loven en bieden luide hun offerdieren te 
koop aan. Kooitjes met duiven, offerlam 
meren. 

Tot ver buiten de Zuilengang staan de 
wisselaars; ze hebben kleine tafeltjes ge
plaatst, waarop de verschillende geldsoorten 
liggen, die de buitenstander, de Jood of de 
Romein nodig heeft om "heilig geld" voor 
de tempel te hebben. . 

Moet dat hier zó? Zo'n lawaai, zo'n pro7 
faan geschreeuw, dat starre gezicht op men� 
sen en offerdieren al die bedrijvigheid, waa,r-· 
bij het slechts gaat om negotie en massel 
te maken. 

Is dit de plaats, door de grote profeet 
Isaias het "bedehuis" genoemd? 

Wie vrij wou zijn van rechtsvervolging, 
kon in deze plaats zijn toevlucht zoeken, 
en werd met rust gelaten. Maar zij zetteq 
Zijn huis overhoop en besmetten die hei,
lige plaats met hun profaan gedoe. ' '

Toen greep een heilige toorn Hem aan; 
Hij slaat de tafels der wisselaars over he( 
voorplein, zodat de geldstukken rinkelend 
rondvliegen tussen de uiteenstuivende m�n
sen. Niemand hindert Hem. Alles voelt, dat 
b"lè��Fte�l'f,,..<êle�-t�zelf"optY�f 

Mijn huis is een huis des gebeds. Onz�
voorvaderen hebben ze gebouwd, die prach� 
tige bedehuizen, de glorie en de trots vatj 
ons Brabantse landschap. 

Maar Brabant is bezig zijn hoogste goed. 
te verliezen : zijn godsdienstzin. • , Waar blijven die Brabanders, die meri 
dagelijks ziet opgaan naar God, die vrucht
baarheid séhenken moet aan 't Brabantse 
land. Waar zijn de moeders die dagelijk� 
Gods Zegen afsmeken over haar kinderen

1 

Waar zijn de kinderen, de toekomst van 
Brabant, die vroeger zo trouw naar de kerk 
kwamen. Mijn huis is een huis des gebeds, 
Is het niet nodig te bidden in deze tijd? 
Kniel dan neer in uwe kerken. God troont 
temidden van . u en gij schijnt het nie( te
weten. 

Allereerst komt mij de voorstelling als 
ware Indonesië na de nederlaag van Japari 
te zuiveren met eigen troepen, op wat op� 
gekalefaterde schepen vervoerd, wel wat 
simplistisch voor. Zelfs de hooggeroemde 
prof. Gerretson heeft deze schone_ theorie; 
ondanks een enorme reeks artikelen in de 
,,Nieuwe Eeuw", niet met deugdelijk argu: 
menten weten te staven . 

Onze volledige afhankelijkheid van dé 
geallieerden c.q. de Britten, maakte het im� 
mers onmogelijk te doen wat ons, en zelfs 
Logemann en van Mook, het beste toe
scheen. Al zijn er nu reeds 11 maanden ver
lopen sinds de ineenstorting van Japan, op 
dat tijdstip, daarvoor, daarna, en ook nu 
nog,· zij het in mindere mate, waren, resp, 
zijn, wij afhankelijk van de steun on�er 
geallieerde bondgenoten. Trouwens ook Tom 
Hurks, uit wiens brief u enige passages cï- · • 
teert, stelt de Britten aansprakelijk voor de 
huidige toestand. 

In de 4e alinea van de 2e kolom, ver
volgens, wordt Dr. van Mook als een oppor� 
tunist getypeerd. Wanneer iemand den It: 
Gouverneur-Generaal een utopist zou noe" 
men, dan zou dat misschien begrijpelijk zijn, 
daar zijn figuur en zijn optreden tot een 
dergelijke qualificatie inderdaad wel eens 
aanleiding zouden kunnen geven. Maar neen
zelfs een oppervlakkig beschouwer kan d� 
typering van: opportumist lang volhouden

1 

Dr. van Mook heeft steeds een gedragslijn· 
gevolgd, die absoluut principieel was en daar 
doet het feit, dat zijn beginselen wel·zeer 
sterk �an die van velen z!jner landgenote� 
verschilden höegenaamd mets aan af. Naar 
mijn weten is hij nooit van zijn politiek, ge� 
richt op een vhantwoord compromis met 
de loyale en goedwillende nationalisten, af.: 
geweken: • 

In de laatste alinea schrijft de medewerker 
van B.C. tlat men zich waarlijk niet goed 



kan indenken, hoe een gezond verstand nog 
kan twijfelen aan de houdino, die wij in de 
Indische (lees Indonesische) kwestie moeten 
aannemen". Wat moet schrijver dan wel 
denken yan een prof. Duynstee, een Dr. 
Beel, en zoveel andere prominente figuren, 
die zelfs niet twijfelen hoe onze houding 
moet zijn, maar doelbewust, en waarlijk niet 
uit oppertunisme, voortzetting van de tot nu 
toe in Indonesië gevolgde politiek voorstaan. 
Zoals Dr. van Thiel in de Linie van Vrij
dag 12 Juli schrijft, moet er een ernstig be
roep op de schrijvers over Indonesië gedaan 
worden, dat zij zich voor ogen blijven hou
den dat met velen, diegenen die thans de 
leiding in de Indonesische republiek-hebben, 
straks Indonesië zal moeten worden her
bouwd. Bovendien blazen zij, die op onver
antwoordelijke wijze over Indonesië schrij
ven, daarmede de wind in de rode zeilen, 
zoals Dr. v. Thiel het uitdrukt. 

Men hoeft er slechts "De Waarheid" op 
na te lezen om te zien hoe de publicisten 
van dat blad anti-republikeinse en anti
Mokiaanse artikelen voor hun lage doel-
stellingen exploiteren. 

In hoeverre het beroep van Dr. v. Thiel 
. van toepassing is op meergenoemd artikel, 

weet ik niet. Indien u voornemens bent 
om op de een of andere wijze in B.C. op 
mijn brief te reageren, wilt u me dan s.v.p. 
vermelden onder de naam: ,,Amindo". 
• Met de meeste hoogachting.

NASCHRIFT. 

. Wjj plaatsen deze brief in zijn geheel, om
dat hij in goed geschreven Nederlands de 
.opinie weergeeft van zeer velen. Dat onze 
opinie enigszins anders is steunt niet alleen 
op de artikels van .Prof. Gerretson, die de 
heer van Mook niet met opportunist beti-. 
t_eld, maar ergere dingen van hem zegt. 
Onze opinie steunt vooral op de volgende 
feiten. 
-Geen Nederlander mocht voet aan wal zet-
ten zodra Indië bevrijd was. 
Australië was niet eens meer bereid oefen
kampen voor Nederiàndse soldaten toe te
laten.
Toen eindelijk troepen werden ingescheept,
kwamen ze tot onze grote verbazing terecht
op Malakka, niet echter op de plaatsen waar
ze nodig waren. 
De Indonesische kwestie is een nakaarten
van de Japanners, en het heeft er allé schijn
van dat ze deze kaartpartij zullen winnen.
Er bestaat geen loyale -oppositie, geen geor
ganiseerd nationalisme, er· zijn enkele extre
misten (wat samenraapsel plus Jappen).
De wandaden die door de extremisten wor
den gepleegd tegenover Europeanen hebben
nog nooit een protest ontvangen van de
twijfelachtig� figuren Soekarno, Sjarl_iir, e.a. 
Dat Soekarno geen, zuiver spel speelt is dui
delijk. Dat van Mook zich met dit onzuiver
spel inlaat is ook duidelijk. 

. De talrijke evacués uit de Oost die wij spra
ken geven unaniem het idee weer dat een 
straffere manier van aanpakken en een snel 
wapengeweld alles zou voorkomen hebben 
wat nu door enkele heethoofden op touw 
werd gezet. Onder hen die wij spraken wa
ren er van zuiver Javaanse bloede. 
Uit deze feiten hebben we de conclusie ge
trokken zoals weergegeven in "Strijd of 
Ondergang". 
De communistische idees zijn hieraan juist 
tegenovergesteld, zodat hun zeilen tegen-
wind hebben. 
Wànneer Soekarno, Sjarhir en consorten 
overwinnen, dan heeft in Indonesië het 
fascisme overwonnen. 
Het gaat hier helemaal niet meer over ko
loniën. Er is in Nederland genoeg begrip 
en sympathie voor het idee van een onaf
hankelijk Indië in rijksverband. 
Maar het moet voor iedereen toch duidelijk 
zijn dat deze kwestie niet kan afgehandeld 
�orden tussen het rechtmatig gezag en een 
stelletje Japanse sattelieten. 
De verkeerde inzichten van van Mook en 
de (met opzet?) trage en verkeerde actie 
der Britten hebben het zover kunnen bren
gen als het nu is: en het laat zich aanzien 
dat deze positie alleen te veranderen is door 
de sterke arm van het rechtmatig gezag. 
Verder willen we nog de opmerking maken 
dat men met even veel recht van Indische 
als van Indonesische kwestie kan spreken, 
dat Dr. van Thiel's opinie in de Linie ons 
niet van voortvarendheid of onvoorzichtig
heid zou kunnen betichten daar de een
voud van Brabants Centrum zich niet de 
pretentie aanmeet de massa te bereiken, 
doch slechts voor enkele mensen wat per
soonlijke gedachten- weergeeft, en dat we 
niet de minste waarde meer hechten aan de 

'beweringen van prominente figuren. 

J:: ,..,,..�,.. ,.. .. ,/;,.. 
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Onlangs wist "Human Everts" een blad 
dat te Washington verschijnt en dikwijls 
over zeer goede inlichtingen beschikt, iets 
te vertellen over de geldmiddelen der Com
munisten in Frankrijk. Zij worden niet alleen 
met Russisch geld geholpen, maar beschik
ken ook over een stevige spaarpot, die ze 
in de oorlog hebben gemaakt. 

Toen de nieuwe en nog zwakke Franse 
regering het vorig jaar, evenals dit bij ons 

, het geval was, het allerwege opgepotte geld 
los wist te krijgen, bleek de Communistische 
Partij een der grootste spaarders te zijn. 

Het bezit der Partij bedroeg ongeveer 

13 billioen francs, voor het overgrote deel 
in de wilde tijd van bezetting en bevrijding 
gestolen van banken en andere finantiële 
instellingen. Precies dus op de m;inier, waar� 
in Vadertje Stalin in zijn jonge jaren een 
meester is geweest. 

De Franse regering kwam met de com
munisten overeen, dat de 13 billioen oude 
francs geruild zouden worden voor 8 billioen• f I meuwe rancs .. _. . .. . • _ 

ARBEIDSBUREAU. 

Naar de Directeur van het Arbeidsbureau 
Boxtel ons mededeelt, zijn er van het Mi
nisterie van Sociale Zaken twee uitvoerings
besluiten afgekomen, betreffende het aan
gaan van arbeidsverhoudingén met werkne
mers in de textiel-, schoen- en lederindustrie. 

Uit deze besluiten blijkt, dat er, zoals 
dit voor bouwvakken reeds bestaat, een toe
stemming wordt· vereischt van het Arbeids
bureau voor het aangaan van arbeidsverhou
dingen met werknemers, die in de textiel-, 
schoen- en lederindustrie wensen te gaan 
werken, daarin reeds werken of laatselijk 
werkten. 

Deze toestemming moet gevraagd worden 
aan den Directeur van het Arbeidsbureau 

• binnen welks gebied de arbeid zal worden
verricht. 

KAJOTTERS-SPORTDAG. 

Op Donderdag 15 Augustus 1946 zal er 
te Boxtel een Sportdag worden gehouden 
voor de Kajotters van het Gewest 's Her
togenbosch op het sportterrein van R.K.S.V. 
, ,Boxtel" in de Nieuwstraat. 

Des morgens om 10,30 uur Openluchtmis 
in het Processiepark. 

Verdere bijzonderheden leze men in het 
programma. 

TONEEL. 

,Naar wij vernemen heeft de Kath. To
neelgroep "Leeringhe ende Vermaeck", afd. 
van de N.K.A.B. alhier, het toneelstuk "De o
Stormbal hangt uit" in studie genomen. Met 
belangstelling zien wij deze uitvoering van 
dit- .jonge toneelgezelschap tegemoet. 

. Dé_ KAJ. heeft het drama "Vergeten en 
Vergëven" onderhanden genomen, wáarnaar. 
wij eveneens belangstellend uitzien. 

. ESCH.--�---- __ 
AFSCHEID. 

Te Esch werd op een hartelijke wijze 
afscheid genomen van Mej. A. van de Laar 
die ruim 22 jaren haar beste krachten aa� 

• het onderwijs heeft gegeven. Uit de zang,
voordracht en geschenken en niet minder 
uit de hartelijke woorden, welke van ver- -
schillende zijde werden gesproken, bleek 
hoezeer de juffrouw gezien was en hoe 
node zowel kinderen als ouders haar naar 
haar nieuwe standplaats Boxtel zien ver
trekken. 

CIRCUS D'ARMéE. 

Onder deze titel zal de toneeigroep van 
Jos Smits uit Eindhoven in diens geboorte
plaats Boxtel een circus- en oorlogsdrama 
opvoeren, dat hij pas geschreven heeft. Ge
zien de grote belangstelling die in Boxtel 
steeds voor zijn toneelstukken bestaan heeft, 
ook al hadden ze niet altijd de sympathie 
van Brabants Centrum, mag men in October, 
als dit stuk wordt opgevoerd, een grote 
toeloop verwacht'en, te meer daar het de 
première zal zijn. 

VRAAG NIET HOE HET KAN. 

Een gulden voor een kwartje! Neem die 
kans waar. 

Het is geen puzzle, men behoeft zich het 
hoofd er niet over te breken. 

Wordt u gedurende de kermis of te vo
ren een gulden aangeboden, neem aan en 
stop den aanbieder een kwartje in de hand. 

Grijp de kans, niet om de zeldzaamheid, 
maar om mee te helpen aan een werk van 

. naastenliefde, dat iedereen in eigen omge
ving heeft kunnen zien van het Rode Kruis. 

BETUWSE PROCESSIE. 

Op waardige wijze werden de jaarlijkse 
bedevaarten naar het H. Bloed gesloten door 
de "Betuwse Processie", die voor het eerst 
op Dinsdag 6 Augustus een pelgrimstocht 
naar Boxtel organiseerde. 

Toen de extra-trein na veel oponthoud 
onderweg eindelijk leegstroomde op 't per
ron, was het al direct te zien. Dit was een 
ernstige processie. 

De Betuwe, het land, dat zo zwaar geteis
terd werd, het volk, dat zo zwaar werd op 
de proef gesteld. 

Men kon de ernst van de tijd aflezen op 
hun gezicht. Ernstig, geduldig, rustig en de
voot stelden deze mensen zich op, en trok
ken biddend door Boxtels straten, om God 
te bidden deze dag voor een duurzame 
vrede. 

Door de vertraging van de treinen, kon 
de plechtige Hoogmis eerst om twaalf uur 
beginnen. 

Na een kort welkomstwoord door de Di-

recteur der bedevaart, de Zeereerw. Heer 
Pastoor van Elst, werd in de volgestroomde 
kerk de H. Mis opgedragen, terwijl de pre
dikatie werd verzorgd door de Zeereerw. 
Pastoor v. Gendt. 

Na de Hoogmis werd door alle pelg-rims 
de H. Bloeddoek vereerd en het wàs op
vallend hoe eerbiedig dit alles gebeurde. Er 
werd niet gedrongen, niet gepraat, maar 
ieder wachtte rustig zijn beurt af, zodat. 
het twee uur was, voordat de mensen iets 
konden gaan gebruiken in de versèhillend� 
café's. 

Drie uur werd in het park de Kruisweg 
•• gehouden met predicatie over de gelovige
zielen. Een lange lijst van overledenen, waar
bij veel oorlogsslac�toffers,. maakte g_rot�n 
indruk op de pelgrims en m de predikatie
door Pastoor Schimmel werden allen aan
gespoord in hun gebed toch niet te ver
geten de zielen in het Vagevuur,r 

• Om half vijf werd deze bedetocht ge
sloten met een plechtig Lof met Maria pre
dikatie, en na het Lof werd een kort maar
keurig dankwoord gesproken door de Zeer
eerwaarde Heer Pastoor van Elst, tot allen
die hadden meegewerkt om deze dag te 
doen slagen .

Na deze zeer geslaagde dag stelde de 
· processie zich weer op, om weer huiswaarts
te gaan met de zegen van God en Zijn
Moeder.

Ze zijn nu weer thuis in hun kapotte en
'geplunderde huizen, maar dit is zeker: zij
hebben ons laten zien, dat er, ook buiten
Brabant Katholieken zijn, die Gods' zegen
onmisbaar weten.

Gaarne zal Boxtel deze stemmige pro
cessie het volgend jaar weer terug zien bij
de bedevaarten naar het H. Bloed.

GESLAAGD. 
De Heer P. de Vries, chefstoffeerder van 

de fa. A. P. v. cl. Boomen-Resink, hier ter 
stede, slaagde IJ. Vrijdag in Den Haag, voor 
de aldaar gehouden vakexamens Meubelstöf-
f ering, Woningstoff ering en Behangen. 

Een opmerkelijk feit, daar slechts zeer 
zelden in den lande is voorgekomen dat deze 
drie diploma's tegelijk konden worden uit
gereikt. 

vierde plaats; bij de laatste . cross-country
-te Venlo zelts met een 350 e.c. máclrine iri
de 500 c.c.-klasse. 

DAMMEN. 

Op de Clubavond der E.B.D. werden voo·r
de Onderlinge competitie de volgende pars 
tijen gespeeld. . • 
H. Poulissen-E. ·van Roosmalen 0-2
J. F. v. d. Wouw-Chr. van Rooy - 2-0 
A. Kool-H. Schuurmans _f-t' 

De EBD heeft in beginsel beslotèn. om 
zich aan te sluiten bij de Noordbrabantse 
Dambond. Leden en e.t. nieuwe leden kun-. 
nen zich opgeven bij den Secretaris. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL. 

van 30 Juli tot en met 5 Augustus 1946. 
GEBOREN: Johanna Maria Th. G. d.v.: 

H. v. d. Meijden e.v. J. M. ZiHemans, Eind:-.
weg 5; Peter A. A. M. z.v. H. P. HazeQ.7 
berg e.v. A. v._ d. Kruijsseh, Lennisheuyel 
55; Jah W. i.v. J. W. Voortman e.v. A. 
Groenhuijzen, Vic. van Alphenlaan 6; Cor
nelis A. B. G. z.v. A. P. Brekelmans e.v. W. 
M. Keurentjes, van Salmstraat 26.

ONDERTROUWD: Hendrikus Adrianus
van de Wiel en Adriana Johanna Verwijme
ren; Adrianus Antonius van den Bosch en 
Wilhelmina Adriana Brands; Marinus Hu
bertus Siemerink en Martina Maria Hees--
been. , _ 

GEHUWD: Johannes Josephus van de. 
Griendt en Johanna Hendrika Kampert; Jo
hannes Theodorus Hazenberg en Adriana 
van de Langen berg; Fredericus Petrus Ghij
sens en Maria Adriana van Heesch. 

5,u,d='llieaws.-
ATHLETIEK.' 

. Op Zondag 4 Augustus l.i. werd door een 
viertal leden van ODC deelgenomen aan 
de Athletiekwedstrijden uitgeschreven door 
de R.K. Sportvereniging "Udi" te Uden. 

Door tijdnood (de leden moesten de laat
ste trein naar Boxtel halen) kon niet aan 
alle ingeschreven nummers worden deelge-

BOXTELSE MOTORCLUB ,,'T ZUIDEN". nomen en moesten om,e deelnemers zelfs ,de 
Zaterdagavond had in Café "de Ketting" finale 100 m, waarin zij zich geplaatst zagen. 

een druk bezochte bijeenkomst plaats van de uit 'n 100-tal deelnemers, laten schieten. • 
B.M.C. ,,'t Zuiden". Bij hoogspringen wist P. Pennings zich te 

Een bestuursverkiezing had als resultaat, onderscheiden. Hij behaalde de 2e plaats • 
• dat werden herk_ozen de here,n H. v. Breugel, met 1,55 m en wist zicb ook in de 100 m 

Voets, v. cl. Meijden en A. Bekkers, terwijl Jinale te plaatsen. 
als nieuwe voorzitter werd gekozen de heer Voor de voetballend<?' Athleten een goed 
Aug. v. d. Meer. De voorna.amste besluiten succes. 
waren: aansluiting van de dub bij de KN 
MV, het in overleg met officiële instanties R.K.S.V. ,,BOXTEL". . doen verrijden van motorcourses in de ge- � - Op 25 -Augustus organi_see�e,...\lQ..et�l 
meente Boxtel (het volgend jaar) en .het or- dub "Boxtel" een sportdag ten bate van 
ganiseren van clubavonden, waarop door Herwonnen Levenskracht afd. Boxtel. 
terzake kundigen uiteenzettingen van tech- De korfbal ·zal op die dag een wedstrijd 
nischen of sportieven aard gegeven zullen .spelen tegen een twaalftal van een andere 
worden. Bovendien zal ernaar gestreefd vereniging, terwijl ook het eerste elftal van 
worden aantrekkelijke motorwedstrijden in de voetballers in het krijt zal treden. Hier-
clubverband te bezoeken, waarbij vooral ge- voor is als tegenstander aangezocht Wil-
dacht werd aan wedstrijden waaraan door helmina uit den Bosch, die inmiddels reeds 
leden der club wordt deelgenomen en aan haar medewerking heeft toegezegd. Het vol-
de komende T.T.-races in Assen. ledig programma zal tezijnertijd word�n bé-

De' nieuwe voorzitter deed aan het slot kend gemaakt. 
der bijeenkomst een beroep op de leden om Op t September a.s. zal Boxtel haar eerste 
er zoveel mogelijk zorg _voor te dragen dat lustrum vieren en hiermede een zeer moei-
niet door te luidruchtig en te snel rijden lijk tijdperk afsluiten. Behalve de moeilijke 
in de kom der gemeente, de antipathie der tijdsomstandigheden, bezetting, oorlog enz.., 
bevolking wordt opgewekt. Zeer zeker zal zijn de eerste jaren van een nieuwe vereni• 
het op normale wijze rijden bij het publiek ging welke door fusie tot stand is gekomer 
meer waardering voor de motorsport aan- altijd de moeilijkste. Door het voireàig be 
kweken. grip dat er heerst zowel onder de bestuurs· 

De grote weg en de vele courses bieden leden als onder leden van beide verenigin-
voldoende gelegenheid tot het rijden in ho- -gen "Boxtel" en Oranje-Wit, zijn deze moei-
ger tempo. lijkheden • overwonnen en gaat het op \ 

Gememoreerd mogen in deze worden de ogenblik cresendo. Op eenvoudige wijze; 
fr; ,accessen welke door het lid der club door het spelen van wedstrijden en een amu-
v. weg /etering in de laatst gehouden cross- sementsavondje zal "Boxtel" dit feit her• 
countries behaald werden, n.l. tweemaal een denken. \X'ij komen hier nog nader op terug. 

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

49. Kapitein Boe zat met
zijn handen in zijn haar. 
Wat moest er van hen
worden ineen paar kleine
bootjes op de grote, wijde
zee? Ze zouden kunnen 
verdrinken en zeker had
den ze geen eten genoeg
om een lange tijd op de zee 
rond te dobberen? Wat te
doen? Met hangende poot-
jes naar de Kapitein van
"de hete Bliksem" gaan en 
zich overgeven? Hij kon
er haast niet toe komen,

maar de mannen dreigden 
onrustig te worden, dus hij 
had eieren voor zijn geld 
te kiezen. 
50. Zo kwam het dat de
rovers aan boord kwamen
van "de hete Bliksem".
Maar wel op een heel an
dere manier dan hun be
doeling geweest was! Nu 
werden ze geboeid en ach
ter slot en grendel gezet.
En hun. overwinnaar gaf 
hun de belofte, de politie
eens te vragen wat deze

dacht van zeeroverij. Dus 
het leek erop, dat zij hun 
verdiende straf niet zouden 
ontlopen, als ze eenmaal 
aan land waren. 
51. In al die drukte had
men Nikkertje en Blikkertje
nog niet gemist, maar toen
het wat rustiger werd, kwam 
men tot de ontdekking dat 
ze weg waren. Zouden zè
verdronken zijn? Niemand
wist het. Niemand had in 
het heetst van het gevecht
ook op hen gelet.



AANVULLING BONNENLIJST. 

voor de eerste helft van de 9de periode 
(4 tot en met 17 Aug.) 

Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen van: 
Bonkaarten LA, LB, LC 608. ,· 
A 74 melk: 2 liter melk. 
B 74, Ç 74 melk: 3½" liter melk. 
402 aardappelen: 3 kg aardappelen. 
Bonkaarten LD, LE 608: 
D 74, E 74 melk: 6 liter melk. 
902 aardappelen: 1 kg aardappelen. 
Tabakskaarten. 
T 42: _2 rantsoenen taba�artikelen. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 9 Augustus worden gebruikt, met 
uitzonderino van de bonnen voor melk en 

0 aardappelen, waarop eerst met mgang van 
Maanqag 12 Augustus mag worden gekocht. 

O.D.C. - S.V.B. BLERICK.
Donderdag 15 Augustus opent ODC het

voetbalseizoen met een wedstrijd tegen SVB 
Blerick 2e klasser KNVB. SVB. is voor Box
tel ee� onbekende, doch we geloven, dat 
het een zeer goede oefening voor de ODC
ers zal zijn voor de a.s. competitie, die naar 
wij verwachten dit seizoen bijzonde� z,vaar 
zal zijn, nu de promotie en degradatie wed
strijden van de baan zijn. 

Aanvang der wedstrijd half 3. 
Het 2e elftal speeld een voorwedstrijd 

tegen een elftal van de Bata. 
ST ANDENLIJST. 

Hieronder volgen de eindstanden van de 
Iaoere senioren elftallen en van de Bovtelse 
j u�ioren •; trainings-oef eningen. 

te klas A. 
Den Dungen 18 16 2 
ODC II 18 12 2_ 
RK OSC 17 8 5 
Maliskamp 17 ' 8 2 
St. M. Gestel II 18 6 3 
DVG -.../ 15 7 0 
Htlvoirt 18 5 4 

. BMC 15 5 1 
Concordia III 18 4 3 
OOI II 18 3 2 

2e klasse A.

0 34 86-23 
4 26 79-37 
4 21 56-41 
7 16 51-45 
9 15 58-60 
8 14 41-38 
9 14 35-59 
9 11 36-58 

11 11 31-71 
13 8 30-74 

Zwal. VFC III 22 20 t 1 41 94-34 
Boxtel II 22 17 1 4 35 144-35 
Den Dungen II 20 14. 2 4 30 90-56 
St. M.Gestel III 19 12 . 0 7 24 66-60 
OOI 111 20 10. 0 10 20 44-51 
DVG II 20 7 2 11 16 49-58 
Concordia IV 17 7 0 10 14 �4-59 
BMC II 16 7 0 9 14 46-48 
Maliskamp II 18 5· 3 10 13 36-57 
Irene 17 3 1 13 7 33-89 
Hintha·m II 17 3 1 13 7 27-85 
ODCïrI f8 ·2' -1' 15 -5 • 3S-:79

Het 2e elftal verzekerde zich van een be
hoorlijke plaats, en langen tijd is het een 
nek aan nek race geweest wie als eerste 
zou eindigen. Den Dungen of ODC II. Toen 
eindelijk de beslissing viel, verdiend ten 
gunste van den Dungen, kreeg ODC nog 
twee nederlagen, die zij met kans op 't kam
oioenschap zeker zou hebben gewonnen. 
• Het 3e elftal bracht het er heel wat
slechter af en ofschoon het niet uitgesloten
was geweest, in dien de competitie ten einde
zou zijn gespeeld, dat Hintham of Irene als
laatste zou zijn geeindigd een eervolle plaats
niet meer mogelijk was.

ODC B. 
'BEL B 
DLS. B

Irene A 
ODC C

A. Klasse.
8 8 0 0 
8 6 0 2 
8 4 o,.. 4 
8 1 0 7 
8 1 0 7 
B Klasse. 

16 20-3 
12 23-6 

8 15-17 
2 9-18 
2 3-26 

Irene B 10 7 3 0 17 51-9 
ODC D 10 7 2 1 16 45�10 
BEL C 10 7 1 2 . 15 37-8 
ODC E • 10 3 1 6 7 18-19
ODC F 10 2 1 7 5 11-54 
Trene -C 10 0 0 10·' 0 2-65 

Daar de vacantie· èn vele festiviteiten zijn • 
�angebroken zullen de nieuwe trainings- • 
i:>.efeningen in September eerst weer aan
vangen. 

JUNIORENSPORTDAG ODC. 
• ,-'Begunstigd door prachtig weer hadden de
onderlinge sportwedstrijden van de ODC
junioren ·een sportief en vlot verloop. Op
alle. nummers werd met groot animo strijd
geleverd en de prestaties waren goed; verste
sprong 4,70 m; hoogste sprong 1,40 m; in
gooien 14,80; 80 ni sprint in 10,6 sec.
• .. In ·-dè vijfkamp op Zaterdag legde Frans
Ber,tens }?esiag op de eerste prijs, Henk van
Osch werd tweede en Kees van Drunen 3e.
_'.: ,De zeskamp op Zondag had als winnaar
Piet Scheepers, die daarmede kampioen '46 •
werd, tweede was Leo van Weert en derde
'J�n Pijnenburg. • , -
, . Dank zij giften in. natura van diverse za
kenlui en particulieren konden een 50-tal
prijzen worden uitgereikt, hetgeen dè aan
trekkelijkheid niet weinig . verhoogde. Dé· 
zuivere athletièk-nümmers werden verzorgd 
door leden· van· de afd. athletiek. 
: • De jeugdafdeling kan op een geslaagd 
sportfeest terugzien, dat zeker zal ,·worden 
herhaald·. 

. ·r: 

P.D.V. ,,DE LUCHTPOST".
Zondag 4· Augustus hield de Postduiven

Jvereniging "De Luchtpost" een wedvlucht 
.u.it Ouievrain (België). Afstand 174 kg, Ge-

lost om 10 uur. Oe eerste duif werd 
geconstateerd om 12\ uur 09 . min. 29 sec.
Snelheid 1344,85 meter per mmuut. 

De prijzen werden �ls volgt gewonnen: 
1 H. Siemerink, 2 L. Sips, 3, 20 en 32 J. 
Ha braken; 4 en 30 C. Spijkers; 5, 17 en 21 
A. Bekers; 6, 23 en 36 J. Eijkemans; 7 en 19
Th. Eltink; 8 en 15 Th. Verberk; 9, 11, 18,
22, 24, 25 en 31 A. Bertens; 10 en 34 W.
van Griesven; 12 en 33 Th. v. d. Langen
berg; 13 en 14 A. Calsijn; 16 en 28 C.

Langeman; 19 P. Koelink; 26 P. Geurts en
35 J. Leyten.

De laatste prijswinnende duif werd om 
12 uur 25 min. 36 sec. geklokt en bereikte 
een snelheid van 1193,47 meter per minuut. 

,, Van twij/,J, en uAetAeid" 
(Kort verhaal door Catena); 

Natuurlijk hebt ge wel eens gehoord van 
Onze Lieve Vrouw van de Goede duik, die 
gedurende de oorlog veel vrienden heeft ge
maakt onder de Brabantse mensen. Ge weet· 
dat er een Lieve Vrouw van de Heilige Eik 
is waar gedurende de bezettingsjaren veel 
e� later minder mensen hun toevlucht gin· 
gen zoeken. Van Onze Lieve Vrouw ter 
Linde hebt ge ook al eens vernomen en de 
Zoete Lieve Vrouw van den Bosch hebt ge 
heel zeker met bedetochten en rozenhoed
jes vereerd in de Meimaand van ieder jaar. 
Heel misschien hebt ge horen vertellen door 
iemand, die in Italië heeft rondgezworven, 
dat daar een Lieve Vrouw is van de Goede 
Bevalling. 
Gewoonlijk wordt er dan bij verteld dat 
twee pasgewijde priesters vanBrabant, • lîr
dat ze benoemd zouden worden een H,
tocht maakten door het zonnige lanu oer 
dichters en toevallig in dat kleine kapelletje 
even neerknielden om hun rozenhoedje te 
bidden. Toen zij bemerkten dat zij door een 
aantal toekomstige moeders werden uitge
lachen en daarna vernamen tot welke Lieve 
Vrouw zij gebeden hadden, moet een van de 
twee gezegd hebben: ,,Alsof een benoeming 
niet hetzelfde is als een bevalling" . . . . . . . .  . 
en ze zijn verder gegaan naar het kapelleke 
van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw, waar 
ze om goed weer baden voor hun verdere 
tocht . ., � 
Maar al hebt ge van dit alles gehoord en al 
kent ge nog veel meer kapellekes die van 
de roem en grootheid spreken van Christus' 
Moeder, toch is het nog lang niet zeker dat 
het Lieve Vrouwke van de Twijfel u bekend 
is, waar de twijfelaars komen bidden. • 
Het moet daar een tijdlang erg druk geweest 
zijn van biddende meisjes, die niet wisten 
welke jongen ze moesten kiezen en jaren 
later juist omgekeerd. 
Gedurende de ·onrtogen;-die-d-e ·d·omme· nreff
sen door alle tijden heen voerden kwamen 
er hele groepen soldaten bidden, die twijfel
den aan de goede zorgen van den hemelsen 

. Vader. 
Nu en dan kwam er wel eens een filosoof 
binnen gelopen, die aan zijn bestaan twijfel
de, en die ten slotte ook gingen twijfelen 
aan O.L. Vrouw van de Twijfel. 
Maar eentje was er die er dagelijks kwam 
bidden; en van hem wil ik u vertellen, om
dat het een zeer bijzondere geschiedenis is. 
Niemand wist eigenlijk waar Siem vandaan 
kwam. Men beweerde wel eens dat hij in 
het kapelleke ·geboren was, maar da.t is lang 
niet zeker. 
Zo lang als de oudste mensen uit de omge
ving wisten, liep Siem nu al dagelijks een 
paar maal naar het kapelleke van 0. L. 
Vrouw van de Twijfel. 
Barrevoets, blootshoofd ·en een rozenkrans 
in zijn handen, was hij gewend door het 
mulle karrespoor te lopen. 
Men kon niet precies zeggen dat hij simpel 
was, men wist alleen dat hij gewoon was te 
vragen: ,,Weet ge het wel zeker'?" 
Op een schone morgen was er een meiske 
het kapelleke binnengelopen. 
Het schijnt dat ze met zo grote vurigheid 
had zitten. bidden, dat ze haar twijfel over
wonnen had. In haar vurige ijver zei ze 
hardop: 11Ja, ik zie em geerne". 
11Weet ge da wel zeker?", hoorde ze opeens 
achter zich. Toen ze omkeek zag ze in de 
vragende ogen van Siem. 
,,Zo zeker, as da gij zult dood gaan, Siem ?" 
,,En weet ge da wel zeker?" 
Over zoveel twijfel stond het meiske ver
baasd. Ze haalde haar smalle schoudertjes 
op ·en zei: 11Niks is zo zeker as de dood". 
Het moet sinds die dag geweest zijn, dat 
Siem niet meer naar O.L. Vrouw van de 
Twijfel is gegaan. Het viel iedereen op hem 
niet meer te zien pelgrimeren naar het klei-
ne kapelletje. · 
Maar drie weken later is het meiske ge-

• trou.wd; juist op de dag dat Siem begraven
werd.
Naderhand heeft de notaris, in het bijzijn
van getuigen, Siem's testament met een
schoon en voornaam gebaar geopend en het
zou werkelijk de moeite waard geweest zijn
hun verbaasde gezichten te hebben gezien
toen hij las : .

. ,,Mijne twijfel moet ge tegelijk met mij 
. begraven. • , 
_ De helft van mijn bezit moet ge . geven 

aan het meiske
J 

dat trouwt op de dag
van mijn begratenis. • • 
Voor de andere helft moet ge een kapel-

leke bouwen voor Onze Lieve Vrouw van 
de Sterkte" 

Er moet naderhand een kapelleke gebouwd 
zijn, niet ver van Onze Lieve Vrouw van de 
Twijfel, maar de mensen hebben hieraan de 
naam gegeven "O.L. Vrouw van de goede 
Trouw": 
Nu komen daar dagelijks moeders bidden 
om voor hun dochters een rijk en gelukkig 
huwelijk af te smeken. 
Maar ik weet niet of de Siem het zo wel 
bedoeld heeft. 

16 Augustus op Uw bon 
weer 100 gram 

JJ,cuodûe=Àqaula. 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 11 Aug. De H.H. Missen oin 
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 de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. Om half 4 H. Familie. Vandaag om 
kwart voor twaalf kleine Congregatie. 

Vandaag de 2e schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaat, welke bijz. in de mild
dadigheid der gelovigen wordt aanbevolen 

Woensdag, vigiliedag van O.L. Vr. ten 
Hemelopneming, is het geboden vasten- en 
onthoudingsdag. In de vastenwet is gedispen
seerd, niet in de onthoudingswet, zodat het 
op die dag verboden is vlees en jus uit vlees 
te gebruiken. 

DONDERDAG, 15 Aug. feestdag van 
O.L. Vr. ten Hemelopneming. De H.H. Mis
sen zijn om half 7, kwart voor 8, 9 uur en 
om half 11 de Hoogmis met assistentie. Na 
de middag om 3 uur plechtig Lof met Ro-
zenhoedje. 

Op het feest van Maria ten Hemelopne
ming is de 2e schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaat. 

Woensdagavond is het biechthoren van 
6-uur Tot half f{ 

Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 uur tot half 8. 

Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uu_r- • 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 

jrgt. voor Adrian�s Nobertus van Oerle; 
z.a. gel. mndst. voor Adrianus Voets; om
half 8 gel. jrgt. voor Lambertus Groenen
daal; z.a. gel. mndst. voor Johanna Maria
v. d. Steen Slijters; om half 9 gel. H. Mis
voor overleden fam. Kantelberg Maas.

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Marinus van Laarhoven; z.a. gel. H.
Mis voor Franciscus Vlamings; om half 8 
gel.· mndst. voor Hendrica van Erp Kool
zaad; z.a. gel. H. Mis vanwege het 11Biddend 
Leger"; om half 9 gel. H. Mis voor Johan
nes Petrus Tielen; om half 10 Huwelijksm. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adriana Leermakers Avendonks; 
z.a. gel. mndst. voor Wilhelmus v. d. Pas; 
om half � gel.. jrgt. voor Jan Verhoeven; 
z.a. gel. H. Mis voor Martinus Hubertus
Giesbers; om half 9 gel. H. Mis voor Hen
drica van Erp Koolzaad vanwege ,de St. 
Elisabeth vereniging. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Adrianus van Lonkhuizen; z.a. gel. 
mndst. voor Jacoba Veendijk Tiddens; om 
half 8 gel. H. Mis voor Anny van Dom
burg; z.a. gel. mndst. voor Angela Honorina 
van Liempd de Meij; om half 9 gel. H. Mis 
voor Petrus van Beers vanwege het spoor
wegpersoneel. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mnd. 
voor Catharina Senden ten Dijck; z.a. gel. 
H. Mis voor Petrus Pennings vanwege zijn
medearbeiders in Duitsland; om half 8 gel.
H. Mis _voor Adrianus Boor vanwege den
Bond van het H. Hart; z.a. gel. rondst.
voor Albertus Beekmans; om half 9 gel. H.
Mis voor Henricus Poirters vanwege het
politiecorps; om half 10 Huwelijksmis'.

In het Liefde.buis zullen geschieden. 
Maandag gel. A. Mis voor Johannes Dan

kers; Dinsdag gel. H. Mis voor Anna v. d. 
Meijden v. d. Ven; Woensdag gel. H. Mis 
voor Marinus van Laarhoven; Vrijdag gel. 
H. Mis voor Martina van Zeeland; Zaterdag
gel. H: Mis voor de gesneuvelden en de
genen die in het buitenland verblijven.

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Cornelis Johannes Bertens en 
Johanna Maria van Schijndel beiden uit deze 
parochie; Joannes Bernardus Keurentjes en 
Hendrica Huijbers beiden uit deze parochie; 
Hendricus Johannes Maria Strik uit deze 
parochie en Diliana Maria de Konong uit 
de parochie Villapark te Eindhoven; waar
van heden de 3e afkondiging geschiedt. De 

gelovigen zijn verplicht de hun bekende hu
welijksbeletselen waarin niet is gedispen
seerd ten spoedigste aan den pastoor bekend 
te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
9e Zondag na Pinksteren, 11 Aug. 1946. 
De eerste schaal is voor de Kerk; de 

tweede voor de B.N. De Hoogmis is vandaag 
weer met volkszang. Alle gelovigen worden 
verzocht mee te zingen uit de nieuwe volks
zangbundel. Goed zingen is dubbel bidden.· 
Om kwart voor 12 H. Familie voor Jongens. 
Om 2 uur Santa Teresa voor de meisjes. 
Om half 4 H. Familie voor de mannen. 
's-Avonds om 7 uur Lof. 

Woensdag Vigilie van Maria ten .Hemel
opneming, onthoudingsdag. Er is gelegenheid 
om te biechten als op Zaterdag. •

Donderdag feestdag van Maria ten He
melopneming, welke feestdag men verplicht 
is te vieren als Zondag. 's Avonds om 7 uur 
Lof. 

ZONDAG, 11 Aug.: 6 uur l.d. voor Hen
ricus van Eyk vanwege Broederschap van 
de H. Rozenkrans; 7 uur l.d. voor geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochie; 8 uur l.d. 
uit dankbaarheid ter ere van H. Gemma en 
O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand; kwart
over 9 l.d. voor levende en overleden leden
der Tilburgse Proc. Hakendover; half 11
De Hoogmis tot Bijz. intentie.

MAANDAG, 12 Aug.: 7 uur l.j. voor Adri 
Notten; kwart voor 8 l.d. voor Antonius 
Bergman, Petronella Voets z.e. en Piet de 
zoon; half 9 Ld. voor Jozef Kuyten. 

DINSDAG, 13 Aug.: 7 uur z.d. voor Cor
nelis Vriens, 's Bosch overleden; kwart voor 
8 l.d. voor Wilhelmina Pijnenburg Roosen
boom vanwege Buurt; half 9 l.j. voor Adria-
nus v. d. Sande. 

WOENSDAG, 14 Aug.: 7 uur z.j. voor 
Wilhelmina Cornelia Maas; kwart voor 8 
l.d. voor Gerardus van Erp; half 9 l.d. voor
Harry van Kleef vanwege Buurt. 

DONDERDAG, 15 Aug.: 6 uur I.m. voor 
Antonius Wagenaar; 7 uur l.d. voor Geest. 
en tijdelijk welzijn der parochie; 8 uur l.d. 
voor Jo van Zeeland vanwege de Buurt; 
kwart over 9 l.d. voor Gerardus van Erp; 
half 11 de Hoogmis, z.j. voor den Heer Jan 
de Vries en Mej. Catharina Paddenburg z.e. 

VRIJDAG, 16 Aug.: 7 uur z.m. voor de 
Heer en Mevrouw van Dijk-van Oerle; kw.
voor 8 l.d. voor Henrica van Weert; half 
9 z.j. voor Nicolaas van d. Braak. 

ZATERDAG, 17 Aug. 7 uur l.j. voor 
Gijsbertha Pijnenburg-Valks; kwart voor 8 
Ld. voor Jan van Weert; half 9 l.d. voor 
Johannes Hensen en Martina de dochter. 

P..ARO.CHIE-H._LAMBER T.US-GEM_ONDE 

9de Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 

. der parochie; 10 uur jrgt. voor Marinus den 
Otter. 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Frans v. d 
Schoot.· 

DINSDAG: 9 uur gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half &. jrgt. voor Petrus 

Vorstenbosch en Geertruda de bsvr. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis, voor wel

zijn der parochie; 10 uur jrgt./ voor Elisa� 
beth v. d. Ven. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
van Doleweerd en Adriana de hsvr. 

ZATERDAG: half 10 gez. H. Mis voor 
de leden van de Boerenbond ter herdenking 
van het vijftig jarig bestaan van de Boeren
bond· 

Deze week zullen geschieden: Maandag 
mndst. Adrianus van Eindhoven; Dinsdag 
mndst. voor Maria van Kasteren; Woensdag 
mndst. voor Antoon van Oirschot; Vrijdag 
mndst. Nicolasina Toelen; Zaterdag mndst. 
Adrianus van Schaijk. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 
9de Zondag na Pinks.teren 1946. 

ZONDAG, 7 uur H. Mis voor mej. Wil 
helmina v. d. Boom; half 9 H: Mis, 10 uur 
de Hoogmis voor het welzijn van de paro- • • 
chianen. De eerste schaal is voor de oplei
ding tot priester op onze Seminaries. De 
tweede voor B.N. Drie uur Lof met rozen
hoedje, om Gods zegeningen te verkrijgen 
over de roeping tot het H. Priesterschap en'' 
het Kloosterleven. 

MAANDAG: half 8 H. Mis vool' bij
zondere intentie; half 9 H. Mis voor Petrus 
van Beers 'uit vriendschap. 

DINSDAG: half 8 H. Mis voor Anna v. d. 
Meijden-van d. Ven; half 9 H. Mis voor 
Henriette v. d. Rijdt te Rosmalen overleden . 

WOENSDAG: llalf 8 jrgt. voor Johannë's 
de Werd en Gertruda van Waardenburg hs.;
half 9 jrgt. voor Franciscus Veroude, Ger
truda van Oirschot en Johanna Boons hsvi. 
Op deze dag is het onthoudingsdag en het 
gebruik van vlees en jus uit vlees verboden. 

DONDERDAG: geboden feestdag van 
Maria ten hemelopneming, feestdag, waarop 
de gelovigen zich moeten onthouden van 
slafelijke arbeid en verplicht zijn, de H.
Mis bij te wonen. 7 uur H. Mis tot intenNe 
v. d. leden der Gocisvruchtige vereniging ter
ere v. d. H Theresia; half 9 H. Mis; 10 uur 
de Hoogmis voor het welzijn van de paro
chianen. Drie uur° H. Lof met processie, om 



Gods zegeningen af te smeken over het be
waarschool onderwijs door de voorspraak 
van het Onbevlekte Hart van Maria. 

VRIJDAG, • half 8 jrgt. voor Cornelia, 
Theodorus en Franciscus Veroude; half 9 
gez. H. Mis voor Martina v. Zeeland, in de 
parochie v. d. H. Petrus overleden. • 

He den werden wij verblijd 
t de geboorte van een 
chter, welke wij hebben 
naamd 

me 
do 
ge 

ELISABETH. 
A. G. VOS 
M. P. VOS-VAN DER POL

Handwagen • te koop en Wederom 
zeer goede - luidspreker, bij 
Frans van der Steen, Zand- Origine�e Rogge
vliet 61. ' , 

en Winter::: Tarwe 
Gevraagd : · - ' 

, 

Smid�-leerling B�steld tijdig.

. . E.N,S.A.I.D. _ . ,. 
Modevak- en· Kunstnijverheidsscholen., 

Hoofddir. Fa. HENDRIKSE,KNAPEN 
Utrecht. Tólsteegsingel 54. 

Vóór Septembe,r is aan dé modevakschool te 
Bqxtel, Rechterstraat 20, dagelijks gelegen�· 
heid tot • ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Franciscus

Ha braken; half 9 gez. H. Mis voor Petrus
van Beers en Maria de dochter.

Bo 
St 
•• 

xtel, 7 Augustus 1946� 
ationstraat 44. 
•••••••••••••••••••••• 

p 13 Augustus a.s. hopen 
ze geliefde ouders 

of gevorderde. Fa. Gebr. v. Oers
Eindh.scheweg 50, Boxtel. Zaadhandel, Boxtel. InschrijvingvanLeerlingêQ., :. 

• Biechturen: half 3 tot 4 en van half 6 tot
7 uur. Daarna Lof tot voorbereiding van 
het feest ter ere van het Onbevlekte Hart 
van Maria op 22 Augustus. · 

30 dagen worden de gebeden vèrzocht 
voor Henriette v. d. Rijdt te Rosmalen en 
Martina van z��Iand in de parochie van den 
H. Petrus· overleden. •

H.et H. Saëfärrttnt des huwelijks wensen te
óntvangen : Gijsbertus van Beers_ en Anna 
Meulendijk, beiden uit deze parochie en 
Adrianus Antonius v. d. Bosch met Wilhel
mina Adriana Brands, beide uit deze paro
chie, waarvan heden de eerste afkondiging 
geschiedt. 

ZONDAG, 18 Aug.: 7 uur H. Mis voor 
Gerard Vekemans te Nijmegen overleden. 
PAROCHIE ST. JAN'S ONTHOOFDING 

LIEMPDE. 
9e Zondag na Pinksteren, 11 Aug. 

; 

0 
on 

W. v. d. VEN en
A. M. v. d. VEN

v.d. BOOGAARD
n dag te herdenken 

aarop zij voor 40 jaren 
de 
w 
in 
G 

het Huwelijk traden. Dat 
od hen nog lang mogen 
aren is de wens van 
nne . dankbare kinderen 

sp 
hu 
en kleinkinderen� 

Boxtel, Zandvliet 16. 
•• ••••••••••••••••••••••
N et dagmeisje gevraagd bij 

Adelaars, Breukelsche
raat 4. 

A. 
st 
T e koop een veldfornuisje

een sigarenpers, Breu
elschestraat 42. 

en 
k 

Voor de vele en hartelijke bewijzen van be
langstelling bij ons zilveren Huwelijksfeest 
ondervonden van Familie, Vrienden, Cliëntéle 
en Kennissen betuigen wij onzen hartelijken 
dank, 

]:J. N. HENDRIKS. 
M, J. C. HENDRIKS-v. LAARHOVEN. 

Stationstraat 49

Kruideniersbedrijf "Tafi". 

Voor de vele blijken van belangstelling onder
vonden bij de opening van "DE KAJUIT" be
tuigen de Kajotters van Boxtel langs dèze weg 
hun hartelijke dank. 
Tevens onze hartelijke dank aan allen, die 
hebben medegewerkt deze dag tot 'n onver-
getelijke te maken. 

Het Bestuur der K.A.J. ZONDAG: half 7 l.m. tot bijz. intentie 
8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10 uur 
z.j. Johanna Johannes Welvaarts-van Mens
voort; 3 uur Lof, daarna Jongens-congreg T e koop een prima wind

uks met Jrogeltjes. Te be-
N.V. VAN OERLE'S WEVERIJEN TE BOXTEL

MAANDAG: 7 uur z.j. Wouterus van 
Mensvoort; half 8 l.j. voor Johanna Leonar
dus Voets; 8 uur 1.j. voor Wilhelmina Cor

b 
vr agen Molenstraat 19. vraagt bekwame: Band wevers

Damastwevers 
nelis Kuppens. 

-DINSDAG: 7 uur z.j. voor Johanna Wou 
ters van Mensvoort; half 8 l.j. voor Petrus 
Voets; 8 uur l.m. voor den Heer Johannes 
Josefus de Leyer overleden te Boxtel. 

T e koop een kinderwagen,
oo goed als nieuw. Pa
lelweg 7 Noord Boxtel. 

z 
ra 
E 
d 

en paar nieuw bruine 
amesschoenen maat 37½ 

te 
se 

Linnenwevers 
Poetsers 
A ppreteerders. 

Aanmelding bij portier. WOENSDAG: 7 uur z.j. Antonius van 
Abeel en; half 8 l.j. voor Adriana Voets; 8 
uur 1. Mis tot bijzondere intentie. Na de 

. middag biechthoren van 2-4 uur en van 5-8 

koop of te ruil tegen 
hoenbon, te bevragen 

Molenstraat 19. 

T e koop 3 bestebiggen en 
en kamerkacheltje en 2000
roge musterds, H. Schel
n, Lennisheuvel 74. 

Albert Heijn ·N.V .. vraagt 
DONDERDAG: Feestdag van O.L. Vr 

Hemelvaart, geboden te vieren als Zondag 
De vigilie is geboden onthoudings- en vas 
ten-dag, terwijl in de vasten is gedispen 
seerd, niet in de onthouding van vlees. Hal 
7 1.j. Jacoba Marinus van der Staak; 8 uu 
l.j. voor Johannes van Eyndhoven; de pi
Hoogmis tot welz. der par.; 3 uur plechtig 
Lof met processie. Na het Lof te zingen 
Groet aan O.L. Vrouw ·v�n Kevelaer. En 
na het Lof vergadering van de Broèdermees 
ters van de processie van O.L. Vrouw van 

e een flinke bediende d 
- Ie -
f K rielkippen te koop. Te be

ragen P. Schellekens, 

voor win1'cl en wijk. Voor actieve krachten hebben 
wij goede salariëering en goede vooruitzichten. 

r 

: 

-

Kevelaer op de pastorie. 
-VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Maria Anto 

nius van Abeelen; half 8 l.j. voor FJancyn 
Johannes van Eyndhoven; 8 uur l.mnds 

a 

t. 
voor Arnolda Tinnebroek. 

t. 
. ZATERDAG: 7 uur l.mndst. voor Wed 

Johanna Jan van Nunen; half 8 l.mnds 
voor Maria Vugts; 8 uur z.m. tot dankzeg 
ging bij gelegenheid van het 50-jarig bestaa 
van den N.C. Boerenbond met algem. H 
Communie der leden v. d. Boerenbond, J.B 
Stand, Boerinnenbond en Rij-Vereniging. 

-

n 

.; ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par 
8 uur 1. mis voqr Martinus van Wanroo 
overleden te Schijndel; 10 uur z.m. voor d 

y 
e 

leden der processie van Kevelaer. 
30e: den Heer Johannes Josefus de Leye 

overleden te Boxtel. 
r 

Missiebus: Bij koperen bruiloft van H 
Schoenmakers-van Esch f 19,26. 
PAROCHIE ST. WILLIBRORD TE ESC • Negende Zondag na Pinksteren. 

H 

r 
1-

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uu 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede sé:haa 
collecte voor de Bijz. Noden Episcopaa 
Na den middag om 3 uur Lof met Roze 

t. 

n-
hoedje; na het Lof een lied. 

n 
s-

Woensdag gelegenheid om te biechte 
van 3.:._4 uur en van 6-7.30 uur. Woen 
dag geboden vasteri- en onthoudingsda 
v.w. de Vigilie voor Maria ten-Hemel-O 
neming (in de vasten gedispenseerd). 

g 
p-

n-Donderdag, feestdag van O.L. Vrouw te 
Hemel-Opneming, H.H. diensten als o 
Zondag. Tevens dag van eeuwigduren 
aanbidding voor onze Parochie. Om 6 u 
uitstelling van het Allerheiligste.· Na d 
middag om 3 uur oefening van het H. Uu 

p 
de 
ur 
en 
r. 
1-Om half 7 Pl. Lof met Te Deum tot slu 

ting. Lijsten van aanbiddingsuren zuil 
achter in de kerk worden opgehangen. 

en 

rl. ZONDAG: 7 uur H. Mis lev. en ove 
leden van Land- en Tuinbouw-arb.-bon 
half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de P 

d· 
I 

a-
rochie. 

.E.MAANDAG: 7 uur Gez. gef. jrgt. Z 
Heer H. J. v. Duren; 8 uur mnclst. Eer W. 

Zr. Pascal. 
DINSDAG: 7 uur rondst. Maria An 

Brox; 8 uur rondst. Franc. Leermakers. 
na 

an WOENSDAG: 7 uur mndst. Johanna v 
Zeeland; 8 uur Johanna van den Brugge n-
Dpminicus. 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
gevallenen onzer parochie; half 9 H. M 
10 uur Hoogmis voor de Parochie. 

de 
is; 

lUS VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Wilheln 
en Wimke van Schijndel; 8 uur H. Mis vo or 
de gelovige zielen. � 

el-

V 

Burgakker 6. 

w 
n 
fl 
e 
0 

b 

Woningruil. Wie ruilt zijn 
oning tegen arbeiderswo
ing met stal, schuur en 
ink stuk land gelegen 
ven buiten het dorp, liefst 
mgeving Molenstraat. Te 
evragen Molenstraat 19. 

Persoonlijk aanmelden in het filiaal te Boxtel, 
Stationstraat 48-50. 

N.V. VAN OERLE'S WEVERIJEN TE BOXTEL 
vraagt:•· 

Borduursters 

Naaisters. 
Hoog loon 1 

s 
Te koop prima voetbal
choenen, maat 40, Breu- Aanmelding bij portier.

k elsche straat 4. -�-------------------

p 
Te koop en te ruil Com
lete teeken-uitzet, koffer
rammafoon, defecte radio, 
amesschoenen zwart lak, 

g 
d 

g 
maat 39, ¾ hak, ruilen te
en sportschoenen of kin
erschoenen m. 23. Tevens 
e koop gevraagd wandel

d 
t 
wagen of ruilen tegen kin
derwagen o.s. Tongeren 45, 
Boxtel. 
Te koop een toom biggen 
G.Y. bij Adr. Dortmans, 
Hulst 4, .Boxtel. 
Reiswieg te koop of te ruil 
Bevragen Molenstraat 19. 
Gevraagd per 1 October 
flinke zelfstandige R. K 
dienstbode voor dag of dag 
en nacht. Goede behande
ing. Hoog loon. Br. onder I 

no. 83. 
H.H. Landbouwers. 

Wij kunnen nog heden 
leveren uit voorraad : 

Engelsch Raygras 
Italiaansch Raygras 
Veld• en Ruw Beemdgras 
Thimothee 
Witte• en Roode Klaver 
Spurrie en nog wat 

Knollenzaad. 

Fa. Gebr. v. Oers 
Zaadhandel, Boxtel: 

De R. K. Vakvereeniging 
van Schoenmakers• 
patroons en Schoen� 

winkeliers van Boxtel, 
Liempde en Esch maken 
bekend dat hun zaken 
en bedrijven 

van 19 tot en met 
24 Augustus • 

Granen en Zaden volop te kust en te keur, 
Wij stellen U hierin niet te teleur, 
Wat U van een goeden oogst, moogt 

verwachten, 
Dat bij ons gekocht, dan heeft U nimmer 

klachten 1 

Firma Gebr. van Oers 
GRANEN EN ZADEN BOXTEL 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

� Speciaillzaak voor : Boter < 
C, co 

:::i.i::: C, 

!DIRK rgs 
Kaas
Visch 

-= 

3!: 
0) 

ca 0) 

E =:!. 

·.:: Stationstraat 44. Garnalen�a...

Stoppel knol lenzaad 
uit voorraad lever,baar. 

Hub. Poulissen. - Zaadhandel 
Rechterstraat 50 Boxtel. 

Wijk-en Vereenigingsbestuurders 

Vraagt 

hebt U moeilijkheden om Uw feest
of propaganda-avond te vullen ?

ons dan vrijblijvend inlichtingen, be
treffende door ons te geven filmvoor
stellingen, met onbrandbaar materiaal, 
zoodat wij overal kunnen draaien. 

Zendt ons een kaartje en wij komen 
eerst met U praten.

Voor een betere Smalfilm=voorstelling. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Wilh 
mus van Schijndel v.w. de evacuées; 8 u 
H. Mis voor Johannes Konings v.w. Pr 

ur 
wegens vacantie 

gesloten zijn. Hoge Steenweg 28 's-Bosch. oc. 
Tilburg-Hakendover. wwwwwwww 

Druk:]. P. Tielen, Boxtel_ 

voor den nieuwen curs'us in Knippen en Naaien 
:zonder rekenen of. teèkenen, volgens· onze. 
bekende en gemakkelijke Ensaid,methode. U - , 
leert op onze cursussen in \korten tijd z.elve. • 
Uw kleeding te maken; 'ook het. -maken van , .. 
nieuwere modellen uit oude kleedingstukken. •, 
.Opleiding tot Costumlere, Coupeuse, Leerares, enz.. :. 

. Alle inlichtingen worden g�arne v-crstrekt.. • 
f � ,.. '.'.-:�,-�';)j•l} . 

DAMES die verhinderd 7ijn persoonlijk te 1r.�,��;f.�,ii���.--
. onderstaanden Bon 10 ml!t 35 cent a�P--lllll�f!'.G•l� • .•. 

en ontvangen dan eell mooi boek met r11,1m· • l;'OO.rc,i"ten , · 
en modellen. e11 een gratis apparaat om ïé.,lá;t�••.:-�t� 
hoe gemakkelijk U ook thuis kunt leeren kn.lppe,ri1cen • 
modernlseeren. 

BON Aan Instituut ·Ensaid, Utrecht; • 
Tolsteegsingel' 54. , � .. · 

Naam .............................. · ..................... • ......................... . 
Adres ................................. • ....................... , .................. . 

Voor· pootaardappelen ga ik di!. 

jaar OOK NAAR VAN OER·S. 

Een _prima leeten horlogeband 
in de nieuwste modekleur en van 
vooroorlogs�he kw�liteit koopt U bij 

1 

fi. van Vlerken - {Boxtel. 
Uurwerken - Goud en Zilv·er - Optiekj 

Komt voor het invullen 
van uw nieuwe aangifte== 
biljetten van de belasting 

naar: A. J. ROBBE� 
Nieuwe Kerkstr. 85, Boxtel 

Gediplomeerd Belast,ingconsulent. 

= Rookt 
kwaliteit vol geur· trri smaak�-

en Koopt • 
1 

bli Bert van den Braak■ 
Nieuwe K�rkstraat 73 Telefoon 450 • 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

• 
♦ 

: ATTENTIE!,: 
• ♦

• Deze week • 
• ♦• • 
: Jongens- en :• •
: Meisjesschoenen : 
• ♦

: op Amerikaansche Bon : 
• ♦ 

: !Bov.endeect' s :-
: ·Scftoen= en :fedecliandet : 
: ............................... : 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING

Çeoaac ooot !Bca&mt. 
Het grootste gevaar van onze tijd voor 

de geestelijke volksgezondheid is de ver
zieking van het volksgeweten en de verva
ging van ieders geweten afzonderlijk. Men 
mag zich met recht afvragen of ook in Bra
bant het volksgeweten zich niet op een hel
lend vlak bevindt. 

Het is zeker waar dat tijden en zeden 
groeien. Het is niet zo heel lang geleden 
dat verliefden en verloofden pink aan pink 
kerkwaarts • gingen, dat alleen steden een 
zwembad (niet eens ge-mengd) hadden, dat 
de vrouwen zwarte kousen en sierlijke 
lange rokken droegen. Maar in een korte 
periode van ontwikkeling is men aan dit 
alJes ontgroeit, zoals een kind een nacht
zoen ontwennen gaat bij het groeien der 
jaren. De schone oude gebruiken werden 
vergeten, fleurige rokjes, schiesokjes of on-_ 
gekousde benen, gemengde zwembanen eri • 
grote moderne danszalen met Amerikaans 
georiënteerde orkesten veroverden het 
ouderwetse Brabant. Kortom Brabant eman-
cipeerde. 

Maar het volksgeweten degenereerde. 
Men verwondert er zich haast niet meer 

over, als men langs de kanalen en rivieren, 
die door Brabant snijden, de Brabantse 
jongens en meisjes, al of niet gekleed in fat
soenlijke badcostuums in de meest ergerlijke 
houdingen samengeklit ziet, alsof het de ge
woonste zaak van de wereld is en alsof onze 
Vader Adam nimmer van de boom van 
Goed en Kwaad gegeten heeft. 

_ Vroegèr werd er in ons gewest schande 
gesproken van Scheveningen en weet ik 
welke strandplaatsen. Toen trekkers,' vacan
tie gangers en legers van verschillende naties 
ons gewest onveilig maakten, heeft ons ge
weten in 't begin wat gegromd, maar al heel 
gauw-heeft onze ouderwetse opvatting wat 
���m,.o�tm'lftt� 
zó-heel làng -meer ·of lietf gé�eten vàn velen 
suste zich met de gedachte dat de deugd van 
sterkte óns bezit was. Zeker ons Brabantse 
volksleven is in de kern nog gezond. Er be
staat nog wel een kracht, die, wortelend in 
het godsdienstig leven, weerstreeft aan al 
deze gevaren i maar zoetjesaan is men zich 
niet meer bewust gebleven dat het toch 
steeds gevaren zijn. Predicaties over zede
verwildering beschouwt men maar liefst als 

Zondag zullen. we de bloemkes nog eens 
buiten zetten. 

We trekken de fleurigste kleren aan die 
we nog hebben, de kapper krijgt sieze week 
extra werk om ons een fraai uiterlijk te ge
ven, wat poeder, brillantine, lipstick en wat 
manouvreren met de krultang en we zijn 
klaar voor de kermis. 

We zullen dansen dat de gevolgen van 
het transpireren langs de tentzeilen af
druipen. 

De orkesten zullen het rhytme van het 
leven wat opjagen èn de draaiorgels zullen 
gedurende enkele dagen onze hoofden op 
h0l trachten te krijgen. 

Als het warm is drinken we het al te zeer 
schuimende bier, likken langs een ijsje, en 
laten ons meezwieren door mallemolen. Als 
het wat koud is proberen we met een_ knip
oog tegen de kelner of kastelein een borrel 
los te krijgen, roken een paar goede sigaren, 
voorzover die te koop zijn, en 's avonds
lopen we naar een film. ' -

Dat zal zo ongeveer onze bezigheid zijn 
met de Kermis, en als ze 's Zondags op de 
preekstoel waarschuwen tegen de gevaren 
die de Kermis met zich meebrengt, dan glim
lachen we even over de zwa�.fWichtige ernst 
van deze mannen, die de vrolijkheid dezer 
wereld bedreigen met een waarschuwende 
vinger. 

Het wordt op slot van rekening maar 
ééns per jaar kermis en dat moeten we toch 
een klein beetje uitpluizen. 

Nu ja ook de dorpen en sted,en in de 
buurt hebben eens per jaar kermis en het 
is niet verboden ook daar naar toe te gaan, 
maar kermis in Boxtel is te slotte toch de 
dag van dwaasheid, grappen, oliebollen en 
krentenbrood. 

Als alles weer aan de kant is dan staan 
we over onze eigen zotternijen versteld en 
vragen we ons af of het allemaal wel zo 

mooi geweest is als we dachten. 
Eigenlijk is de kermis het. meest geschikt 

voor kinderen en voor die mensen die de 
naieviteit va1_1 het kind nog in zich bewaar
den, want alleen het kind past in de sfeer 

een hobby van Missiepredikanten. Zo erg 
zal het wel niet zijn, 

Dit is echter reeds een symtoom van ge
wetensvervlakking. Wie goed luistert en 
goed rondziet weet dat Brabant reeds veel 
verloor, wat vroeger zijn goedheid en 
schoonheid uitmaakte. 

Er is een groot gevaar dat we een aantal 
katholieken krijgen die niet boven de mid
delmaat uitreiken, die de waarheid wel be
lijden, maar er niet voor durven vechten. 

Terwijl alle opvattingen groeien naar een 
moderne hoogte, missen wij de inwendige 
levensgroei, de waarachtige verrijking van 
het volksleven, dat zich niet in onbezielde 
uiterlijkheden uitdrukt. Ons Brabant's ge
zinsleven gaat zich verliezen in de chaos 
en de ziekte van deze tijd: de vervlakking. 

Bij alle uiterlijke bloei over de gehrgrove
reld, ook in ons Brabant, vinden we wij �e
brek aan levens_kracht en liefde, da1 het 
schrikwekkend is te bedenken hoe dit alJes 
over enige jaren zal zijn. 

De nalatigheid der gemeenschap tegen
over de paupers is ontstellend groot. 

De nalatigheid van ouders, die zich om de 
geestelijke vorming van hun kinderen niet 
bekommeren, is zo veelvuldig, dat we met 
angst de toekomst van het volksleven tege
moet zien. We zijn waarachtig blij als we een 
gezin ontmoeten, waar het geloof en de be
zieling van het leven de maatstaven zijn van 
de opvoeding en de vriendenkring der kin
deren bepalen. 

Zover zullen we in ons Brabant misschien 
komen, dat we ons moeten verheugen nog· 
ènkele gezinnen te vinden waar God en 
godsdienst, liefde en goedh�id nog de mid
delpunten zijn van het leven. 

Het is een zeer groot gevaar voor ons 
Brabant, wanneer ons gedachtenleven niet 
dieper meer· grijpt dan de zorgen om brood 
en spelen, wanneer ons volksgeweten zich 
k'.�J�P..wi���b.ïi1,d.e,Ji�-van--€e:n--e�u-'1r, 
d,e de elementairste begrippen van reinheid 
en schoonheid vertrapt. 

Het is geen bekrompen gedachte hier- . 
tégen te waarschuwen. Ook is het niet som-
berder gezien dan het is. 

Er is een grote kracht nodig een lawine 
te breken. Nog grotere kracht behoeven wij 
om een geestelijke ontreddering tegen te 
houden. 

H. v.d. M. 

van de schaterlach, de· draaimolen en de 
bonte drukte van deze dagen. Het kind ziet 
dan ook niet de geldzoekende bedoeling der 
kermislieden, het ziet niet de bedorven en 
vermoeide ogen der danswoede. Het kind 
heeft niet het minste begrip voor de ver
lepte muziek der dansorkesten de body o
deur der volgepropte danszalen en de onzin 
van naar huislallende mensen. Alleen een 
kind komt als een kind van de kermis van
daan,' omdat het nog bijna alles bezit wat 
herinnert aan een eeuwige onschuld. 

Waac qaan U!e naac toe.. 
Nog steeds werkt een leger van ambte

naren op een leger van bureau's enige uren 
op een dag om hun baantje te behouden, 
terwijl ze verondersteld worden te werken 
voor volk en land. 

Men kan zich dagelijks doodergeren op 
welk kantoor dan ook. Sigaretten, knip
oogjes, kletspraatjes aan de eene zi'jde en 
-het lange verveelde wachten aan de andere
kant. 

Het schijnt niet mogelijk te zijn dat eén 
regering een Verkeersinspectie wat minder 

' en het volk wat meer vrijheid geeft. 
Onmogelijk is het een einde te maken aan 

vakgroepen, wier bestaan volkomen -over
bodig geworden is, omdat onze organisaties 
op religieusen grondslag het best zelf ,af-
kunnen. 

Men kan zich gewoonweg hiet indenken, 
dat een minister verschillende Rijksbureau's 
aan kant doet, terwijl de ambtenaren eigen
lijk al enige maanden niet veel meer doen 
dan wat oude dossiers rangschikken. 

Wat voor zin heeft het een Bureau voor 
Inlands Hout geopend te houden als er • 
29 goed als geen inlands hout meer ter be-

. sèhikking komt, terwijl Het Staatsbosbeheer 
deze kleine bezigheden zonder veel moeite 
zelf kon uitvoeren, zonder een leger van _ 
ambtenaren. 

Welke dwaas vond een reeks van insti
tuten uit die het welzijn op het oog heeft 
van oorlogsslachtoffers, terwijl een organi
satie voldoende was om dit te regelen met 
de belanghebbenden zelf, die nu niet eens 

naar hun opm1e gevraagd worden: 
Wie kwam er op het idee den armen 

drommel zijn varkentje af te nemen om
dat er niet genoeg graan is, terwijl in Ame
rika het graan tot veevoeder en wiskey ver
werkt wordt. 

Welke macht liet toe dat er honderden 
motoren en auto's dagen en nachten op een 
vliegveld weer en wind te doostaan hadden, 
terwijl duizenden wachten op een vervoer
middel? 

Hoe kon het gebeuren dat het beste deel 
hiervan gestolen werd? 

Wat mankeert er toch aan de heren die 
over onze deviezen te beslissen hebben? 
Zouden zij aan religieus communisme doen, 
gecamoufleerd door personalistisch socia
lisme, denkend dat iedere zaak regerings-
zaak is? 

Waar gaan we naar toe met onze land
bouwbedrijven, die nog steeds wachten op 
import van machines, waarvoor nog steeds 
niet genoeg deviezen loskomen? 

Waar gaan we naar toe met de geruïneerde 
middenstandsbedrijven, die maar steeds op
nieuw formulieren invullen van Schade
enquète-commissie Rijksbureau's en Distri
butie-diensten, zonder het minste succes. 

Waar gaan we naar toe met de Grote 
zaken, die alle soort bedrijven samen kunnen 
voegen in één zaak, die de kleine bedrijven 
dooddrukt. 

En zo kunnen we tot in het oneindige deze 
litanie van tekortkomingen en fouten voort
zetten. 

Maar onze grootste klacht is deze, dat 
dit alles al lang bekend is en niemand de 
macht of de durf schijnt te- hebben of het 
recht schijnt te bezitten aan dit alles een 
kort en bondig einde te maken of zo zeer 
in te korten, dat er wat beweging in- deze 
logge massa komt. _ . -

Is het dan nog waar, dat- de democratie 
, te.��"�� Zouden Wè enige lustra nodig hebben 
voordat we aan bureaucratie ontgroeid zijn? 

Dan hebbe de _duivel onze versleten cos
tuums en fietsbanden, dan moge Bureau- . 
cratius een hartverlamming krijgen en de 
chaos vrijheid brengen in een land dat te 
traag was te herrijzen. H. v.d. M. 
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!Bcafuudia OMHS 
Ons Brabant werd wel zeer geroemd 
om zijn voortreffelijkheden, 
zijn deugden worden weer genoemd 
de parels van het heden: 
de eenvoud, goedheid, levensgloed 
en duizend- and're dingen -
mocht men als Brabants eigen goed 
met recht vol lof bezingen. 

Het landsch<\P en de zomerwï'nd 
en soms de milde regen, 

• die bloem en koren wachtend vindt
en rijkdom geeft en zegen;
de mensen en hun moeizaam werk,
het Brabants lief en lijden
vindt al het leven in Gods Kerk,
een rots voor alle tijden.

Maar alle deugden, wijs en wel,
en all' voortreff'lijkheden,
zij waren simpel huichelspel,
werd er niet vroom gebeden.
Een zingend Brabant is er niet
als Brabant heeft vergeten
het bi_�den van het eeuwig Lied,
_dat WIJ Gods Liefde weten.

CATENA.
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Wij, amie Seuoide 'lkckda •.
Was, de houding van ons land, vóór de

laatste wereld-oorlog uitgesproken neutraal~
ten opzichte van het buitenland en lieten we
de _a_ndere volkeren maar liever hun eigen
politiek� peul_tjes �<_>ppen, sinds de bevrijding
1s op dit_ gebied biJ ons volk, slechts weinig
verandermg te constateren.

We wonen op het ogenblik in een van de
meest geteisterde landen van West-Europa.

Iedereen beklaagt die goeie, berooide
. Hollanders, dat kleine cultuur-volk aande
Noordzee, en wij laten rustig geworden.

Wij denken slechts aan eigen leed aan
ons gebrek en aan onze armoe.
. We hebben een te diep medelijden met
ons zelf om ons te kunnen interesseren voor
hetgeen buiten onzen gezichtskring voor
valt. We klagen en we kankeren over alles:
over de opbouw die niet vlotten wil, over
de distributie die te zuinig is en over de
weinige en te_ dure levensmiddelen, ofschoon
we, in vergelijking met andere landen1 er

De tempel behoort aan de Joden. Hij
was heilig als een moskee. De heidenen 
werden zelfs niet op het plein van de tempel 
toegelaten; de doodstraf stond erop. 

In het voorhof van diè tempel nu speelt 
de vertelling, door Christus als voorbeeld 
aangehaald: de gelijkenis van de Farizeër 
en de tollenaar. Het is een juweeltje van

Christus' vertelkunst. Het publiek was het
volk, waaronder heel wat "mensen, die van
eigen gerechtigheid overtuigd waren en an
deren minachten", met andere woorden: 
Farizeërs. 

Fijn tekent de Evangelist die "heren'' uit. 
Ziet ge hun koppen rijzen boven de boet� 
vaardige gezichten der tollenaars? Goed ver
zorgde koppen met scherpe arendsneus, met 
ogen, die de gebreken van den evenmens 
scherp zien, met vinnige lippen, die deze 
gebreken onverbiddelijk formuleren. Dat is 
de volbloed-Farizeër. Hij is lid van de kerke
raad van zijn gemeente. Bij alle feesten 
van kerk en pastorie moet hij erbij zijn. 
Wee, indien men hem vergeet! Hij heeft de 
godsvrucht en de netheid in pacht. 

Statig schrijdt hij de marmeren trappen 
op. Nog een ander man wandelt naar boven. 
Men bespeurt hem nauwelijks. Hij is schuw 
als iemand, die vreest opgemerkt te worden: 
a�s iemand, die bij iedere trede om vergiffe
nis vraagt, dat hij geboren is, als iemand die 
tot in het diepst van zijn ziel overtuigt is 
van zijn · onwaa�digheid. . · . 

Slechts éénmaal blikte cfie daarboven naar 
be!1ed��;_,_,)�jj!<_,__ 'wk -t�P.-tollen;1a.d:: 

"}Iet uw welgevaff en Heer Farize_ër een
eenvoudige tollenaar". ,,Ja, Heere ik' nam 
mijn dochtertje aanstonds van de school in
dien het naast het dochtertje van 'n tolle�aar
werd gezet. Een volk zonder geloof''. 

In deze gesteltenis bereiktte de twee het 
voorhof. Voor heidenen is het daar ver
boden toegang. Beiden zijn echter Jood. 

Ze gaan binnen. Marmeren zuilen stijgen 
opwaarts. Verder geen mens. Het stille 
middaguur. Die twee, de enige bidders. Ze 
staan in de grote ruimte, ver van elkaar· 
verwijderd. Heel achteraan de tollenaar• 
heel. vooraan de Farizeër, vlak bij de com� 
mumebank; ,,recht overeind" zeot de Griek-
se tekst. 

• ' " 

Dat hij staat, is heel normaal. Het is de 
Joodse gebedshouding: staan, met wijd'uitge
sterkte armen, de ogen strak naar boven ge
richt, naar de blauwe hemel, waar de God 
der Joden woont. Ook de tollenaar staat. 

Maar stil: De Farizeër is aan 't bidden 
g�slagen. Recht uit zijn hart, komt het van 
ziJn verwaande lippen: een model gebed. 

__ Grote �od: ik feleciteer U met mij, Gij 
z11t waarl11k te benijden dat er nog zulke 
nette mensen zijn als ik, heel wat anders 
dan o.a. die tollenaars. Daar achter staat 
er zo een. We hebben hele scheepsladingen 
van dat soort. God beware mijn huis daar
voor. 
. Dan begint h�j op te sommen al zijn posi

tieve daden, die we lezen kunnen in het 
Evangelie. 

Dat is nu eens een. echte Jood, een hou
vast van de gemeente. Hij kijkt nog eens 
om en ziet den tollenaar: ,,'n Schandaal 
toch, dat zo iemand hier staat". 

God echter wil, dat de tollenaar even
eens bidt. En hij spreekt zijn gebed met de 
schone nederige geste der schuldbelijdenis: 
kloppend op zijn borst. 

' • 
En van zijn schrale lippen vloeit het korte 

wo�rd "God wees mij, den zondaar ge
nadig". 

�at is het grote gebed der wereldgeschie
denis, het eeuwenoude formulier van de- op
recht godsdienstige mens. Van welke rang of 
stand hij ook is. Of de wereld van hem 
spreekt, of tot hij de prominenten behoort 
of hij _in een luxewagen rijdt, of als tot God 
bidt die arme weduwe, die haar magere koe 
langs de _bermen van de openbare weg te 
grazen leidt, of de opperman die dorstig in 
de brandende zon stenen klopt, of de in de 
kampen opgesloten man, die weinig vrienden
en v_eel vijand�'?- bezit. Het grote gebed van
al dte mensen 1s: ,,God, wees mij zondaar 
genadig!" 

Tenslotte zegt de Heer van deze twee: 
De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. 
De andere is een lemen vat, een boze be
drieger. 



misschien nog het beste voorstaan. We vin
den de schoenen te duur, ons tabaksrant
soen te gering enz., enz. en we hebben ons 
zelf allang overtuigd, dat we arme stakkers 
zijn en dat de goede ouwe tijd van . voor 
de oorlog (toen werd er immers "nooit" ge
kankerd), nooit, maar dan ook nooit terug
komt. 

We zijn aardig op weg een stelletje ego
ïsten en betweters te worden, die diepzinnig 
praten en breedvoerig uitweiden over dingen 
wàar we geen greintje verstand van hebben, 
die slechts aan zich zelf denken en buiten
dien ook nog een hevige belangstelling aan 
de dag leggen voor al het verkeerde dat 
onze naaste buurlui eri kennissen uithalèn • 
(terwijl we zelf zo zalig volmaakt zijn), en 
waarover we met een geniale vindingrijk
heid, gestaafd door een keur van onweer
legbare argumenten bomen en nogeens bo
men, als de personen in kwestie ... afwezig 
zijn. 

Dat· is voor ons het resultaat van 5 jaar 
oorlog en t-jaar ·vrede. 

De ellende heeft ons niet beter en het 
lijden van anderen heeft ons niet zachter 
gemaakt. 
• En ondertussen speelt om ons heen de
politiek haar duister spel.
• De Russische beer is druk bezig tanden
èn klauwen te slijpen. Engeland en Amerika
hebben hun militaire bezettings-zones in
Duitsland. verenigd en weer splitst Europa
zich in twee fronten, die zich steeds duide
lijker omlijnen en steeds vinniger tegenover
elkaar komen te staan.

De vertegenwoordigers der Grote mo
gendheden zitten nóg aan de zelfde confe
rentie-tafel, doch om elkaar onophoudelijk 
te beloeren. De heftigste verwijten worden 
gelanceerd aan het adres van de "ander", 
en bij dat alles zitten de kleinere naties vol 
goede wil en openhartigheid en wachten ... 
op de vrede. 
" Het is een strijd tussen Oost en West, 
tussen Communisme en Christelijke bescha
ving, een strijd die tot nog toe gevoerd 
wo.rdt met woorden en bedreigingen, maar 
die onherroepelijk weer zal worden uitge
vochten op de Europese slagvelden, zodra 
de oorlogs- en munutie-fabrieken het suc
ces van de bloedige onderneming voldoende 
zullen garanderen. 

Dat is het politieke resultaat van de twe
de Wereld-Oorlog 1940-1945. 

Gelukkig komt de wereld reeds tot bezin
ning. Frankrijk geeft het voorbeeld. Het ka
tholieke leven bloeit weer open, bedevaarten 
worden georganiseerd, ontelbare mensen 
trekken er met het beeld· van de H. Maagd 
of met het kruis op hun schouders door het 
land op blote voeten en geheel doorregend,. 
voor.t. omhoog op hun weg naar een her
w<'nnen Christendom. In- de grote steden i.? 
er het Communisme tot stilstand gekomen, 
de ogen van Frankrijk gaan open. 

Laat ieder van ons de conclusie trekken, 
die meer dan duidelijk is. Laat ieder van 
ons zijn deel bijdragen in de opbouw en de 
bevestiging van de vrede, door ons eigen 
leven "schoon" te maken. 

Het nageslacht zal ons er dankbaar voor 
blijven ... 

E.H. 

Er gaat steeds een bijzondere bekoring 
uit van het Brabantse landschap. Al werden 
gedurende de harde dagen van strijd en 
bevrijding vele mooie plekken van ons bnd 
deerlijk gewond, toch moet men zeggen, 
dat alles nog een sfeer ademt van natuur
lijkheid en harmonische schoonheid. 

Maar nu komt er een groot gevaar dit 
landschap bedreigen. Op allerlei manieren 
gaat men de natuur vergeten. 

Men bouwt hokken met asfaltbedekking, 
schuren met golfplaten, en men doet dit 
op de meest ongelukkige plaatsen. Gewoon 
aan de oorlogse bandeloosheid vraagt men 
maar geen vergunningen meer aan, zodat 
een geleide controle volkomen uitgesloten 
is. Wanneèr men nu maar met stroo dekte, 
wat men thans met lelijke bouwplaten toe
dekt, dan zou ons landschap zich hiermee 
wel kunnen verenigen. Maar in de grootste 
disharmonie met landschap, omgevende ge
houwen of boerderijen gaat men maar 
.voort met deze onooglijke praktijken. 
· Nu is voorzeker zeer moeilijk alles te
krijgen wat men wenst, en wanneer we op
bouwvergunningen moeten wachten, zitten
we deze winter nog zonder schuren, hok
ken of wat men verder nodig heeft. Maar
met een beetje meer smaak zou men even
goed kunnen klaar komen. Het moet toch
niet zo moeilijk zijn met hetzelfde kapitaal
en met hetzelfde materiaal dat men nu be
steed om vee, koren of andere gewassen
onderdak te brengen, tegelijkertijd wat meer
aandacht te besteden aan de schoonheid
van ons Brabant.
,_ We leven toch werkelijk niet alleen maar
in een maatschappl van geld, beton, ijzer en
hout. Er mag toch wel wat schoonheid en
wat poëzie in het hedendaagse mensenleven
zitten.
,· Een volk dat schoon weet te bouwen legt
getuigenis af van een schone geest. De
grote kathedralen, de mooiste gebouwen uit
de Middeleeuwen werden niet zo maar heel
toevallig • gebouwd in een tijd, die schone
en grote gedachten had; juist omdat de
mensen uit die dagen een leven leidden dat

zich boven ,de alledaagse sfeer verhief, ·gaven 
zij hieraan uiting in hun kunsten, ook in 
hun bouwkunst. . . 

Het is • daarom dat we er met aandrai1g 
op willen wijzen, dat we ons niet moeten 
vervlakken tot een nuttigheidstheorie� die het 
bestaan geeft aan betonnen gebouwen, hou
ten keten met golfplaten of andere onoog-
lijkheden. , L 

Men kan wel beweren· dat' over smaak 
niet te twisten valt, maar het zal iedereen 
wel duidelijk zijn, dat hier niet de minste 
rekening met smaak gehouden wordt. 

Misschien kan men wel wat aanmerkingen 
hebben op de noodboerderijen die er in 
Brabant gebouwd werden, maar men zal toch 
moeten toegeven dat zij harmoniëren in het 
Brabantse landschap. 

Met de meest eenvoudige middelen kan 
men deze harmonie bereiken. Alleen reeds 
door het dekken met stroo krijgen we een 
resultaat dat onze bewondering afdwingt. 
. Laat de stroodekkers niet dichtgezaaid 
zijn, men mag toch aannemen, dat het even 
gemakkelijk en zeker zo degelijk is een dak 
van stroo als een dak van golfplaten op 
huis, schuur of stal te leggen. 

Het is daarom dat we in alle opzichten 
moeten aanraden wat meer aandacht te be
steden aan, het Brabantse schoon, temeer 
daar dit goed kan samengaan met eisen van 
geriefelijkheid en nuttigh�id. Wanneer 
iemand meent te• moeten bouwen, laat hij· 
dan deze kleine overweging in acht nemen: 
dat ook het landschap van een volksziel 
weet te vertellen. 

11leaw.s in 'Vo�tudd. 
De eed van de Poolse Padvindsters, die 

in ballingschap leven. 
"Deze eed leg ik af, o God, dat wij de 

wereld zullen beroeren, het hart der staats
lieden en der volkeren ... Voor dit doel zul
len wij het liefste offeren; onze vrouwelijke 
zachtheid en meegaandheid, om soldaten te 
worden die strijden, die bloed vergieten ... 

"Polen, bevrijd van het hakenkruis, ligt 
gevangen in de snijdende omarming van sik
kel en hamer. Dachau en Buchenwald zijn 
verplaatst naar het Siberische ijs ... En toch, 
Polen zal herrijzen uit de dood; zo waarlijk 
helpe ons God. Amen." 

Sovjets nemen bezittingen van Koreaanse 
katholieken in beslag. 

Radio-Vaticaan heeft onlangs gemeld, dat, 

!Bcieoen uit 3Mdië. 
Bandoeng, 3 Aug. 1946. 

Waarde Redacteur. 
Vanmorgen, toen de meest gewone men

sen nog sliepen, zijn zij, in 't grauwe van -
de ochtendnevel het onbekend van "Nie
mandsland" in gegaan, de "verkenningspa
trouille" voor vandaag. Af en toe gaat er 'n 
koude rilling door hen heen, de sawah's 
zijn nog nat van de morgendauw, de eerste 
zonnestralen zijn nog niet doorgekomen. 

Ginds op de achtergrond doemen vaag 
reuze silhouetten op, van de bergen, 't lijkt 
of ze medelijdend, en tevens uitdagend op 
de patrouille neer zien. - Ze passeren vele 
platgebrande kamponghuizen. In 't voorbij
gaan, blijven hun gedachten even stil staan 
bij dit alles. Wantrouwend kijken ze over 
het terrein, waar de politiek van de ver
schroeide aarde is toegepast, niet over hen 
heeft zij gezegevierd, maar over de hard
werkende, arme tani's. 

Even gaat er zoiets als wederopbouw door 
hun hoofden, daarvoor waren we immers 
hier in Indië gekomen...... Maar zij gaan 
verder, evenals de dag, die nu met zijn 
zonnestralen straks de tani's naar de rijst
velden stuurt om te werken. Want er is 
nog veel te doen...... In het voorbijgaan, 
worden de slecht gekleden en mager ge
worden mensen even opgenomen, ze zijn 
vriendelijk en de meeste Jrnnnen ondanks 
alles nog even lachen...... Steeds dichter 
komt de patrouille nu bij het "punt", dat 
verkend moet worden, want gisteren kregen 
de "jongens" hier vuur. Met voldoende af
stand van elkaar, gaan ze, de ogen waak-
zaam zoekend, verder, steeds verder ..... . 
Daar ligt nu de rivier. ..... Heel voorzichtig 
sluipen de eerste naar voren om eventuele 
bewegingen, aan de overkant waar te nemen. 
Zouden zij ons gezien hebben? Als ant
woord: fluitende kogels die van de over-
kant komen ...... we zijn dus opgemerkt!!!!! 
Dan "dekken" en als het kan de vijand 
waarnemen, waar of deze "sluipschutters" 
zich verscholen hebben. Voorzichtig gaan de 
ogen over het terrein. Dan vlug duiken 
weer fluiten de kogels over!!!! 

Onze eerste mortiergranaten slaan aan de 
overkant in. Mensen hollen weg...... een 
huis krijgt een voltreffer. ,,Zou dat het 
geweest zijn??" 
: Maar dan ineens een ander geluid ..... . 
èèn van "ons" is geraakt. Met gevaar voor 
eigen leven brengen zijn kameraden hem 
naar een veiliger plaats, achter ons. Daar is 
al een "hospik", snel een noodverband en ... 
;,Zegt tegen mijn vrouw, dat ik ...... " 

,,Ja, Ja, we zullen alles zeggen". 
Dan gaat "de patrouille" even later weer 

terug, De zon staat hoog aan de hemel, de 
tani's lachen weer vriendelijk, maar de ogen 
van "de jongens" kijken wantrouwend over 
de sawah's - Bijna zijnze nu "thuis", vuil, 

volgens inlichtingen' uit de Katholieke Mis
sies van Noord-Korea (schiereiland onder 
Maosjoerije, ten Oosten van China) alle aan 
de katholieken toebehorende bezittingen 
door de .SO'Vjet-autoriteiten zouden zijn ver
beurd verklaard. Noord-Korea staat onder 
Sovjet-controle terwijl he,t Zuiden van het 
land door Amerikaanse troepen bezet is. 

Arbeidsdienst in Yoego-Slavië. ' 
' De Yoego-Slavische minister van Binnen
landse Zaken heeft een wetsvoorstel uitge
vaardigd dat verplichtende arbeidsdienst 
voorschrijft voor die personen, welke geen 
sociaal nuttige bezigheid verrichten. Hier
door verkrijgt de regering het recht alle 
personen zonder bepaald ambt, te mobili- , 
seren, om. hen te gewennen aan werkzaam
heden van algemeen• belang, en zodoende 
bij hen het solidariteitsgevoel te ontwikke
len. (,,La Croix") - Zoiets hadden de Duit-

, sers ook. - Als de (communistische) rege
ring van Yoego-Slavië nu tot het diep
zinnige besluit komt dat de katholieke pries
ters óók geen sociaal nuttig werk, verrich-
ten, dan ...... Of zou dat misschien de be-
doeling zijn ...... ???? 

10 Millioen gulden aan Nederlands 
bankpapier in Rusland. 

Donderdag 18 Juli stelde de Katholieke 
afgevaardigde Kortenhorst, de minister, in 
de tweede kamer, de volgende vraag: ,,Kan 
de minister zeggen, hoe het komt dat er in 
Rusland 10 millioen is aan Nederlandse 
bankbiljetten, die nog ingeleverd moeten 
worden? Uit welke oorzaak? Ik meen, al
dus Kortenhorst, dat de handelsbetrekkingen 
tussen ons land en Rusland niet zó levendig 
is geweest de laatste 10 jaren, dat die bank
bilj' etten tot een bedrag van 10 millioen
gu den, op normale wijze over de grens zijn 
gekomen. Maar deze vraag is tenslotte meer 
ingegeven nieuwsgierigheid, dan dat zij een 
grote rol speelt in dit debat." De minister, 
die de andere vragen uitvoerig beantwoord
de, reageerde niet op deze vraag. Of hij wist 
het zelf niet, óf hij vond het zo duidelijk, 
dat hij er geen woorden aan wilde verspil-
len ...... (,,De Linie", 2 Aug. 1946). 

Bijna 4000 km zonde� piloot. 
Dinsdag 6 Augustus heeft de Amerikaan

se luchtmacht weer een record op haar naam 
gevestigd dat te denken geeft. Twee super
vliegende Forten door radio bestuurd, heb
ben de afstand van de Hawaiï-eilanden tot 
Monroë, in Californië afgelegd in 15 uur. 
De twee grote toestellen hebben deze af
stand, welke 3850 km telt, gevlogen met een 
gemiddelde uur-snelheid van 320 km. 

stofferig en bezweet. Moe ploft de man op 
zijn "krib" neer, zijn ogen dwalen rond, ,en 
zien foto's, z'n huis ...... z'n familie: ..... z'n 
meisje . .' .... !!! Hoe was· het" vandaag. ook 
weer ...... ??? 

De muziek van de radio, die aanstaat 
probeert zijn gedachten af te leiden. -
Weer met één mînder zijn ze. vandaag terug 
gekomen, weer één dus, die straks voor ons 
zal getuigen, dat de strijd hier in Indië 
toch vaak heel anders is, dan men in Hol
land soms denkt. 

Voor vandaag was het "de opgewekte" ..... 
morgen "de stille", maar voor velen de 
,,onbekende" die viel. 

Voor ons evenwel is hij aansporing om 
door te strijden voor een zaak die recht-
vaardig is ..... . 

Ad. v. GEFFEN 

Van Esch, Johannes G., Korp. 4400254. 
2e Infanterie Bat. 
Cie. F. lste- Peleton. 
tste Ned. Mariniers Brigade. 

Marine Postkantoor, 
Batavia N.O.!. 

Soerabaja, 31 Juli 1946.

Geachte Redactie. 

Ik ben verre - van Pro-Engels, het tegeo
deel zelfs, (U �unt trouwens moeilijk anders 
verwachten daar ik ongeveer een jaar in 
Amerika in ,training ben.,, geweest, en men 
bedenkt, dat 'n Yaok en 'n Liemy elkaar 
:verdragen als water en vuur) maar wat U 
de Engelsen daar allemaal in de schoenen 
tracht te schuiven, gaat alle perken te bui
ten en aangezien, de waarheid ermee zeer 
te kort wordt gedaan, voel ik mij verplicht 
daar tegen op te komen! , . , 

Klinkklar:e onzin en laster is het, anders 
niets. Ik geef direct toe dat de Engelsen fou
ten hebben gemaakt, misschien zeer grot� 
fouten zelfs, maar dat neemt niet weg, .dat 
door hen ook zeer goed werk is verricht 
h�r! 

De kardinale, fout berust niet bij de En
gelsen allèèn, maar bij heel het Geallieerde 
Opperbevel en wanneer ik nog verder terug 
ga, dan zijn het de Jappen en deze alléén ! 

die de schuld van alles dragen! en d.ie de, 
oorzaak zijn van de hedendaagse toestand 
in Insulinde!!! De fout van de Geallieerden 
is geweest, dat ze niet klaar waren voor de 
vrede, toen Jappn capituleerde! Ze hadden 
n.l. verwacht dat de· oorlog nog minstens
een half jaar of langer voort zou duren. De
Nippen hadden nog best een half jaar door
kunnen vechten, daarvoor waren ze nog'
sterk genoeg, en dan waren de Geallieer
den wel klaar geweest. Maar de Jap zei :
,,Neen dat doe ik nu eens Jekker niet, dat.
zouden ze wel willen! Ik moet toch uitein
delijk het onderspit delven, dus laat ik nu
maar metéén ophoHden dan bereik ik ten
minste een ding n.l. dat mijn tegenst;md�rs
niet klaar zijn voor de vrede en misschi�n
komen er dan hier en daar nog onlusten

• door de leugenpropaganda die ik overal ge
voerd heb, dan heb ik nog een klein beetje
wraak voor m'n nederlaag!" Zo redeneerde
dat lage, vuile, gemene, gele Addergebroed!
En dat ze goM gezien hebben, bewijst de
huidige desolate toestand in Indië. Immers
de capitulatie kwam en juist als Japan v.oor
zien had waren de geallieerden er niet voor
klaar. Troepen om heel de Pacific onmiddel-

• lijk te bezetten waren er niet! Deze waren
nog niet aangevoerd, omdat verwacht werd
dat de capitulatie nog een tijd op zich _zou
laten wachten.

Engeland zonçl een betrekkelijk kleine
troepenmacht naar Indië omdat het, niet
anders k o n, en dacht daar voorlopig ge
noeg aan te hebben, te meer daar verwacht
kon worden dat alles rustig zou verlopen,
aangezien aanvankelijk na de capitulatie heel
de bevolking in Indië rustig bleef. Totd?t plot
seling de jeugdige belhamers van extrimisten
opgehitst en volgepompt met Japanse leu
genpropaganda,, bun kop.pen opSJ:.!.ken en
daar had je het gegooi door de glazen'!
Niemand had dit kunnen voorzien of ver
wachten, ook Engeland niet, trouwens onze

15 Àuqasta.s 
De kruisweg \'.an haar Kind ten einde, 
De jonge Kerk bevestigd en gewijd 
Hebben serafs en cherubynen 
Haar zingend ten hemel geleid. 

En wordt de wereld nu al oud 
- soms Jijkt het eindspel naderbij te

. komen -
De Christus stierf aan het Hout 
en Maria werd ten hemel opgenomen. 

Toch zijn Zij hoog noch ver vandaan 
en Gods geheimen blijven op de aarde, 
zo blij en droef en glorievol bestaan 
als Christus en Maria ze aanvaarden. 

IVO v. DINTHER. 

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

52. En wat was er intus
sen met ons tweetal ge
beurd? Waren ze inder
daad verdronken of leef
den ze nog? Ja hoor, heel
ver weg van "de hete Blik
sem" dreven twee kleine
stipjes op de grote zee. Re
gelmatig deinden ze op en
neer, steeds maar op en
neer. Maar Nikkertje en
Blikkertje wisten er niet
veel meer van: ze waren
beiden bewusteloos. Het
zou niet zo heel lang du
ren dat ze nog tot het land
der levenden behoorden.

53. Maar tot hun geluk
moest "de hete Bliksem"
dezelfde kant uit die zij op
dreven. En voor alle zeker
heid was er aan elke kant
van het schip een post uit
gezet om na te gaan of er
soms nog iemand op het
water dreef. En eindelijk,
na een half uur varen op
volle kracht, zag de uitkijk
post aan bakboord de twee
stipjes. Hij seinde het da
delijk naar de machinist en
het schip begon langzamer
te varen. Men zou onder-

zoeken, wat die stipjes wa
ren. 

54. Tot hun verwondering
waren het de twee kleine
kereltjes. Och, wat was de
kapitein van "de hete Blik
sem", Baas Snorrebaard, be
zorgd voor hen. Met man
en macht gingen ze alle
maal aan het werk om de
kinderen weer bij kennis te
krijgen. En dat was nog
niet zo'n gemakkelijk kar
weitje. Ze waren te lang
in het water geweest.



regering ook niet! Wanneer men dit wel 
had kunnen voorzien en het vooruit had 
kunnen weten, zou het heus nooit zover 
gekomen zijn. Doch, no use crying over 
spilt milk en wanneer men alles vooruit wist 
zou men voor een dubbeltje rijk kunnen 
worden! 

(Wordt vervolgd). 

Wegens vacantie van het drukkerijperso
neel moeten advertenties en berichten voor 
het riummer van '.23 Augustus uiterlijk Dins
-dagavond ingezonden worden. 

Red. en Adm. Brabants' Centrum. 

DAMMEN. 

Tijdens de Kermisdagen 
'

laten wij U het nieuwste op het gebied van 
SPEELGOED zien. Elke dag in onze zaak 
demonstratie. Iedereen heeft vrij toegang ■ 

Hebt U al gebobbeld met onze toverbobbels ? 
Duizend bellen kunt U blazen voor slechts 60 et. 

Hebt U de levende J umbo=caricaturen al gezien ? 

En dan de Bala=Bala,wondertol? 

Ook weer voorradig : 

vóóroorlogsche Treinen, 
compleet met 16 rails en 2 tunnels f 17.85. 

Voor de Onderling Competitie der E.B.D. 
werden Maandag l.i. de volgende partijen 
gespeeld. 
A. Kool-A. v. Nistelrooy 1-1 1·C. Steinmann-E. v. Roosmalen 2-0
H. Schuurmans-C. Oliemeulen 2-0 • 
Chr. van Rooy-H. Poulissen 2-0

Het ligt in de bedoeling van het bestuur 
-0m zo mogelijk a.s. Maandag in het club
lokaal een wedstrijd te spelen tegen de 
Damclub uit (te) St. Michiels-Gestel. Aan
vang half 8. Onderhandelingen zijn gaande. 

Ziet de speciale étalages l 

Alles op het gebied van speelgoed vindt U bij : 

Bazar C. Steinmann::Pechtold 
Rechterstraat 6 Telefoon 401 

1 
Nadere mededeling volgt. Voor liefheb

bers attentie. 

SPELEN AAN DE WATERKANT

IS GEVAARLIJK.

Het heeft niet veel gescheeld of de Dom
mel zou Maandag weer een kinderleven 
hebben verstikt. Waren Jan van Rooy, Mo
lenstraat en Adr. v. Kleef, N. Kerkstraat 
niet in de nabijheid geweest dan zou Ineke 
Groos verdronken zijn. 

Vol angst riep een speelmakkertje hen 
toe: ,,Ella is in het water gevallen". De 
mannen spoedden zich op aanwijzing van 
de kleine naar de Dommelkant en konden 
tezamen het drenkelingetje nog juist op tijd 
redden. 

Na verwijdering van het vele binnen 
·gekregen water en toepassing van kunst
matige ademhaling verzorgde andere toe
geschoten hulp aan de kleine Ella, dat door
hare speelsheid - aan_ de glooiende D�mmel
oever 011na netleven ·naaverloren. ----- �

GOUDEN FEEST N.C.B. 
Degenen die toegangskaarten willen heb

'!'en voor het schouwspel op Zondag 25 Aug. 
m het Sportpark te Tilburg kunnen zich op
geven bij de Secr. van de Boerenbond. 

Men gelieve op te geven welke rang en 
voor welke opvoering van 1,30 u. of 4.30 u. 

De entrée moet bij het bestellen worden 
betaald. De toegewezen gratis toegangskaar
ten voor de feestvergadering zijn onder de 
leden volgens loting verdeeld. 

HALLO, JONGELUI! 

Alvorens op het loket van de kermisver
makelijkheid toe te treden even bezinning 
op het lot van ongelukkige medemensen! 

Leve de lol, maar aan de weldadigheid 
mag niet te kort worden gedaan. 

Daarom mogen jongens noch meisjes het 
standje van de Rode Kruis op de markt 
passeren zonder een kwartje omgewisseld 
te hebben tegen een Rode Kruisgulden. 

Dit geldt voor iedereen. 
Eerst een goede daad, dan Kermisplezier. 
Niemand passere straks op het kermis-

terrein het Rode Kruisstandje zonder in de 
beurs te ta.sten. 

Koopt een gulden voor een kwartje en 
helpt mede aan dè leniging van de nood der 
door oorlogsleed getroffenen. 

R.K.J.B. 

T ,eden welke interesse hebben voor de 
feestvergadering en schouwspel op Zondag 
en Maandag 25 en 26 Aug. in Tilburg wor
den Zondag na de Hoogmis verwacht in de 
Landbouwschool, voor opgave. Ook worden 
er enkele vrije kaarten verloot. 

HERWONNEN LEVENSKRACHT 

. Het Comité "Herwonnen Levenskracht" 
Boxtel verzoekt ons opname van het volgen
-de: 
• Na de succesvolle dag van 15 Aug. 1945,
komen wij dit jaar terug op 25 Aug. a.s.

De oorlog is reeds een groot jaar voor
bij en nu pas komt tot uiting welke funeste 
gevolgen deze voor onze Nederlandse be

' volking· heeft gehad. 
- Waren er voor de oorlog • 10.000 tuber
culoze patiënten in ons land, dit nu is na
,de oorlog-gestegen tot ruim 26.000.

. Wetén wij wel wat dat voor onze eigen 
bevolking, dus ook voor onze-eigen Boxtelse 
burgerij betekent? 

�- ·._· , �� • • • 
_ .. _ · .· r. __ - -,/ .• . • ,1 . ,  ': ·_ • • • _1

:; 

Verkoop Compost. 
Door het GEMEENTE, 

BESTUUR van BOXTEL 
zal bij inschrijving worden 
verkocht: 

+ 60 M 3 compost
( straatvuil) gelegen
op de opslagplaats
aan den Burgakker.

Inschrijvingen vóór 26
Augustus a.s. te richten 
aan het Gemeentebestuur. 

Drogisterij 

,,De Molen" 
gedurende de kermis= 
week 

-- -gë·stót'en-· - . 
wegens vacantie. 

Spoed Woningruil. 
Amstelveen-Brabant. 

Aangeb. in mooie omg. 
heel huis best. uit gr. suite, 
�l. v�or•, gr. achtertuin or. t Zuiden, f 45.- p.m. te . 
aanwezig. Prima verb. m. 
A'dam (5 min.) ruilen voor 
dito huis omgeving den 
Bosch. Rotteveel, Rand• 
wijcklaan 7, Amstelveen. 
Tel. 3563 • K 2970. 

Weet U 
dat het vertrouwde 
adres voor 

Kaas en 

b
" Vis 
lJ 

Dirk Vos 
in de Stationstraat is. 

Kermis Boxtel 
Voor lekker drinken kunnen wij niet zorgen, 
maar voor lekker eten zorgen wij wel. 

Met de kermis hebben wij iedere dag 
verse aanvoer van : 

Pietermannen, zure en fijne Nieuwe 
Haring, gerookte Bokking, zure 
Leverworstjes en vooral niet te ver• 
geten onze prima kwaliteit zure 
Mosselen, enz., enz. 

Dus: wie met de kermis lekker wil eten, 
moet dit adres niet vergeten. 

WIM VAN OERS 
BREUKELSCHESTR. 1 - BOXTEL 

-...................................................... 
Besteed Uw kermisgeld aan een 

Gouden of Zilveren sieraad 
Wij ontvingen zojuist een prachtscollectie 
Gouden en Zilveren Steenringen, Arm, 
banden, Hangers, Oorbellen, dunne 
Colliers met Schapulier, enz. enz. 

Ziet onze étalage ! 

Ook voor een g o  e d e  Amerikaansche 
Hologeband is Uw adres : •• 

F. P. v. Langen, Stationstraat 62 i 
Horloger - Optiek - Goud - Zilver ! 

.. ............... ,.. ............... ., .•.•.•.•. � ..... .,! 

Bezoekt tijdens de kermisdagen 

• de vischkraam

van Dirk Vos
Standplaats: STATIONSTRAAT 44. 

Voor pootaardappelen ga ik dit 
jaar OOK NAAR VA N O E R S. 

Magazijn 

,,De Bijenkorf" 
stationstraatss A VAN KOL Telefoon 406 • 

Markt 4 
Telefoon 489 

Bezoekt tijdens de� Kermis• 
dagen onze Magazijnen ! 

::;t1:rino Speelgoederen en Gez�lschapspelen 
Zojuist ontvangen: 

Hobbelpaardjes in verschillende kleuren. 
Ki_nderstoelen zeer sterk f 16.50 

Bezoekt 

gedurende de Kermis 

de groote attractie 

van Boeken 
in de Prins Bernhardstraat. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

U kunt koffie drinken, om even op te 
knappen. U kunt koffie drinken, om er 
langzaam van ce genieten. Maar laat 
het altijd Douwe Egbercs koffie zijn. 
met zijn maximum aan fijnen smaak en. 
pittigen geur ! 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt - ,
bii Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Granen en Zaden volop te kust en te keur, 
Wij stellen U hierin niet teleur, 
Wat U van een goeden oogst, moogt 

verwachten, .: 
Dat bij ons gekocht, dan heeft U nimmer 

klachten! 

Firma Gebr. van Oers 
GRANEN EN ZADEN BOXTEL 



Is het wel gded tot ons alfen doorgedron
gen welke grote sociale plicht wij hier te 
vervullen hebben? 

De naastenliefde en de offervaardigheid 
moet hier beoefend worden, omdat wij met 
man en macht kunnen werken, om dit euvel 
tegen te gaan. Geen offer mag of moet hier
voor te groot zijn, _om onze evennaaste 
die lijdt aan tuberculose de kans te geven, 
om weer als gez9nde mensen in onze maat
schappij terug te keren. Daarom hebben wfj 
ook dit jaar weer een grote actiedag voor 
Herwonnen Levenskracht georganiseerd en 
wel met medewerking van Boxtels Harmonie, 
Fanfare "St. Lambertus" uit Gemonde, RK 
Gildenbonds, Harmonie, Zangkoor "St. Pe
trus" en "St. Cecilia", het Meisjeskoor "Lust 
tot Ontwikkeling" en de R.K.V.V. Boxtel. 

Al deze verenigingen hebben direct hun 
volle medewerking belangloos toegezegd, 
voor het slagen van deze actiedag. 

Stelt gij, Boxtelse ingezetenen, hen en ons 
niet teleur, maar toont door uwe massale 
opkomst op sportterrein en concert, dat gij 
uw plicht voor uw evennaasten hebt be
grepen. 
• Een dezer dagen zal u het programma

(hetwelk tevens bewijs van toegang is voor
het Concert) worden aangeboden, stuur on
ze propagandiste niet voorbij, alvorens u
een programma gekocht hebt.

Onze leuze voor deze actiedag 25 Aug. is. 
11Herwonnen Levenskracht" geeft "Herwon
nen Volkskracht". 

En gij allen tooit u die dag met het H.L. 
speldje. Wij rekenen op de medewerking van 
·onze gehele Burgerij, voor het slagen van
'"deze dag.

Namens het Comité: 
JAN VAN DER PLAS, Secretaris. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL. 
van 6 Aug. tot en met 1� Aug. 1946.

GEBOREN; Johanna A. d. v. C. van 
Weert e.v. H. Maas, Nieuwstraat 71; Ma
ria D. J. d.v. C. Th. v. d. Langenberg e.v. 
J. Smits, Kleinderliempdseweg 17; Elizabeth
d.v. D. G. Vos e.v. M. P. v. d. Pol, Station
straat 44; Geertruda M. G. d.v. G. H. 
Steeman e.v. G. M. Steenbakkers, Molen
straat 4; Jozef P. z.v. C. Fr. Spijkers e.v. 
E. E. Siebel, Nw. Kerkstraat 87; Maria 
A. J. d.v. W. Snellaars e.v. H. A. v. d. Plas, 
Breukelsestraat 140. 
ONDERTROUWD: Johannes Petrus Voets 

en Cornelia Adriana Bekkers; Martinus Traa 
en Wilhelmina Allegonda Maria van Oir
schot; Gijsbertus van Beers en Anna Meu
lendijk. 

GEHUWD: Petrus Johannes van de Loo 
• en Maria Catharina van den Aker; Wilhel
mus Corsten en Maria Cornelia van Oir
schot; Hubeitus Maria van de Ven en Geer
trtiJáa Adriana Bos boom; Laur.entius van den
BJsselaar en Josephina Adriana van der
Yeijden.

KERMIS IN "DE ARK".
. ,,Het Zuid-Hollands Toneel", dat op 2en
Pinksterdag met de v�rstelling van "Vrouw
en Uniform" in "De Ark" zulk een groot
succes heeft geoogst, komt gedurende de
a.s. kermisdagen "De Ark" bespelen. Er
zullen 3 verschillende toneelstukken worden
gebracht. Zie verder de advertentie in dit
blad.

Missiebusjes voor de Boxtelse 
Missienaaikring. 

Opgehaald op de uitvaart van 
Martina van Zeeland . . . . f 

Op de bruiloft van v. Maren-de 
Koning " 

• Bekkers-Jansen ••. . . ,, 
Il 

11 

11,39 

9,41 
7,81 
3,61 
7,30 

Hommelen-Schalx . . 
v. d. Loo-v. d. Aker . 
Ghyssens-v. Heesch . 
v. d. Pas . . . . . 

" 24,37 

5,97 
Il 

HUISSLACHTINGSREGELING 1946-'47. 
I� antwoord op de diverse telegrammen 

van de Bossche Diocesane Bond van de 
Neder!. Kath. Arbeidersbeweging werd het 
volgende bericht ontvangen: 

"Naar aanleiding van Uw telegrammen 
deel ik U mede, dat de huisslachtingsrege
ling 1946-'47 bepaalt, dat zij, wier inkomen 
voor een aanmerkelijk deel voortvloeit uit de 
landbouw, voor een huisslachtingsvergunning 
in aanmerking komen. 

Wanneer nu van eigen bouwland zoveel 
producten worden geoogst, dat hiervan een 
varken �orden gemest, bestaat aan
leiding na te gaan, of niet een aanmerkelijk 
deel van het inkomen van de betrokkenen 
voortvloeit uit het landbouwbedrijf. 

Een verdere uitbreiding van de huisslach
. tingsregeling is onder de huidige omstandig
heden niet mogelijk". 

Het bestuur van de Katholieke Arbeiders
beweging verzoekt ons nog mede te delen, 
dat, aangezien er zich gevallen voordoen, 
waarin de aanvrager om huisslachting thans 
wordt afgewezen en de mededeling ont
vangt dat het varken binnen bepaalde tijd 
moet worden geleverd, deze gang van zaken 
niet bevredigend is en dat tegen een derge
lijke handelwijze met klem geprotesteerd 
zal worden. Daarvoor moeten zij echter de 
beschikking hebben over een aantal gege
vens en men gelieve dus in voorkomende 
gevallen op te geven: naam, adres, gezins
omstandigheden, beschikbare grond, hoe 
lang men het varken reeds heeft; hoe zwaar 
hij nu is en wel1'e mededeling betrokkene 
heeft ·ontvangen en van wie. 
. Reeds heeft het bestuur zich gewend tot 
de P.V.C. zowel in Noordbrabant als in 

Herplaatsing 
wegens misstelling. 
Heden werden wij verblijd 
met de geboorte van een 
dochter, welke wij hebben 
genaamd 

ELISABETH, 
D. G. VOS
M. P. VOS-VAN DER POL
Boxtel, 7 Augustus .1946.
_Stationstraat 44.
Hiermede betuig ik mijn 
welgemeende dank aan den 
Directeur, het Bestuur en 
de Leden der Zangvereeni
gingen St. Cecilia en St. 
Petrus voor de hartelijke 
attentie, mij op j.l. Zondag 
bereid. 

JO PASTOOR. 
Te koop 8 witte leghorns, 
twee-jarig, aan den leg en 
een prima heerenrijwiel z. 
banden. Te bevragen Nw. 
_Kerkstraat 91, Boxtel. 
Ik heb z.g.a.n. fornuiska
chel; wil ruilen tegen ka
merkachel, Zandvliet 12, 
_Boxtel.
Te koop of te ruil een 
groote witte fornuiskachel, 
nieuwe Engelse banden, een 
bankschroef en damesfiets, 
Molenstraat 70. 
Te koop of te ruil. Een for
nuiskachel tegen kamerka
chel, 2 damesmantels maat 
42 en 44; nieuwe dame's
schoenen met hooge hak 
maat 37. L. Schoenmakers, 
Nieuwstraat 190 c. 
' 

Te koop huiskamerameu
blement bestaande uit 4 
stoelen, 2 leunstoelen, old 
finish, met rieten zitting en 
dressoirtje. Alles vooroor
logsch en z.g.a.n .. Bevragen 
Molenstraat 19. 
. 

Te koop een z.g.a.n. twee 
persoons ledikant, 30 gld. 
Te bevragen H. van Oir
schot Parallelweg Z 9. 
Te koop. Een eenpaards
maaimachine met korenap
paraat, bij W. v. d. Pasch, 
Boxtel, Langenberg 11. 
Te koop een paar .bruine 
damesschoenen maat 39 
¾ hak, Vrilhoven D 59, 

Liempde. 
W aschmachine te koop ge
vraagd. Aanbieding Molen
straat 19. 
Te koop een salamander 
kachel, goed onderhouden. 
Wilhelminastraat 19, Boxtel 
Rijwielbanden zonder bon. 
Te koop prima zelfvervaar
digde rijwielbuitenbanden, 
ook nog massieve volle 
banden tegen concurreeren
de prijzen. M. v. d. Sande, 
Lennisheuvel 77B Kinder
bosch, Boxtel. 
Te koop bruin lederen jek
ker, groote maat, en dames
fiets zonder banden. Bevr. 
Rechterstraat 56. 
Te koop aangeboden: 
handwagen op veren, laag 
model, een 25-sports- en 
18-sportsladder. Bevragen
Breukelsch estraa t 36.

Rustoord St. Antonius 
Bosscheweg 197, Boxtel 
vraagt ingaande September 
nóg eènige 

nette Meisjes 
als huip in de huishouding. 

Zich te melden dage, 
lijksch bij de directrice. 

Mevrouw VOORHOEVE, 
Bosscheweg 50, vraagt 

Net Meisje 
voor dag of dag en nacht. 

Aanmelden 's avonds na 
8 uur, behalve Zaterdag 
en Zondag. 

Wederom 
Origineele Rogge 
en Winter== Tarwe 

Besteld tijdig. 

Fa. Gebr. v. Oers 
Zaadhandel, Boxtel. 

Afwezig van 17 Aug. tot 9 Sept. 
,. J. W. v. Rooij, Arts�, 

Practijk wordt waargenomen : 
letters A t/m L door Dr. Wentholt. 
letters M t/m Z door Dr. Hoek. 

MEDEDEELING 
Wij delen onze cliënten mede dat ons bedrijf 
wegens vacantie van het personeel 

gesloten is 
van 18 t/m 24 Augustus. 

Chemische Wasscherij en Stoomververl) ,,Oen Drjés". 

BEKENDMAKING 

Wegens vacantie zijn wij van 17 
tot 26 Augustus afwezig. 

Kleermakerij M. Corvers en F. Ve�hagen. 
Kerkstraat 60, 's•Hertogenbosch. 

Onze zaak is wegens vacantie 
GESLOTEN van 19 tot en met 24 
Augustus as. 

:J. J. Witteueen Woninginrichting

Rechterstraat 22 Boxtel 

Van 19 Aug. tot en �et 21 Aug. 
is onze zaak 

GESLOTEN. 

Fa. Gebr. v. Oers, Zaadhandel, Boxtel 

VACANTIE 
Ons personeel gaat de geheele
kermisweek met vacantie. 

Onze zaak is echter slechts gesloten: 
Maandagmiddag. 

.- Dinsdagmiddag 
Woensdag en Donderdag 

den geheelen dag. 

Fa. Wed. P. SPIERINGS 

Wegens vacantie gesloten 
van 18 t/m 2_5 Augustus. 

Garage Gebr. Looymans 
Eindhovenscheweg 31 • Boxtel. 

Firma J. P. Tielen - Stationstraat
Boekdrukkerij en Boekhandel 

Sluit wegens vans ,tie van 19 t/m 24 
Augustus. Alleen �bedeisend familiedruk
werk kan gemaakt worden. 

Van 
veel kof jie hóórt 

1 _ en leest U, dat ze
de beste is ... 

1 Van 

1. l(eur-ho/Jie

1 proeft U het! 

1. 
1 

Geef de geurige en pittige 1 · Keur-koffie Uw voorkeur!1 : De kruidenier: 

l1 
Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 

Gedurende de kerniis· 
--

,18 � 19 o 20 ·o 2.1- Augustus in 

Café "DE SPORTWERELD'' 
Muziek door de Philips� 
P allard, Combinatie. 

e Stemming en Vrolijkheid. 
e Prima dranken.

e Gezellig zitje in het Café. 

Beleefd aanbevelend, 
JOH. VAN RUN: 

Smaak-,,olle 

Sieraden 
geven U steeds weer genot. 

U besteedt uw geld goed ! 

Ziet étalagés. 

Wij hebben 'n ûitgehrèide 
keuze m diverse artikelen. 

Fa . .fl. van Vlerken 
Horlogerie - Optiek - Goud - Zilvet • 

"DE ARK", BOXTEL 

Ker1nis-Agend� 
,,Het Zuid,Hollandsch Toc,meel'' 

Maandag 19 Augustus 8 uur 
Wegens enorm succes - en uitverkochte 
zaal nog één voorstelling van het actueele 
tooneelstuk 

,,Vrouwen Uniform'' 
Een felle aanklacht tegen de zedenver� 
wildering van onzen na,oorlogschen tijd. 

Dinsdag 20 Augustus 3.30 en 8 uur 
Twee voorstellingen van het spannende • 

, en geheimzinnige tooneelstuk ' ·_ - ' -
,,De Kat en de Kanarie" 
Spel van list, spanning en onverwachte 
wendingen. 

Woensdag 21 Augustus 3.30 en 8 uur 
Twee voorstellingen van het dol,komische • 
blijspel 

,,Zeg maar jij tegen mij" 
Vermakelijke situaties die de toeschouwers 
doen schateren van het lachen ! 

Medewerkenden: Christine v. Meeteren, Mary d'Hond, 
Ted, v. Zwieteren, Olga v. Wagebingen, Anneke Elrs, 
Pierre Boeyen, Albert v. Vegten, Jacques Veeren, Theo 
v. Veen e.a.

Prijzen der plaatsen: Middag f 2,-, f 1.50 en f 1.
Avond f 2,50, f 2.- en f 1.50 

Plaatsbespreken vanaf Zondag 18 Augustus 
dagelijks van 12-2 uur aan de zaal. 

Stoppelknöllenzaad -
uit voorraad leverba�r. f 2 5 ONieuwe oogst. Per kilo • 

Hub. Poulissen, Zaadhandel 
Rechterstraat 50 ,.....:.. Boxtel. 

KERMIS 1946 

Speciaal voor 

�' Sparklanten 
Deze week voor al onze vaste 
klanten: 

Peperkoek 
Koekjes 

Beschuit 
Griesmeel 

Pudding 
Gortmout 

Havermout 
Vermicelli 

Macaroni 
Op Jambon: Hagelslag, Janhagel 

Firma Wed .• P. SPIERINGS. 

/ 



!J!,ij,,,.oeq,sel. !J!,c. CeH-tCUHt /6 Àuq,. 491 brood; 400 gram brood. 
494 boter enz.: 125 gr;im boter. . 

Gelderland, ter soepele toepassing van de _495 boter enz.: 375 gram margarine of 300

I" • k d h • 1 h • I d • , gram vet • rege mg mza e e mss ac tmg a sme e om 505 "k 500 • ·k voldoende aanvraagformulieren ter beschik- 4% Äi1 
er:
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kunnen verstrekken. 500 AI 50 th gemeen: gr:am ee. 

. POSTDUIVENN�EUWS. 501 Algemeen: 100 gram koffie. 
De Luchtpost Boxtel hield Zondag een 502 Algemeen: 250 gram zachte zeep. 

wedvlucht van uit Quivrain, afstand 174 km. B 94 Reserve: 1600 gram brood. 
De Duiven werden met Zuid-Westen wind • C 94 Reserve: 800 gram brood.

. öm 8 uur in vrijheid. gesteld. De, eerste duif B 95 Reserve: 100 gram kaas. 
bereikte haar hok om 10,05, de laatste prijs- Bonkaarten LA LB LC 608: 
winnende duif .°m 10,18. De prijzen werden 413 vlees: 100 gran{ vlees. 
behaalt als volgt: . . , 414 vlees: 400 gram vlees. 

1, 4 en 9 J. Bekers, 2, 7, 13 15, 20 en 21 A 76 melk: 2 liter melk. 
A. Bertens; 3, 1_7 en 18, W. v. Griensven, B 76, C 76 melk: 3½ liter melk. 
5 en 24 Th. Eltmk, 6 C. Langeman, 8 Th. Bonkaarten KD,, KE 608: 

:v. d.· Langenberg, 10 en 16 J. Habraken, 986, 987 brood: 800 gram brood. 
11 en. 14 A. Bekers, 12 el! 23 M. v. 1· 994 boter enz.: 250 gram boter. 
Brandt, 19 F. Maas, 22 L. S1ps, te overdmf 995 boter enz.· 125 gram margarine of 100 
J. Plas, 2e overduif J. Habraken. . gram vet. 

· .. Aanstaa?de Zondag wordt gevlogen van 005 suiker: 500 gram suiker.
uit Quentm, afstand 236 m. 996 Algemeen: 100 gram bloem. 

.. · . .O.D.C. 997 Algemeen: 100 gram kaas. 
De voorbereiding voor_ de nieuwe com- 998 Algemeen: 250 gram jam, stroop, enz. 

petitie is in volle gang. 999 Algemeen: 50 gram cacao. , . 
- Behalve intensieve training staan er ver- 001 Algemeen: 250 gram zacht�-- zeep. 
schillende oefenwedstrijden op het program. D 94 Reserve: 800 gram brood., 

ODC kreeg . diverse uitnodigingen, waar- E 94 Reserve: 500 gram rijst, kindermeel of 
van de volgende zijn aangenomen. : • kinderbiscuits _ . •
• / 15 Aug. ODC-Blerick (2e klas KNVB) Bonkaarten LD, LE 608: -
reeds gespeeld. - • . . 913, 914 vlees: 100 gram vlees. 

25 Aug. Blerick uit of BSV Budel. D 76, E 76 melk: 6 liter melk. 
1 Sept. ODC-Neptunus Rotterdam Wes- Tabakskaarten enz. . . 

_telijk te kJasser. Hier in komen de bekende T 43: 2 rantsoenen tabaksartikelen en 
oud-internationaals, Vente en v. Spaandonk 2 rantsoenen sigaren van minder 
.uit. Op deze wedstrijd komen wij nog nader , dan !,8 cent per stuk of een pakje 
terug. • • ,,Pax kerftabak van 40 gram. 

Voor 8 -en 15 September zijn· onderhande- V 43, V 44: 100 gram chocolade en/ of sui-
lingen gaandf met Hieronymus, Tilburg. .• ke�wèrkeh. . 

OFFICiëLE BONNENLIJST. , _ X 43: 2 ransoenen, tabaksartikelen. .
voor de '.2de helft van de 9de • periode 1946 . X 44: 100 gram chocolaqe en/ of smkerw.

.' 18 tm. 31 Augustus) 
• • • 

Margarine of vet naar keuze. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op Margarine en vet zal· men in de vervolge 

het kopen van: · . " naar keuze kunnen kopen. De bonnen 495 
Bonkaarten KA, KB, KC 608: _ boter geven derhalve recht op 375 _ gram 

486 t.m. 490 brood: 800 gram brood. . margarine of 300 gram vet, de bonnen 995 

boter op 125 gram margarine of 100 gram 

vet. Desgewenst kan men op een bon voor 
375 gram margarine of 300 gram vet zo-

. wel .margarine als vet kopen en wel in de 
volgende hoeveelheden :1 250 gram marga
rine en 100 gram vet óf 125 gram margarine 
en 200 gram vet. 

De bqnnen voor aardappelen zullen af
zonderlijk worden aangewezen. 

De bonnen voor melk zijn geldig t.m ; Za
terdag 24 Augustus a.s. Voor de week van 
25 tot en met 31 Augustus zullen voor 
tabak en aardappelen nog 'bonnen worden 
aangewezen . 

Deze week is wederom 100 gram vlees 
extra beschikbaar, zodat men in totaal 500 
gram per veertien dagen ontvangt. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 16 Augustus worden gebruikt, met 
uitzondering van de bonnen voor vlees en 

. melk, waarop eerst met ingang van Maan-
dag 19 Augustus mag worden gekoch!. 

Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. 

Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7' gef. gez. 

jrgt. voor Theodora v. d. Besselaar Wel
vaarts; om half 8 gel. mndst. voor Atlrianus 
van Griensven; om half 9 :gel. mndst. voor 
Maria Strijbosch. • 

DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor den HoogEerw. Deken Franciscus 
de_ Wijs; om half 8 gel. mndst. voor Hendri
cus Poirters; z.a. gel. H. Mis vanwege het 
"Biddend Leger"; om half 9 gel. H. Mis 
voor Petrus van Beers vanwege het Spoor
wegpersoneel. 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. - voor Josephina Maria van Vliert; om 

half 8 gel. mndst. voor Hendrica v. d. Brandr 
om half 9 gel. H. Mis voor Hendricus Poir
ters vanwege het politiecorps. 

DONDERDAG: om kwart vóor 7 gel. 
• mndst. voor Hermanus Dusemos; om half

8 gel. H. Mis ter ere van het Onbevlekt

'7J -. ____ /1.: __ À · d 
Hart van Maria tot bekering der zondaars;

J� _Lielf,a. om half 9 gel. jrgt. voor Hendrina Wijdeven 
'7 Kempkens; om half 10 Huwelijksmis. 

PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
ZONDAG, 18 Aug. De H.H. Missen om voor Hendricus van Dijk; om half 8 gel. 

half 7, kwart voor 8 9 uur en om half 11 mndst. voor Geertruda Verheijden van Sons-
de Hoogmis. Om half 7 gel. H: Mis voor het • beek; om half 9 gel. H. Mis voor Amoldus 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. van Kempen en Maria de Laat hsvr. . . 
De Hoogmis zal worden opgedragen voor • ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
de levende en overleden leden van de pro- Dienst voor Christoffel Steinmann; om half 
cessie naar Ulicoten. Na de middag om 3 8 gel. jrgt. voor Lambertus Groenendaal; 
uur Lof met Rozenhoedje. Maandagavond om , half 9 gel. 'jrgt. voor Pa_1;1lina_.Hoffmans 
om half 8 Congregatie. . . van Hal; om half 10 Huwelt1ksm1s. • • 

Vandaag de 2e schaal voor de bijz. no- In het Liefdehuis zullen geschieden: .
den van het Episcopaat, welke bijz. in de Maandag: gel. H. Mis voor Johannes 
milddadigheid der gelovigen wordt aan be- Dankers; Dinsdag gel. H. Mis voor Marinus 
volen. . van Laarhoven; Woensdag: gel. jrgt. voor 

Donderdag feestdag van het Onbevlekt • Petronella Bertens Kouwen berg; , Donder-
• Hart van Maria. Des avonds om 7 uur Lof dag: gel. H. Mis. voor ,Anna v. d. Meijden 

met Rozenhoedje. • • _- v. d. Ven; Vrijdàg: gé-h.._..,H:. Mis voor Mar-
Vandaag, 18 Aug., zal onze___-parochiaan . _ tina van Zeeland; Zaterl.11ig' geL jrgt. voor

Willebr. Meulendijk S.V.D. de H. Priester- , Antonius v. d. Meijdèn. 
• • • 

. wijding ontvangen in de kapel van het. Mis- - - - Het H. Sacr!lment des Huwelijks wensen 
siehuis St; Franciscus Xaverius te Teteringen . - te ontvangen: Jan Johannes de Ruijter-uit

• en Zondag a.s. 25 Aug. hier zijn pleéhtige . ·deze _parochie en Antonia van Hput geb.
- eerste H. Mis opdragen om half 11. Wij . en won. t,e Best; waarvan hèden - de 3e af-

bevelen den wijdeling ten zeerste in uwe kondiging geschiedt· De gefovi�en }zijn' ver-

. gebeden aax:i. . plicht d� hun ... bekende huweh1ksbelets�le 



waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste 
aan den pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
toe Zondag na Pinksteren; 18 Aug. 1946. 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N. Vanavond 7 uur Lof. De H. Familie 
van Moeders en geh. Vrouwen houdt van
daag haar alg. H. Communie onder de 
Missen van 7 en 8 uur. 
• ZONDAG, 18 Aug. 6 uur l.d. voor Karel
van Rooy vanwege R.K. Bouwvakarbeiders
bond; 7 uur Ld. voor Gees tel. en tijdelijk
welzijn der parochie; 8 uur Ld. voor Antoon
v. Beers als lid van St.· Franciscus; kwart
over 9 Ld. voor Maria van Hal Dankers 
vanwege Boerinnenbond; half 11 Hoogmis 
voor Antonius Wagenaars overleden lid van 
den Retraitepenning. 

MAANDAG 19 Aug. 7 uur l.d. vo0r Wel
eerw. Pater Piet Peters; kwart voor 8 ·td. 
voor Petronella de Biè-Schoones; half 9 I.m. 
voor Adrianus van Ruremonde. 

DINSDAG 20 Aug.: 7 uur l.d. v9or Wil
helm Pijnenburg-Roosenboom v.w. Buurt; 
kwart voor 8 Ld. ter ere van St. Antonius; 
half 9 Ld. voor Anna van Beljouw van der 
Struik. 

-WOENSDAG: 21 Aug. 7 uur Ld. voor
Henrica Bertens-Kouwenberg; kwart voor 
8 Ld. voor Petronella van Eindhoven-Krui
sen; half 9 Ld. voor Harry van Kleef van
wege· de Buurt. • • 
· DONDERDAG, 22 Aug.: 7 uur Ld. voor

Mia van Kempen; kwart voor 8 Ld. voor
Anna· van ·Uden; half 9 Ld. voor den Heer
Jan de Leijer.

VRIJDAG, 23 Aug.: 7 uur z.m. voor Jozef 
van Susante; kwart voor 8 Ld. voor Piet 
Bergman; half 9 Ld. voor Levende en over
leden leden Broederschap H. Bernardus te 
Ulicoten. 

ZATERDAG 24 Aug.: 7 u�r, z.m. voor 
Elisabeth Pennings; kwart voor 8 I.m. voor 
Willy Derks; half 9 l.m\ voor Johanna Pot
ters-Kemps. 
PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE. 

lOde Zondag na Pinksteren .. 
•• ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel

zijn der parochie; 10 uur voor Petrus Schel
lekens en Henrica de hsvr.

-MAANDAG: half 8 jrgt. voor Aritoon

Verhagen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Allegonda 

hsvr. van Antoon Verhagen en Allegonda 
van Esch. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. • voor Hendri
cus v. d. Wijst Antonia de hsvr. en Cornelia 
de docht.er. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Willem 
Hendriks. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Bloed- en 
Aanverwante van de fam. v. Heijst en Lou
termans. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Bloed- en 
Aanverwanten van de fam. v. Heijst en 
Loutermans. • 

Deze week zullen geschieden: Maandag: 
• mndst. voor Joannes Essens; Dinsdag H. Mis .

voor Christiaan v. d. Linden te Vught over!. 
Woensdag H. Mis voor Willem Rijken te St. 
Michiels-Gestel overleden; Donderdag H. 
Mis voor Anna Maria v. d. Heuvel-Timmer
mans te St. Michiel-Gestel overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 
lOe Zondag na Pinksteren 1946. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Gerard 
Vekemans te Nijmegen overleden; half 9 
H. Mis; 10 uur Hoogmis voor het geestelijk
en tijdelijk welzijn van de parochianen. De 
eerste schaal is voor onze eigen kerk, de 
tweede voor de B.N. Drie uur Lof met ro
zenhoedje, om Gods zegeningen af te sme-
ken over de Missieweek van Boxtel en om
streken in dé maand September. • MAANDAG: half 8 . H. Mis voor 
intentie; half 9 gez. jrgt. voor Johanna 
d. Schoot-Vrenssen.• • DINSDAG: half 8 H. Mis voór .den heer
Jan de Leyer, in de parochie van het H.
Hart overleden; half 9 H. Mis, waarbij de
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor de
familie Jan Manders v. d. Eijken. ..
• WOENSDAG: half 8 H. Mis voor een

zieke; half 9 gez. mndst. voor jongeheer
Franciscus Schalkx in Duitsland overleden.

DONDERDAG: half 8 H. Mis tot inten
tie v. d. leden der Godsvruchtige vereniging 
ter ·ere v. d. H. Theresia; half 9 gez. mndst. 
voor mej.• Wilhelmina v. d. Boom. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Antonius 
Maas en Johanna Poos hsvr. half 9 gez. 
mndst. voor Adrianus v. d. Loo. 

ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johanna 
Maria v. Nunen-v. d. Schoot; half 9 gez. 
mndst. voor Petrus van Beers. 

Biechturen; van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur: Daarna Lof met rozen
hoedje ter ere van het Onbevlekte Hart van 
Maria, om het communisme af te weren en 
de KA. tot opbloei te brengen. 

30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Martina van Zeeland, in de parochie 
v. d. H. Petrus en de heer Jan de Leyer, in
de parochie v. h. H. Hart overleden.

Laten wij ons voorbereiden op het feest 
van het Onbevlekt Moederhart van Maria 
tot hulp voor de bewaarschool, ook in onze 
parochie. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen Gijsbertus van Beers en Anna 
Meulendijk, beiden uit deze parochie, waar
van heden de derde afkondiging geschiedt. 
Adrianus; Antonius v. d. Bosch met Wil
helmina Adriana Brands, beiden uit deze 
parochie, waarvan heden de tweede afkondi
·ging geschiedt.

ZONDAG, 25 Aug.: 7 uur jrgt., waarbij 
de kerk met een kaars wordt vereerd voor 
mejuffrouw Petronella van Beers-v. d. Meij
den. Vanaf deze dag tot en met Vrijdag 27 
September a.s. worden de gelovigen .met hun 
priesters verzocht in elke H. Mis te bidden 
voor het welslagen van de priesterretraites 
tot heil van ons Bisdom, voor priesters en 
gelovigen. 
PAROCHIE ST. JANS ONTHOOFDING 

TE LIEMPDE. 
toe Zondag na Pinksteren (18 Aug. 1946).

ZONDAG: half 7 I.m. tot .welzijn der pa
rochie; 8 uur I.m. voor Marinus van Wan
rooy overleden te Schijndel; 1 0 uur z. Mis 
voor de leden der .proc. van Kevelaer; 3 
uur Lof, daarna meisjes-congregatie. 

MAANDAG: 7 uur l.j. voor Adrianus 
Oerlemans; 8 uur l.mndst. voor Johannes 
Vingerhoets. . . • 

DINSDAG: 7 uur l.j. voor Henrica Adria
nus Oerlemans; 8 uur l.mndst.· voor wed. 
Johanna Jan van de Wiel. 

WOENSDAG: 7 -uur l.j. voor Adrianus 
Thomassen; 8 uur l.mndst. voor Helena An-
tonius van Asveld. 1 

DONDERDAG: 7 uur l.mis voor bijz. no-

den der parochianen; 8 uur l.mndst. voor 
Johannes v. d. Biggelaar. 

VRIJDAG: 7 uur l.mndst. voor Arnolda 
Tinne broek; 8 uur l.mndst. voor Helena 
Leonardus van Rooy. 

ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor wed. 
Wilhelmina Jan Vorstenbosch; 8 uur l.j. voor 
Adriana Adrianus Thomassen. 

ZONDAG: 7 uur z.mndst. voor Martinus 
van Dijk; half 8 l.mndst. voor weduwe 
Johanna Johannes Adrianus van de Koeve
ring; 10 uur z.mndst. voor Cornelis. de Laat. 
I.m. elders: Wilhelmina Johannes v. de Ven.

Gedoopt: Johannes Petrus Cornelus Mar
tinus zoon vari Cornelus van der Velden
Doevendans; Maria Henrica Theresia d. van 
Henri Quinten-van de Meulengraaf. 
PAROCHIE H. WILLIBRORDUS ESCH. 
. Tiende Zondag na Pinksteren. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 

Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal
collecte voor bijz; noden Episcopaat. Na de 
middag om 3 uur Lof met' Rozenhoedje. Na 
het Lof een lied. 

·zoNDAG: 7 uur H. Mis Willibrordus
van den Braak; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog
mis voor de parochie. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Martinus 
van den Braak en Wilhelmina van den Berg
hsvr.; 8 uur H. Mis voor de gevallenen on
zer parochie.

DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Wimke
van Schijndel vanwege de evacueés • 8 uur
H. 1 Mis voor Johannes Konings v'anwege
Br. O.L.Vr. in 't Zand.

WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Wil
helm!-ls van �chijndel; 8 uur jrgt. voor Wil-
helmma Mana van den Braak. • 

DONDERDAG: 7 uur jrgt. • voor Anto
nius van. den Braak; 8. uur H. Mis voor 
Wimke van Schijndel vanwege de school
kinderen. 

VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Henrica van 
den Braak v. Abeel en; � uur jrgt. voor Mar
garetha van den Langenberg-Habraken. 

ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Eerw. Zr. 
Philippa van den Braak; 8 uur jrgt. voor 
Adriana van den ,Langenberg-Coolen. 

ZONDAG a.s. zal. een Eerw. Pater Capu
cijn preken over en collecteren voor de R.K. 
Kinderbescherming; 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

:Oe J!,oxte,lse, 

Nood

boerderijen 

Boerderij in opbouw. 

harten gaat daar een orkaan van genade 
over het zwarte land. Talrijk zijn de beke
ringen, maar gering het aantal van hen, die 
in Gods Wijngaard komen werken. 

Weg kanonnen, weg bombardements
vliegtuigen, we willen nu alleen nog luisteren 
naar Gods afgezanten, die werkzaam zijn 
om in de missielanden de geestelijke idealen 
te ontsteken en een kader te vormen uit 
eigen inlandse troepen: de inlandse clerus. 
Het woord, dat uit de mond der missio
narissen komt, is vervuld van Gods wasdom. 
Het woord der mensen is ijdel: we luisteren 
elke dag naar het handige steekspel der di
plomaten, die anders zeggen dan ze denken 
en wat is de werkelijke zin van hun flu
welen woorden? Van 's morgens tot diep in 
de nacht schatert de radio en worden we 
wee van al die neus- en keelgeluiden der 
cabaretzangers, die het woord vermoorden 
in hun slaapwekkende huil-hymnen. 

Het wordt tijd dat Gods woord ook een 
.- Al kon onmiddellijk na de bevrijding vast- werd begonnen noodboerderijen te ontwer- kans krijgt en levensvatbaarheid. 
gesteld worden, dat _Boxtel er vrij goed pen en aannemers in te schakelen. Uitgestrekte landen zullen door de tover-
afgekomen was en moesten wij God dánk- Uit de puinhoop werden de nog gave ste- staf der missionarissen de grenzen voor u 
baar zijn, dat zoveel behouden bleef, toch nen uitgezocht en schoongebikt en tot mu- openen en ge zult bedwelmend worden door 
viel er nog veel schade te herstellen. Tot ren gemetseld, met wat kalk, soms zelfs de geuri•ge wouden van Afrika. Ze vertellen 
deze oorlogsschade. behoorden ook ver- landbouwkalk, want later kwam er pas een u van de zeden en gewoonten der bekeer -
scheidene boerderijerr, welke in brand wa- beetje cement. De stalvloeren bleken meest- lingen - kostbaar zijn de verzamelingen 
ren geschoten en meestal tot de grond toe al nog wel ,te herstellen, zodat deze op- gebruiksvoorwerpen, stenen metalen en wa-
waren afgebrand. Niet alleen waren hier- nieuw gebruikt konden worden. Hout voor penuitrustingen, die zij hebben aangelegd in 
door enige zeer mooie plekjes, vlak bij de ramen en deuren werd gezocht uit de af- jarenlang verblijf in de tropen. We moeten 
kom van Boxtel, b.v. de boerderijengroep braak van enige huizen in Boxtel, die door ons van tijd tot tijd ernstig bezinnen. Chris--
Schoenmakers en van Abeelen onherstel- het opblazen der bruggen verwoest waren, tus moet het eerst gediend worden, daarna 
baar verwoest, hier moest ook onmiddellijk hout voor dakspanten werd gehaald uit de komen geld, eer en het allenig-zaligmakende 
hulp geboden worden, want de gezinnen mastbossen of er werd een populier van baantje. Wie heeft leren luisteren naar Gods 
konden slechts met moeite een voorlopig , het erf omgehakt en tot balken verzaagd Woord: opent boven tegenslag en teleur-
onderdak vinden. Een boer blijft nu een- en voor de dakbedekking was stroo het stelling uitzicht op een blijvend verschiet 
maal het liefst bij zijn bedrijf en heeft dan meest aangewezen materiaal. __ (H. de Greeve). 
niet veel keus bij het zoeken van een wo- Deze materialen werden met ijver en toe- De eerste taak der ouders is een missio-
ning. Zodoende waren deze gezinne� zeer wijding in gemeenschappelijk overleg samen- nariswerk: ze moeten het woord Gods ver-
voorlopig ondergebracht in kippenhokken, gevoegd tot behoorlijke noodboerderijen. kondigen aan hun kinderen, opdat het in 
woonwagens, in Huize La Salle of bij be- Ook het uiterlijk, het architectonische en hun zielen zijn zegetocht moge volbrengen. 
hulpzame buren. _ de aanpassing aan het Brabantse landschap De missietentoonstelling zal u enthousiast 
-�--_tl;iie�d�n�öukZczeetïuist g-ew'eë'st, -dat de-·�·-weru-en.·nitt verwaarloosd. Zonder overdrij=- -· 0maken-. Zij- i� .een- grcte .g�n:.de .voor d-e 
Wedetópbouw Boerderijen zeer spoedig toe- ving kan gezegd worden, dat deze eenvou- inwoners onzer gemeente. 
stemming gaf om met de bouw van nood- dige noodboerderije� buitengewoon aardig Het moet een groot succes worden. Daar-
boerderijen te beginnen. Wel konden bij zijn en al zullen in de toekomst grotere en om een gebed voor de missiën. Het gebed 
deze toestemming nog geen bouwmaterialen betere boerderijen verrijzen, deze noodboer- dringt door de kruitdamp, die over onze 
geleverd worden, maar er was een begin. derijen hebben hun eigen charme en maken hoofden hangt tot voor Gods troon. Ge-

De in Boxtel aanwezige bouwmaterialen niet de indruk, dat ze spoedig door andere beden zijn als stralen van liefde: ze komen 
mochten gebruikt worden (toen voor wo- vervangen moeten worden. • . gegleden door eenzame nacht: ze helen elke
ningen nog niet!) en voor de rest moest De opmerking wordt wel eens gel}1aakt, pijn, zij geven wasdom, zij verzekeren suc-
men zich maar behelpen met wat de natuur, dat de witte kleur van enkele dezer nood- ces. Wij allen hebben de onontkoombare 
het bedrijf van den boer en niet te ver- boerderijen niet Brabants is. Deze opmer- plicht Gods Rijk te verbreiden. De missiona-
geten, de puinhoop, als geschikt bouwmate- king is juist. Waar de stenen uit de brand rissen nemen ons werk gedeeltelijk .over. 
riaal bood. Er werd verder in het vooruit- lelijk, slecht en poreus waren, is noodge- Gedenkt hun offers, hun moeilijkheden 
zicht gesteld, dat deze noodboerderijen ge- dwongen ertoe overgegaan deze muren af te hun strijd. 
heel door het Rijk zouden gefinancierd cementen en te kalken. De tijd zal ook dit \Y/e kunnen ze nooit genoeg helpen. 
worden. verfraaien. Enkele boerderijen hebben hun Daarom uw aller belangstelling voor hun 
· Het was een nieuw en bemoedigend ge- natuurlijke baksteenkleur mogen behouden. werk, voor ons werk ook, op de Missie-

luid, zó bemoedigend, dat met enthousiasme De eerste boerderij, die gereed kwam, was tentoonstelling in September. P. R. 

De noodboerderij van de familie Meulendijk. 

'IIUssktentoonstèllinq 
te !Boxtel 

-- Er gaat vanaf Zaterdag 14 September iets 
uitzonderlijks gebeuren in Boxtel, dat ons 
aller aandacht waardig is. De Verenigde 
Missionarissen openen die dag een Missie
tentoonstelling in de ruime zalen van het 
Kasteel van Stapelen. Het is een uitzonder
linge gebeurtenis, omdat een missietentoon
stelling in Boxtel nog nooit plaats vond. Het 
kan gemakkelijk vijf en twintig jaar duren 
eer wij weer de kans hebben met de ver
schillende missiepaters de rijke verscheiden
heid van allerhande kostbare voorwerpen in 
de verschillende stands ondergebracht, ken
nis te maken. Zes congregaties zullen hun 
afgevaardigden sturen, om gedurende acht 
volle dagen de mensen te Vertellen over het 
schone wonder, der missielanden. 

die van de familie Meulen-
dijk op de Munsel. Het lag 
niet in de bescheiden aard 
van den bewoner om het 
betrekken van dit herstelde 
landbouwbedrijf met luister 
te �ieren en de officiële in
stanties gingen nog gebukt 
onder velerlei andere be
slommeringen. 

Heden,· ter gelegenheid 
van de plechtige Eerste H. 
-l-v1is van den priesterzoon, 
mo�;e, :net diens feestel:jke 
intocht in het herrezen 
ouderlijke huis, ook het 
eerste tastbare resultaat 
van de heropbouw van 
Boxtel met dankbaarheid 
herdacht worden. 

Ir. H. v. S. 

De Assumptionisten zijn meesters in de 
problemen, die de Balkan landen betreffen; 
de Witte Paters komen met hun prachtige 
bezettingen uit de oerwouden van Afrika; 
Noord- en_ Zuid-Amerika vragen uw aan
dacht, Brits-Indië en onze eigen koloniën 
zullen uw belangstelling wekken. Het is om 
te smullen, zoveel U te zien en te horen 
krijgt. Komt allen. 

. Niemand uwer mag ontbreken bij de ope-
• nmg. Brengt uw vrienden, uw kinderen me
de. Behalve genoemde Paters zullen rlog 
aanwezig zijn de Witheren, de Augustijnen 
de Missionarissen van het H. Hart en va� 
de H. Geest. 
. In deze troosteloze jaren, waarin de be

schaafde naties elkaar met woorden te lijf 
gaan op vredesconferenties is het een ver
ademing in gedachten te verwijlen overzee, 
bij de missiën, waar oprechtheid leeft. Ter
wijl het Christendom hier sterft in veler 

Paus Pius XII 

en liet S.eqin uan de 0-o.do.q 
Puis XII was van mee!af volkomen op de 

hoogte van de gevaren, die de vrede be
dreigden. Het was zijn vurigste verlangen 
een oorlog te voorkomen. En door zijn 
woord en langs diplomatieke weg heeft hij 
geprobeerd de volkeren op de weg van de 
vrede te houden. In zijn toespraken van 
3 Maart en 9 April 1939 wijst hij de staats
hoofden op hun plicht een gegeven woord 
gestand te doen. Begin Mei werden bij mon
de . �an �e pa_uselijke nuntius ter plaatse 
Ital1e, Duitsland, Polen, Frankrijk en Enge
land ter conferentie genodigd· om de han
gende geschillen, zo mogelijk, op te lossen. 
Alle landen reageerden. Mussolini ontkende 
dat de voorgeslagen conferentie werd oe
rechtvaardigd door de internationale t�e
stand. Londen en Parijs waren vol lof voor 
's Pausen initiatief, maar gingen er niet 
verder op in. Polens bescheid was eerder 

• afwijzend. Hitler schreef aan geen oorlog
te denken. Bijzonder zorgvol werd het Vati
caan geste_md door de groeiende toenadering 
tussen D�1t�land en Italië: de as-vriendschap 
werd te mt1em, en te strijdlustig. De Paus 
&af zich alle moeite om de nodige verkoe
lmg aan te brengen, maar Mussolini deed 
gaarne groot. 

De 11 e Augustus had graaf Ciano een
onderhoud met von Ribbentrop en daarna 
met Hitler te Berchtesgaden. In het Vaticaan 
wist men al gauw dat alles niet koek en ei 
was geweest en dat stemde enigszins hoop
\. ol Op zijn bewering dat Italië nog lang 
niet klaar was aan een oorlog deel te ne-

, men, hoorde Ciano Duitslands besluit nog 
voor de herfst de oorlog te ontketenen. De 
Duitsers hadden minder aangename woor-

"Waarlijk de doven doet Hij horen 
en de stommen. doet Hij spreken". 
Marcus 7, 37. 

Dit evangelie vergezelt den Goddelijken 
Prediker over de grenzen naar het land der 
heidenen: het Tienstedenland. Opvallend 
grote dorpen liggen hier achter elkaar. Zijn 
aankomst hier, gaat als een lopend vuurtje 
rond onder de bewoners. 

Zoals eertijds in het eerste optreden in 
Galilea, ziet Christus zich spoedig omringd 
door leerzamen en nieuwsgierigen, door ge
zonde mensen, die den Predikant van nabij 
willen meemaken. 

Ze brengen mee alles, wat een behande
ling nodig heeft, rijke en armen, voetgangers 
en ruiters, lichtg�thokten en ernstige zie
ken. Christus moet van de.ze belangstelling 
niets hebben. 

Alles wat lijkt op reclame verafschuwt 
Hij. Die luidruchtige lawaaierige kermis
drukte is Hem uit de boze. 

Het is Hem enkel te doen om de mensen. 
Dié wil Hij voor Zich winnen en christen 
maken. 

De doofstomme is de eerste, die men, 
zonder eerst het doel van Zijn komst te 
vragen, bij Hem brengt. 

Hij wenkt Hem terzijde, en wandelt met 
Hem een kwartiertje verder de bergengte in, 
totdat ze samen alleen zijn. 

De doofstomme kijkt verbaasd op. Hij
weet niet wat hem te gebeuren staat. Hij
hoort niet en hij kan niet spreken. Anderen 
hebben aan Christus gevraagd, of Hij hem 

_ .. d.e hwden op wï11egge!l. rnt v.e::zcek -..v:!!igt 
de Heer in. 

Hij legt Zijn vinger in het oor van den 
doofstomme. Hij raakt met speeksel zijn ver
lamde tong aan. Hij gaat vlak voor hem 
staan, zucht diep en spreekt dan in de taal 
dier streek het woord der opening. Dat 
woord luidt: ,,Eff età" ! 

Hij gebruikt geen onverstaanbare tover
spreuken. Nee Hij spreekt verstaanbaar voor 
iedereen, zelfs voor den eenvoudioste man 
uit het volk: ,,Ga open". " 

Toen opende zich zijn oren, zodat hij de 
taal der streek verstond, en wonder boven 
wonder: hij die nimmer had kunnen en ho
ren spreken, hij die van jongs af aan nooit 
gesproken had, hij begint plotseling te pra
ten, zonder haperen was hij de spraakkunst 
en de zinsbouw meester. 

Christus neemt hem nu bij de hand brengt 
h�m terug onder de mensen, en Hij ver
biedt allen, die getuigen zijn van het won
der, erover te spreken. 

Doch wat Hij niet verbieden kán is ver
baasd te staan, en met grote ogen t� staren. 
Ze kunnen er niet bij. 't Is óngehoord ! 

Waarlijk, dove mensen doet Hij horen 
en stomme doet Hij spreken! 

Wanneer zal de wereld, wanneer zal dat 
grote geslacht van dove en stomme mensen 
eindelijk van Hem gehoor en spraak ont
vangen. 

Bidden wij vurig ·voor de bekering en de 
redding van onze heidense verblinde en 
dove wereld. 

den voor het huis van Savoie. Van de ene 
kant was Pius XII verheugd, maar ten andere 
vervulde de dreiging van de nabije strijd hem 
met grote angst. Zijn nuntius bij het Quiri
naal werd belast met een verzoeningspoli
tiek: Italië zou proberen Hitler wat kalmer 
te stemmen. 

Gedurig vermaant Pius XII de volkeren 
al het mogelijke te doen om tot bezinning te 

• komen: maar de fascistische pers is reeds op
hol geslagen. De 24e Augustus richtte de 
Paus zich over de radio tot al de landen der 
wereld: ,,Men verliest niets bij de vrede:. 
alles kan verloren worden in geval van oor
log. Een rijk, dat niet op rechtvaardigheid 
is gegrondvest, kan Gods zegen niet erlan
gen". 
. Vooral om Polen maakt de Paus zich be
zorgd. 23 Augustus wordt er een verdrag 
gesloten tussen Duitsland en Rusland. Polen 
bevindt zich voortaan tussen twee • vuren. 
Nu stelt het Vaticaan alles in het werk om
Warschau met Berlijn te verzoenen. Onder
tussen had Mussolini door middel van de 
chef der staatspolitie, Bocchini, de stemming 
onder het Italiaanse volk gepolst. De p4hlieke 



opinie was tegen de oorlog. Parijs werd hier
van op de hoogte gebracht door zijn ambas
sadeur bij het Vatikaan: Italië blijft in alle 
geval militair buiten de oorlog", zo seinde 
hij. Een paar dagen later evenwel was de 
houding van Mussolini al niet meer dezelfde. 
11Wat er ook gebeure in de toekomst, zo 
zeide Mgr. Borgongini-Duca tot graaf Ciano, 
wij hopen dat Italië neutraal zal blijven". 
Waarop Ciano antwoordde: 11Dat is een 
andere kwestie". We zullen in alle geval in 
kalmte nadenken". Voorwaar geen gerust
stellend antwoord. 
(La. Croix) P. R. 

(Wordt vervolgd). 

2'e Ida,, op de ouuq,iie 
Nog niet zo heel lang geleden is onder 

leiding van Luc. Willink door het cabaret
gezelschap 11De Vuurpijl" een programma 
van gedramatiseerde volksliedjes uitgevoerd, 
dat zeer in de smaak viel. Door de kunst
commissie van Herlevend Boxtel, onder wier 
auspiciën dit werd uitgevoerd, was beloofd 
een recensie aan het cabaretgezelschap op 
te zenden en tevens de text te willen geven 
van het Brabantse liedje 11 Het Hermenieke 
van Bergeijk". Door een tot nu toe onopge• 
helderde nalatigheid was dit tot op heden 
nog niet gebeurd. 

De kunstcommissie ontving daarop een 
schoon middelnederlands gedicht en ver
zocht den dichter Catena een even dichter
lijk antwoord hierop te geven, opdat hier
door de schande van deze grove nalatigheid 
zou worden weggenomen. 

Wij drukken hierbij de tekst van beide 
dichtwerken af: 

Edele Brabant, scame di ! 
Zijt ghi trouwelooze lieden, 
Die uw eerewoord verrieden, 
zonder eer en onsolide? 
Dat is sonder evenknie ! 
Boxtel, weet ghi het niet meer, 
Hoe ghi ons hebt toeghesongen? 
Waren het dan vooze tongen? 
En de asem in uw longen 
deugde hij niet al te seer? 

Werckelijck wi staen verbaesd ! 
De critiek in uwe bladen, 
't Memoriael van onse daden 
('t Sy met roem of schimp beladen) 
Soudt ghi senden ons-met haest ..... . 

En wi kreghen niemandal. 
Niet: den text, ons .toegheblasen, 
Niet: wat nieuspampieren dazen, 
Niet: der borgheren relazen ..... . 

, 't Lijkent wel een muysenval ! 
Heden vraeg ick à tout prix: 
Stuert alsnogh, wat ghi soudt senden, 
't Scone liedt, 't ons onbekende, 
In 't belang der Vuurpijl-bende 
Edele Brabant, were di ! 

LUC WILLINK, Roverhoofdman. 

Tantwoord. 

Roverhoofdman, ginds ter stede 
hoort naer mine antwortrede 
en gelooft weer in de cri: 
Edele Brabant, were di ! 
Weet dat cline vuurpijlsangen 
Boxtel's borgh'ren heeft gevanghen 
in een soete salichheit 
en een blide aenminlicheit. 
Rooverhoofdman, ghi moocht weten 
dat wi seer verlangend syn 
naer dyn musycale eten 
en dyn roemer volckse. wyn. 
Mocht ghi nochmaels tyd dan vinden 
een reise herwaerts aen te vaen; 
weet dat wi het sere minden 
wat in d' Arcke wier gedaen. 
Mocht ghi saen toch wederkeren 
ent 11 Hermenieke" singen leren 
dat wi senden met den cri 
Edele Brabant were di ! 

CATENA. 

[Brieoffi uit :JMdië 
(Vervolg) 

Inderdaad heeft Engeland toen getracht de 
zaak in der minne te schikken, en tot een 
vergelijk te komen, maar wat kon men 
anders doen? De Extrimisten hadden nog 
steeds het heft in handen! Onderhandelen 
was dus het enigste wat er op zat. Daarom 
hoeft men ook niets afstotends te zien in 
die foto die U bij het artikel met het no
dige commentaar hebt afgedrukt! Gebeurt 
dit zelfde niet overal en altijd bij onder
handelingen met de tegenpartij? Ga de ge
schiedenis maar eens na! Engeland verkeer
de in een moeilijk parket! Want wij hebben 
5 jaar voor onze vrijheid gevochten en En
geland was daarin onze bondgenoot ge
weest, nu echter streden de Indonesiëers 
voor hun vrijheid, zoals zij zeiden en mocht 
Engeland dan maar zonder meer ingrijpen? 
Onderhandelingen was en bleef dus de eni
ge. oplossing. Trachten tot een vergelijk te 
komen, bovendien moest Engdand zoveel 
mogelijk neutraal staan want z'n eigen kolo
niën sloegen met Argus ogen de vrijheids-

strijd in Indonesië gade, benieuwd naar de 
afloop. 

Dat de Engelsen verantwoordelijk zouden 
zijn voor de moordaanslagen . op Europese 
vrouwen en kinderen is volkomen uit de 
lucht gegrepen en is je reinste laster, Wist 
U dat juist om die te voorkomen, geen Ned. 
troepen . in Indië mochten landen? Wij als 
Mariniers hebben ook terdege gevloekt en ' 
gescholden op· de Engelsen dat de stukken 
er af vlogen, toen wij in Singapore van 
boord moesten inplaats van rechtstreeks 
door te stomen naar Batavia, zoals gezegd 
was. Ja het was zo erg, dat er bijna muiterij 
ontstond, omdat de jongens finaal het ver
tikte om van boord te gaan.· Daar is heel 
wat over te doen geweest eer het zover 
was. 11Door naar Batavia of wel naar Hol
land maar niet naar Malakka", was de leus. 
La�t de Engelsen ons maar eens van boord 

�f halen als ze durven". Wij wisten echter 
niet waarom!!!! Eerst toen de commandant 
heel de zaak ons in de puntjes had uitge
legd, hebben we ons gewonnen gegeven, 
omdat het niet anders k o n ! Ook al zaten 
we geffeoonweg te springen, de Commandant 
en de officieren net zo goed, om naar Indië -
te gaan. Het zal de redactie wel niet beken� 
zijn, net zo min als ons toen, dat de extn
misten het ultimatium hadden gesteld: ,,Zo
dra er Ned. troepen in Indië landen, zonder 
onze toestemming, worden 'i'-lle Europese 
vrouwen en kinderen die momenteel onze 
gevangenen zijn, vermoord!" Dat waren er 
toen meer dan 20.000, dus geen peulschil
letje ! Onze handen waren dus gebonden en 
alléén om die reden zijn we dan ook van 
boord gegaan! Doch niet alleen onze, maar 
ook de handen van de Engelse waren daar
door gebonden. Toen zij echter inzagen dat 
ze met wachten toch niets bereikten, hebben 
wij toch toestemming gekregen en zijn toch 
geland! 

Ik ben het roerend met den schrijver van 
het artikel eens, dat wanneer direct na de 
capitulatie van Japan, een grote Ned. troe
penmacht, goed getraind en uitgerust in In
dië aan land had kunnen gaan, dat het dan 
nooit zover zou zijn gekomen, maar waar 
zouden ze die ill' Godsnaam van daan heb
ben moeten halen? Toen Japan zich over
gaf, waren wij Mariniers in Amerika, (die 
toch het eerst van allemaal in training wa
ren) nog niet half afgetraind en dus zoudt 
u op dat moment reeds een heel Ned. leger
bewapend, uitgerust en getraind in Indië
aan wal hebben willen. zetten? Wat een
fantasie! Jules Verne is er nog maar een
klein kind bij! Je stampt een dergelijk leger
zo maar niet in één, twee, drie uit de grond!

Och, het is zo gauw gezegd, dat als wij 
eigenhandig mochten optreden (vooral om 
dat het K.N.I.L. (een handjevol oud-mili
tairen) en·• de -0alfbloeden zulke vechters
bazen zijn) het heel gauw zou zijn afge
lopen! Inderdaad zou dat wel eens waar 
kunnen zijn, maar dan afgelopen met die 
vechtersbazen en niet met de E·,trimisten ! 
Of meent u en Tom Hurks incluis, nu 
werkelijk, dat je met een handje vol militai
ren die momenteel in Indië zijn, 'n behoor
lijk bewapend leger van meer dan 100.000 
man, getraind en opgeleid door de Nippen 
(wat toch heus geen kwattasoldaatjes zijn) 
zo maar in 'n vloek en een zucht onder de 
voet kunt lopen? en dat nog wel terwijl ze 
in het binnenland in de verdediging liggen? 
Wanneer ik niet onbeleefd zou willen zijn, 
zou ik me werkelijk gaan afvragen of het 
u allemaal in uw bovenkamer is geslagen!
Oog voor de werkelijkheid hebt u in ieder
geval niet! Die keurtroepen zijn nog niet
eens in de strijd geweest, maar heel dat
leger wordt nog steeds in het binnenland
vast gehouden. Met welk doel? wie zal het
zeggen! De rnldaten met wie wij tot heden
slaags zijn geweest, zijn nog moar stetds
niets anders geweest dan dessalieden, onge
schoold en ongetraind, soldaten die amper
weten hoe ze een geweer vast moeten hou
den laat staan van vechten en dat die
reecls last genoeg kunnen veroorzak_en, be
wijst het aantal graven van onze Jongens 
wel op het kerhof van Soerabaja! Wanneer 
inderdaad de zaak hier met geweld, uitslui
tend met geweld zou moeten worden op
gelost, dan zouden we wel nog eens raar 
op kunnen kijken en dan zie ik aankomen 
dat ik over 5 jaar Boxtel nog niet terugzie! 
Het is gemakkelijk genoeg om grote woor
den neer te schrijven, maar 11doen" dat is 
iets anders. Al zouden we nog zo graag 
willen, we kunnen niets doen zolang de 
Extrimisten de sterkste troef (n.l. hun Euro
pese gevangenen) nog in handen hebben. 
Gelukkig komen nu dagelijks transporten 
evacuees uit het binnenland aan, al houden 
ze de mannen van 10-60 jaar nog steeds 
vast. Eerst werden die ook losgelaten, maar 
sinds de Ned. Regering een oproep heeft 
gericht per radio tot die mannen, om zich 
direct in militaire dienst in te zetten, hebben 
ze de evacuatie van mannen maar stopgezet. 
Van hun standpunt gezien, kan ik ze daar 
geen ongelijk in geven! Het was ook wel 
een handige zet van de regering, dat moet 
ik zeggen! Het is misschien hard om te 
zeggen, maar als ik Extrimist was en ik 
vocht voor m'n vrijheid, zoals zij doen, vol
gens ze zeggen (ik persoonlijk heb een an
dere opvatting daaromtrent) zou ik er nog 
niet aan gedacht hebben om evacuees los te 
laten, immers dat is de sterkste speelkaart 
die ik in handen zou kunnen hebben. Eerst 
zou ik m'n voorwaarden vervuld willen zien 
en daarna gevangenen vrijlaten. Gelukkig 

maar, voor ons, hebben de heren schobbe
jakken dat niet door of wel ze beginnen in 
te zien dat ze niet zo sterk in hun schoenen 
staan als ze misschien wel dachten en be
ginnen daarom maar water bij de wijn te 
doen. Misschien dat wanneer de evacuees 
vrij zijn en er meer Ned. troepen in Indië 
zijn gekomen, dat er dan van enige opmars 
sprake zijn kan. Wij zouden nu al wel door 
kunnen stoten, wanneer we al onze moderne 
Amerikaanse wapens die we hebben in zou
den zetten en geen macht ter wereld zou 
daar tegen opgewassen zijn, al zouden er 
dan ook vele mensenlevens van onze zijde 
mee gemoeid zijn, maar waar zijn de troe
pen die het land achter ons zullen bezetten? 
Die zijn er nu nog niet eens, laat staan van 
vlak na de capitulatie van Japan! Men kan 
nu wel van de Engelsen zeggen wat men wil, 
maar een feit is toch maar dat ze zo goed 
als alle grote plaatsen in Indië hebben ver
overd, wat hun heel wat verliezen aan men
senlevens heeft gekost. Nogmaals ik sympa
tiseer helemaal niet met Liemies maar men 
moet de feiten zien zoals ze zijn! Laten 
we echter hopen dat men gauw tot een 
overeenstemming zal komen en dat de zaak 
hier weer een beetje op z'n pootjes gebracht 
kan worden. 

J. VAN ESCH, Korp. d. Mariniers.

Wij lezen in de Hilverbode: 
We zijn nu ik-weet-niet-hoe-lang-al be

vrijd en nog altijd zijn er tal van huizen die 
zich in een beklagenswaardige toestand be
vinden, een toestand, die ontstaan is door 
uiteenbarstende granaten, ontploffende bom
men en andere oorlogshandelingen. Als men 
door de dorpen en _steden van Brabant rijdt 
ziet men nog hoe talloze vensters op dè 
meest primitieve wijze zijn dichtgemaakt: 
met stukjes blik, met plankjes en kratten
hout, met karton zelfs of houtbord. Dit is 
zeer merkwaardig als men daarnaast kan 
constateren, dat tal van grote winkels reus
achtige spiegelruiten konden inzetten en dat 
rijke villa's die zeer zwaar beschadigd waren 
in betrekkelijk korte tijd weer waren opge- ' 
bouwd" en van nieuw glas voorzien werden. 

Dan is er nog een opvallend verschil in 
stand: in gegoede buurten werd veelal het 
aardige, doch kostbare glas in lood ingezet, 
terwijl in de middenstandswijken doch vooral 
in de arbeiderswijken der steden de huizen 
u stuk voor stuk aanstaren. met ge blindeer-_
de ogen.

Ja! en dat betreft nu alleen nog maar de 
huizen. Maar na al die tijd van bevrijding 
is het egoïsme, de zwarte handel en de cor
ruptie gegroeid tot een even dreigende ramp 
als de huizennood. En gelukkig mag men 
hier ook een opvallend ver�_chil in stand con
stateren. Waar de huizen ons nog met ge-. 
blindeerde ogen aanstaren, treffen we meest
al deze grotere boosheden in geringe mate 
aan. 
Wij lezen in Elseviers Weekblad. 

Wij staan op het punt, een groot aantal 
politieke delinquenten vrij te laten. De 
Kerken hebben ons aangemaand, hen op 
humane wijze weer in de maatschappij op te 
nemen. Zonder twijfel hebben ze daaraan 
gelijk. De Christelijke barmhartigheid is het 
sterkste wapen, dat wij kunnen gebruiken; 
uit die barmhartigheid kan een kracht voort
sprniten, die verharde gemoederen tot be
temoed voelens kan opwèkken. 

ken.Jsen zullen wij er goed aan doen, 

barmhartigheid niet. met slapheid • te ~ver"
warren. 

Een aantal van de afschuwelijkste hand
langers van de Duitsers komt vrij. De be• 
handeling van de zaak tegen Arnold Meyet 
heeft geleerd, dat er op dit punt veel slap-

. heid heerst. Wij zullen waakzaam móeten 
blijven, nu wij zoveel geslagen vijandeQ van 
de democratie in ons midden gaan opnemen. 
Wij vrezen soms, dat de les van vijf jaren 
fascisme voor het Nederlandse volk nog niet 
voldoende is geweest. Er is veel ontevreden
heid en I deze zou zich gemakkelijk kunnen 
uiten in een herlevirlg van de theorieën 
van den heer Mussert, die even verwerpelijk 
als on-Nederlands waren. Willen wij der
halve een ieder opwekken, jegens de ge
vallenen die mildheid te betrachten, die het 
Geloof ons leert, wij mogen de Regering op 
het hart drukken, de ogen wijd open te 
houden voor de gevaren, die uit haar, door 
de noodzaak geboden, besluit kunnen. voort
vloeien. 

, Vreemd, dat Elsesi.er nu al weet dat 11een 
aantal van de afséhuwelijkste handlangers 
van de Duitsers vrij komt"? Het lag juist 
in de bedoeling der regering deze "afschu
welijkste" gevallen niet vrij te laten._ Maar 
misschien wil Elsevier alleen maar laten ho
ren dat naasteliefde wel wat al te uitgespro
ken christelijk is. Elsevier is bang voor dit 
zonlicht, en zet daarom maar 'n zonnebril 
op. Ondertussen proberen ze even 'n oud 
vuur op te rakelen, door op deze vrijlating 
op grote schaal reeds aanmerkingen te .ma
ken, voordat er een begin mee gemaakt is. 

· In een oud kasteel in Oostelijk Beieren
werd een grote hoeveelheid correspondentiè
ontdekt van de Nazi�partij.

Hieronder bevindt zich o.a. de keurig ver-
- pakte collectie van alle persoonlijke en offi
ciële correspondentie van Alfred Rosenberg.

Verder zijn gevonden de documenten van
het Duitse Departement van Buitenlandse
Zaken vanaf 1837 tot 1944, ruim 300 kisten
met documenten van het Duitse opperbevel,
85 aantekenboeken inzake conferenties van
Hitler en de volledige documentatie van de
Duitse Marine.

Misschien zal dit voor het Gerechtshof in
Neurenberg nog van grote betekenis wor
den.

Voor Amindo. 
In het naschrift, dat wij van de schrijver 

van . Strijd en Ondergang ontvingen, heeft 
hij u wel zeer degelijk van repliek gediend. 
Hij heeft daarin een aantal feiten en waar
heden opgenoemd, waaruit u met • een klein 
beetje intelligentie een conclusie had kun
nen trekken, die volkomen tegenover uw
opinie lag. Hij heeft o.i. een antwoord ge
geven, dat afdoende genoeg is voor iemand, 
die behoorlijk weet te concluderen. Dat hij 
het aan u overliet dit te doen is te danken 
aan zijn hoffelijkheid en hierin lag voor u 
niet de minste aanleiding om onhoffelijk te 
worden. 

De redactie beschouwt derhalve de dis
cussie voor gesloten. 

ASSUMPTIE-NIEUWS. 
Z.H. de Paus heeft bij Indult van 18 Juli 

1946 de Nederlandse Afdeling der Paters 
Assumptionisten tot een zelfstandige Pro-

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

55. Maar eindelijk toch,
rovers aan boord kwamen
gingen, deed Blikkertje zijn
ogen open. Verwonderd
en nog wat suffig keek hij
eens rond. Waar was hij
toch en wat was er ook
weer met hem gebeurd? En
waar was Nikkertje? Och,
wat had hij een slaap. En
moe was hij ook. Het duur
de dan ook niet lang of hij
viel in een verkwikkende
slaap.

56. Met Nikkertje was
het erger gesteld. Hij deed
zijn ogen maar niet open.
Hij gaf trouwens geen een
teken van leven. De be
manning werd al bang, dat
hij dood zou zijn. Maar
eindelijk werd hij toch
wakker uit zijn bewuste
loosheid. Een zucht van
verlichting ontsnapte de
kapitein. Hij dacht bij zich
zelf: ,,Het zou werkelijk
jammer geweest zijn, als
zo'n aardig kereltje dood
gegaan zou zijn."

57. Zorgvol werden de
drenkelingen in een lekker
zacht bed gelegd om onge
stoord verder te kunnen
slapen. Kapitein Snorre
baard ging beneden waar
Kapitein Bol gevangen zat,
en informeerde eens wat dat
voor jongetjes waren. Hij
kon niet geloven, dat ze
ook bij de zeeroversbende
zouden horen. Nee, eerder

. dacht hij aan een nieuw 
misdrijf van die rover
hoofdman, die nergens voor 
terug scheen te schrikken. 



vincie verheven. Tot eers'te Provinciaal is benoemd de HoogEerw. Pater Wiro van den Dungen te Boxtel. Pater Gondulphus Bovens werd benoemd tot eerste assistent; pater Domitianus Meeuwesen tot tweede assistent. Tot overste van de Procure (Kasteel Stapelen) werd benoemd pater Ferdinandus Morsink. . De Overste van het Missiehuis P. Domitianus werd in zijn functie herbenoemd. 
SUIKER VOOR BIJENHOUDERS. 

Het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren te De Bilt maakt bekend, dat bijenhouders, die in aanmerking wensen te komen voor het betrekken van gedenatureerde suiker voor de voeding van hun bijen in het najaar van 1946 zich, indien zij niet zijn aangesloten bij onderstaande ..... organis��ies, vóór 7 September moeten aanmelden b1J de Electrische Honingzemerij 11Het Zuiden", Lennisheuvel 1 te Boxtel. 1 Bijenhouders aangesloten bij de Vereniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland, Bijenhoudersbond van de N.C.B. en Bond van Bijenhouders van de L.L.T.B. ontvangen va_n de organisatie, waarbij . zij zijn aangesloten, bericht over de levering 
van gedenatureerde suiker. 

Ringsteken per fiets voor jongens en meisjes 
Balrijden per fiets voor jongens en meisjes 
Wedloop met hindernissen voor jongens 
Eierlopen voor jongens en meisjes 
Zaklopen voor jongens 
Mastklimmen voor jongens Fietsen met hindernissen voor jongens en m..-Al deze spelen zijn voor kinderen tot 16 j.Zij die aan deze kinderspelen willen deelnemen kunnen zich hiervoor opgeven bij de Dames van Hooff, Bossche weg. Boxtel Vooruit is reeds lang doende om enige Vendelzwaaiers naar Boxtel te krijgen die dan op Zaterdagmiddag het Boxtelse publiek het vendelz,-.aaien zullen vertonen. Er bestaat nog enige kans dat deze pogingen zullen slagen. Ook zullen er waarschijnlijk enige rijdansen worden uitgevoerd. Des avonds worden op de markt de vol-gende concerten gegeven: 7 uur : door de RK. Gildebondsharmonie 8 uur: door Boxtels' Mannenkoor 9 uur: door de Zangvereniging St. Cecilea' en St. Petrus 10 uur: door Boxtels Harmonie. De juiste bijzondnhedeq zullen in Brabants Centrum van a.s. week worden bekend gemaakt. 

GESLAAGD. 
ERKENNINGEN IN DEN 

PLUIMVEEHANDEL. Onze dorpsgenoot H. v. d. Hoogen, is bij 
Vele groot- en detailhandelaren in pluim- het gehouden examen te 's Gravenhage ge-

d slaagd voor woningstoffeerder. vee en wild blijken er nog niet van op e Voor de Vakexamens Textielhandel, te hoogte te zijn, dat zij zeer binnenkort voor Amsterdam afgenomen, slaagden de Heren 

bosch; Wilhelmus A. J., z. v. A. v. Kessel 
e.v. G. C. van der Pasch; Adriaan J. STh. z.v. J. St. Lavrijssen e.v. A. P. Hellings; Maria J. W. d.v. H. H. van Doorn e.v. W. M. van Esch; Carolus L. W. z.v. J. M. v. d. Broek e.v. A. Willems; Hendrika C. M. d,v. Th. J. Pastoor e.v. G. M. van Schijndel; Adrianus C. z.v. A. v. d. Ven e.v. G. Steenbakkers; Johannes Th. z.v. Ph. Fr. Korff de Gidts e.v. C. L. van Deursen; Adriaan z.v. A. Karssemakers e.v. M. C. H. vanHamond. ONDERTROUWD: Petrus Johannes vanBeers en Martina Dina Hendrika van Helvoirt; Willem Wouter Hendrik Kummer enMaria Louisa Huberdina Antonia van denBoogaard; Wilhelmus Johannes Th. M. vand. Heijden en Johanna Aleida Maria Welling. GEHUWD: Adriaan Dekker en Cornelia Wilhelmina Kwant; Cornelis Johannes Bertens en Johanna Maria van Schijndel; Hendrikus Adrianus van de Wiel en AdrianaJohanna Verwijmeren; Adrianus Willems enTheodora Kerssemakers. OVERLEDEN: Johanna Clara ElisabethPrincée, oud 73 jaren, Stationstr. 29, Francisca Johanna Maria Mombers, oud 73 jaren, Rechterstraat 66; Jacoba Rademakers, oud75 jaren, Zandvliet 61. 

ATHLETIEK. deze handel in het bezit moeten zijn van A. Spierings, A. van Hamond en M. van een erkenning. Amelsvoort. - Op de l.i. Zondag gehouden wedstrijdenAan de hand van deze erkenningen zal om de 's Hertogenbosse Athletiek kampioen-het Bedrijfschap voor Pluimvee en Dieren HET RASKONIJN TE BOXTEL. schappen werden door de ODC heren en vergunningen uitreiken. Zonder erkenning Op de gehouden tentoonstelling t U- junioren de volgende prestaties verricht. en vergunning zal het niet toegestaan zijn burg op 10-11 Aug. waar onze leden 1 .e- Persoonlijk kampioen Junioren: (ODC een der bovengenoemd� takken van handel ren hadden ingezonden wisten zij op 11 prij- met 3 junioren) 1. H. Verheijden, ODC met uit te oefenen. zen beslag te leggen, wel een bewijs dat er 1970 punten (de meeste punten van de ge-- Erkenningen kunnen scpriftelijk worden onder onze vereniging goed materiaal aan- hele wedstrijd); 1 e prijs verspringen met aangevraagd: voor de groothandel in pluim- wezig is. De prijzen werden als volgt behaald 5 .58 m (nieuw record junioren); 2e prijs 80vee en wild bij de Vakgroep Groothandel in M. Wellings 1 zg; J. Rovers 1 g, P. v. Gils m hardlopen in 10"1 sec.; 3e prijs hoog-Pluimvee en Wild, Rochus:,enstraat 373, 2 g, M. v. d. Aa 2 g, J. v. Hamond 2 g, springen met 1.40 m.; 2e prijs kogelstoten Rotterdam; voor de detailhandel in wild en L. Verberk 3 g en 5 maal g, voorwaar een -met 10.18 m door A. Boerekamps, (op dit gevogelte bij de Vàkgroep Detailhandel in mooi succes. nummer precies gelijk met no. 1) 2e prijs Wild en Gevogelte, .Daendelsstraat 23, EEN MIJLPAAL BEREIKT! speerwerpen met 30, 25 m (nieuw record); 's Gravenhage. 3e prijs Discuswerpen met 26,70 m.; 6e pr. Wat lang voor onmogelijk gehouden werd hardlopen 80 m. in 11 sec. door W. v. d. GEWESTELIJKE SPORTDAG K.A.J. is dan nu eindelijk bereikt t Het ledental van Wouw; 4e prijs hoogspringen met 1 ,40 m BOXTEL. de afdeling Boxtel van de Nederlandse Ka- door W. v. d. Wouw; 6e prijs vérspringen Op 15 Augustus, 9 uur 's morgens blies de tholieke Arbeidersbeweging is de duizend met 4,68 m door W. v. d. Wouw. 
KAJ afd. Boxtel verzamelen voor het groots gepasseerd! Bij de veertien verschillende Heren: 3e persoonlijk kampioen door A. opgezette KAJ sportfestijn. De Gewestelijke vakgroepen waren per 1 Augustus 1946, Verhoeven met 1684 punten; 3e op 100 m. 

ll. Aanvragen Klompenbonnen. In de week van 19-24 Augustus 1946 kiinnen wederom aanvraagformulieren worden ingediend ter verkrijging van klompenbonnen, doch uitsluitend voor personen, die volgens de bestaande beroepenlijst daarvoor inaanmerking komen. III. Reclames over Rijwielbanden. In aansluiting op een reeds eerder gedane mededeling, ziet ondergetekende zich genoodzaakt in de vervolge ook schriftelijke
reclames betreffende aanvragen voor rijwielbanden ter zijde te leggen. Eenieder, die een aanvrage voor het verkrijgen van rijwielbanden heeft ingediend, of te zijner tijd indient, wanneer de mogelijkheid daartoe wederom wordt opengesteld, ontvangt daaromtrent in ieder geval nader bericht. Met een tijdsduur van enige maanden moet· echter rekening gehouden worden. 

· ZEEP VOOR VUILEN ARBEID
EN ARTSEN. 

Voor 4,e 10e, 1 t e en 12e periode 1946 zalworden overgegaan tot het uitreiken vanextra rantsoenen zeep voor vuilen arbeidaan Artsen, Vroedvrouwen, Verloskundigen, Wijkverpleegsters, particulieren verpleegsters 
en verloskundigen, alsmede aan de volgens de beroepenlijsten bestaande categoriën. .• Het afhalen en inleveren der aanvraagformulieren kan in de week van 26 t.m. 31 Augustus geschieden op de plaatselijke. �istributiekantoren. De wnd. Directeur voorn., J. F. A. FARQ. 

AANVULLING BONNENLIJST 
. 'I 

voor de tweede helft van de 9de periode '.46 
(18 t.m. 31 Aug.) 

• •
Elk der volgende bonnen geeft recht Ophet kopen van: 

Bonkaarten LA, LB, LC 608 
A 77 melk: 2 liter melk. 
B 77, C 77 melk: 3½ liter melk. 
Bonkaarten LO, LE 608. D 77, E 77 melk: 6 liter melk 
Tabakskaarten: T 44: 2 rantsoenen tabaksartikelen. De bonnen voor tabak zijn reeds op Vrijdag 23 Augustus geldig. 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL. Sportdag. Om half 10 gingen ongeveer 400 . 1003 Boxtelse hoofd- en handarbeiders in- hardlopen in 11,5 sec (gelijk met no. 1 en arbeiderszonen uit katholiek Brabant in geschreven. 2); vérspringen met 5 .87 m; hoogspringen ZONDAG, 25 Aug.: De H.H. Missen om marstempo· en onder het geroffel der trom- Thans op weg naar de 1500! Wie meldt 1.50 M. half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 men en het geschal der bazuinen naar het zich aan? Zie de advertentie elders in dit In het Algemeen klassement Dames, He- plechtige Hoogmis met assistentie., die zal ptoçessiepark om daar de Plechtige Hoog- blad. _ ren en Junioren werd ODC 4e met 11631 worden opgedragen door den neomist Wil-mis bij te wonen, ·die door den plaatselij- RECTIFICATIE. punten. lebr. Meulendijk S.V.D. Om kwart voor 8 
kèn. 'aalmoezenier van - Heiningen -�_ec_ �I .. e_- _ ,h___.__t. . �- •.L-,z A,......;.-• ·B -1.... , Resultate11 .1er '""am= .1tS· cuswerpen 4---0el-H-Mis---voor--het-�geesteli1"k-en--tijdeliJ0k 
�r.�efd�;�èffa��>ïe ptedit�tifwèfd !oor ··7Ze�r:�'Ub�t�1�ff��d�l-d���i;sa�v��u-�--t

..,,

Ls�. -,,.-�m�e.i.' P. Verh:yd;: me�_,-:2(),79 m; ide�- 5; - �eizij� der parochie. Na de middag om half . Mem,tver8zorg • C 1} .1�go?, Mme d e woorGen: is verzuimd Boxtels Gemengd Koor bij de mej. J. Robben met 20, 31 m. 4 (dus niet om 3 uqr) Lof met Rozenhoedje. " a er onae onc1 1ae, oe er van oe- d k d • • w·· Hoogspringen: Jaq. Juriëns 1,20 m. Vandaag is het geen H. Familie en geen d;· R- d . S k h.. L t •• B b t me ewer en e veremgmgen te noemen. IJ S J R bh ki . C t· e, a� • o.a. pra IJ:." a en WIJ, ra an - delen dan ook hierdoor aan alle belang- peerwerpen 4e mej. . o en met· eme ongrega te. se KaJotters voortschn1den _onder de geze- hebbende mede dat ook Boxtels' Gemengd 17.33 �- • Vandaag de 2e schaal voor de bijz. noden gende handen van Onze Lieve Vrouw, de K d • d d k 100 tn. mej. Jaq. Juriëns in 14,6 sec en van het Episcopaat, welke bi1·z. in de mild-. h t h t B b t I d oor aan eze actie ag me ewer t. se u svrouwe van e ra an se an en mej. Zus v. d. Bogaert 14,6 sec. dadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. 
volk. Laten we harde deugden navolgen POSTDUIVEN. k d k 1 d ODC - BLERICK 2 - 5. Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro-om ster te staan tegen e mo ers agen, ie Ter gelegenheid van de Kermis werden h d d d I Id h D f d • d ODC zen oe je. • e ze e oze, were se mac ten ons toe- door onze Postduivenvereniging "de Lucht- e eerste oe enwe stnj van ein-_. z d b h h h lf .:.brengen." • post" aan de gewone wedvlucht van Zondag digde in een verdiende nederlaag. De ODC- - . uur a:�r v:� 6 i��/ t��ehal't�. a 3 tot 4

� • Na de Plechtige Hoogmis maakte men een 18 Augustus (St. Quentin Fr. afstand 236 ers speelden bar slecht, en lang niet wat we D d d h lf k • d d I h d • H Id Il open ie ere ag van a 3 tot 3 uur. •• örte propagan amars oor Boxte s' straten, km) enige attracties verbonden. Op de eerste van en gewen zijn. et ramme e in a e k • • k k o k 1· • MAANDAG: om wart voor 7 gez. waarna, men gmg pic -nic en. mstree s plaats werd de derby pri1·s vervlogen. Win- imes. h If d d l k I d A D h h d d Id 1 h mndst. voor Martina van Zeeland; z.a. gel. a twee open e e geweste ij e ei er n- naar P. K. Roelink met de 2de pri i·s. e ac ter oe e ee e nog we et meest • H b d b • d I • 1 h mndst. voor Johanna Bogaers v. d. Meeren-·ton ans ovengenoem sportge euren met Verder mocht ieder lid een duif aanwii· _ 111 e ma a1se en voora ree ts was men er k f d h k h • k d d 1 I • H I h • h don ; om hal 8 gel. mn st. voor C ristiaan een ernac ttge toespraa tot e ee nemers zen, waarvoor de volgorde van binnenkomst totaa mt. et ag toe met _aan et im-d b I II d d I d •· Snelders ,· z.a. gel. mridst. voor Antonia • en ver ere e angste en en. ook. de volgorde zou bepalen waarin de Ie- poneren spe van e tegenparttJ, want f -� De 100 meter-loop en het verspringen den een keuze mochten doen uit de vele ODC heeft al menige tweede klasser ge- Slijters v. d. Langenberg; om hal 9 gel. 
• - d d b k J d d h d d. k Id f h d 1· k H. Mis voor Catharina van Erp Koolzaad _ wer en on er e wame ei ing van en en mooie erepriJ·zen welke voor deze gele- a , 1e ster er. spee e, o se oon e m er d ·H d W • l f I I d • I 1 vanwege e Ioterijclub . . • • eer ·v. . ouw m een sne tempo a ge- genheid geschonken waren. v euge van e gasten prima spe iet zien. k k Il b I fd - d I D h d ODC h d DINSDAG: om wart voor 7 gez. Dienst ·wer t en a es e oo e een goe en v ot Er was een duivenmand, een taart

1 
een ac ten e -ers missc ien toen e I b h h d h l h bb PI h b · · k • voor E isa et van Heesc van . Bosc ; ver oop te e en toen uvius se ijn aar kisti·e en enige dozen sigaren, sigaretten, een eerste tien mmuten verstre en waren en zij d I • d H h 1 d II b d z.a. gel. mn st. voor Peter Kare van RooiJ· ,. 'an ers wenste. et eme water stroom e nu paar flessen likeur, een braadpan, een rook- a een nog maar aan o waren geweest, • J 1· • ' 1 d I b I d d I om half 8 gel. jrgt. voor Lambertus Groe-t- otse mg m zo n overv oe ige mate naar stel, een vii"ftal 1·onge duiven, verfstukken, met a s  e oning een goe oe punt, we - d ·èl d h d k d dd kk I k D nendaal; z.a. gel. H. Mis vanwege het "Bid-ene en, a_t ver er· sporten op et oor- vele geldprii·zen enz. omen er eze mi ag ma e ij ? an zijn 

f • k " • J k k • • b d • k dend leger"; om hal 9 gel. H. Mis voor wee te sportterrem onmoge ij gemaa t De eerste keus mocht gedaan worden door ZIJ e rogen mtge omen. f werd. Het voor�tel van den Gewestelijken W. Hobbelen · _ Toen de stand 1-0 was voor ODC over!. am. Grilis van Schijndel. 
• A I • B kx f J k d h WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 1·rgt. - a moezemer ee om a te assen en in De schenkers van de prii·zen onzen dank! wamen e gasten opzetten, en namen et d I h J dh • d dd ff f h d h f voor Martinus Jacobs; z.a. gel. mndst. voor e zaa van et eug ms e mi ag ge- De kermisvlucht is wel geslaagd. o ensie in an en, om et niet meer a te f - t··k 11· d b z d d d I k Johanna Ma:ria Wi1·nands; om hal 8 gel. zamen tJ en .. . ... geze 1g oor te rengen, De uitslag van de g'ewone wedvluèht is als staan. eer spoe ig was . e stan ge ij , .vond algemene bijval. . volgt: wat zijn oorzaak vond in het feit dat een H. Mis voor Petrus van Beers vanwege het 
,� De vèrloting der prtjzen, een mengel- 1 W. Hobbelen, 2 P. Koelink, 3, 15, 16 en der backs van ODC een outbal in gooide en - spoorwegpersoneel i z.a. gel. jrgt. voor Wil-• - • k I d • h Jf d d • h k Id E lem Bergman, Wilhelmina de Bresser de hsvr. -:�oes- van muz1e , zang en spe roegen er 26 J. Eikemans, 4, 30 en 1ste overduif F. ztc ze aar oor mtsc a e e. en grove ·-lizökrg voor dat deze sportdag ook niet figuur- Maas; 5, 9, 24, 25 en 29 A. Bertens, 6 Th. ,v. fout. en Adrianus den zn.; om half 9 gel. H. Mis 
: 1 in_het water viel. d. Langenberg, 7, 21 en 28 Th. EltiHk, Voor de rust was de stand reeds 3-1 voor Maria Sfrijbosch. , •• -.. • • • 9 13 J H b k 10 17 H S k voor Blerick. In de tweede helft begon DONDERDAG: om .kwart voor 7 gez. HULPAÇTJE • ,,ZUID HELPT NOORD" en • a ra en, en • iemerin , mndst. voor Johannes Dankers; z.a. gel. -1 •• • d· d • . b l h . , 11 M. v. d. Brand , 12 en 22 C. Spijkers, het te stortregenen en goed spel was toen H. M,·s voor Gii·sbertus Looii·mans,· om half . n ZtJn em verga ermg es oot et comite 14, 20, 31 en '32 J. Bekers; 18 L. Sips, 19 helemaal uitgesloten. Toen de gasten een ëlè coót,4nten, ten bedrage van ruim f 2400 L. Verberk, 23 P. Geurts, 27 F. v. d. Brand, veilige 5_1 voorsprong hadden, wist v. d. 8 gel. H. Mis voor Hendricus Poirters van� � :v�r,gl1�en'_ ond�r d! hierna �enoemde ve�- 33 A. ·Bekers, 2de overduif J. Plas. Boogaard met een goede kopbal in de laatste wege het politiecorps; z.a. gel. rondst.- voor �ptgmgf en Stichtmgei:i: Wit Gele Krms Eerste duif geconstateerd om 5.53.38 en minuut het tweede tegenpunt te maken. • Anna v. d. Steen v. d. Brand; om half 9 Jloxtel,_'. Ned. Rode Krms Ver., Sanatorium d 1 .. . d d ·f 6 34 1 a.s. Zondag speelt ODC in Budel tegen gel. H. Mis voor Wilhelmus Kouwenberg. 

s:i __ 'e·-. 'Klo,.kkenberg, en Hulp. act1·e ·Putten's e aatSte prtJswmnen e m om • • 9• VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. rondst. � 's Avonds was de helft van de • ko fd de nieuwe 3e klasser, B.S.V. die 1·.I. Donder-
1:e_·a.·'gd,· elk voor een vierde deel. mge r e , voor Lambertus v. d. Besselaar ,· za. fel_. dul·ven pas thu·,s D·t t ge olg d I t dag met 4-1 van Wilhelmina Weert won. Da!lk • wor,dt· gebracht aan de Boxtelse in- • 1 en v e van e a e De oudere weten het, in Budel valt niet rondst. voor Petrus Bergman; om hal 8 g��etènen, 'die door hunne ruime bijdragen Ios,!i��andags zijn de andere bijna allen makkelijk te winnen. gel. jrgt. voor Gijsbertus van Weert en Mar-�fi\�daaäwerkelijke medewerking deze actie thuisgekomen, en dus de verliezen gelukkig tina van Houtum de hsvr.; z.a. _gel. H. Mis sle.unden·:· • , voor Martinus Hubertus Giesbers; om half }let ·comité voor zover aanwezig op de gering. mi c-!61;11.U ·t·.••J!-= l'J'J! - u--- -

9 gez. jrgt. voor Goverdina van Heesch van �1n_dvèrgadêring: VLAGGEN 1 .(.I� "' l ueuw..s • Aarle. \ 
-Dr. Voor'hoev·e, Me1·. C. van Hooff, De bewoners van de Nieuwstraat, Rech- ZATERDAG: om kwart voor 7 gez., terstraat en Bosscheweg vanaf J. v. d. Plas De waarnemend Directeur van de -Distri- , d t Albe tus WelJ,·ng z'a, gel H .Mevr. Maas, Mevr. Spoormakers, b b mn s • voor r i • • • • 
L B J d L W P k worden verzocht bij gelegenheid van het butiekring BOXTEL rengt ter. open are Mis ter ere van den H. Antonius; om half 
À':: Cgae1\v "':: :, aan, · • ric ' Priesterfeest van de Weleerw. Heer Willi" kennis, dat: 8 gel. jrgt. voor Elisabeth van d. Struijk van • .- • v. - • eiJSt • brord Meulendijk, op Zondag 25 Augustus 1. Na-Uitreiking Schoenenbonnen. Mensvoort; z.a. gel. mndst. voor Hendrica 

PROGRAMMA KONINGINNEDAG. a.s., de vlaggen uit te steken. Tot 25 Augustus a.s. bestaat er nog ge- Muselaers van Drunen; om half 9 gel. jrgt. Boxtel Vooruit heeft ter gelegenheid van Het Feestcomité, legenheid tot het afhalen van een schoenen- voor Adrianus Norbertus van Oerle. dé verjaardag van H.M. de Koningin op BURGERLIJKE STAND. bon door personen, welke na 1 Januari 1945 In' het Liefdehuis zullen geschieden: 
Zaterdag 31 Augustus de volgende feeste- van 13 Augustus t.m. 19 Augustus 1946. nog geen bon voor Amerikaanse, gewone- of Maandag gel. H. Mis voor Johannes Dan� lijkheid georganiseerd: GEBOREN: Josephina H. M. d.v. W. beroepsschoenen hebben ontvangen en wier kers• Dinsdag gel. H. Mis voor Marinus va-äl 3 nar: G,ote Kinderfeesten op de markt Weijei:s e.v. W. J. van Schijndel; Mecheli1�.a . laatste cijfer van de Tweede- Distributie- Laarhoven;- Woensdag gel. H. Mis voo� bestaa.nd'e uit.: C. M. d.v. J. C. Voermans e.v. M. "fh. StnJ- stamkaart eindigt op het cijfer 8. Anna v. d. Meijden v. d. Ve.n; Donderdag-, 



gel. H. Mis voor Martina van Zeeland; Vrij
dag en Zaterdag gel. H. Mis tot bijz. 
intentie. Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Marinus Hubertus Siemerink 
en Martina Maria Heesbeen beiden uit deze 
parochie; waarvan heden de 1 e afko�diging 
geschiedt; Christianus van Breugel mt �eze 
parochie en Gertruda v. d. Bongaardt mt d_e 
parochie van het H. Hart; Johannes He_ndn
cus Antonius de Rooij uit deze parochie en 
Johanna Adriana Jeanette Cleijsen uit de 
parochie van St. Anna te Tilburg; waarvan 
heden de 2e afkondiging geschiedt. De ge
lovigen zijn verplicht de hun bekende huwe
lijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd 

• ten spoedigste aan den Pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE· H. HART BOXTEL. 

tie Zondag na Pinksteren, 25 Aug. 1946

De 1ste schaal is voor de Kerk; de tweede 
voor de B.N. De Hoogmis is weer met volks
zang. Na de Hoogmis om kwart voor 12 H 
Familie voor jongens. Om 2 uur "Sa�ta
Teresa" voor de meisjes. Om half -vier
H. Familie voor de mannen. 's Avonds om
7 uur Lof. 

a.s. Zondag 7 uur Groepsmis voor alle
Gidsen en Verkenners. 

. v. Vught• half 9 H. Mis, om Gods' zeg�ningen af te smeken over ons Vorstenhuis, wegens de verjaardig van Hare Majesteit de Koningin. Biechturen: half 3 tot 4 en van half 6 tot 7 uur. Lof met rozenhoedje ter ere van het Onbevlekte Hart van Maria om het Communisme af te weren en opbloei van KA. te verkrijgen. - , 
De gebeden· worden verzocht voor den Heer Jan de Leyer in de parochie van het H. Hart en Johanna v. d. Hagen geb. Princé in de parochie van den H. Petrus overleden. Het Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: Adrianus Antonius v. d. Bosch met Wilhelmina Adriana Brands, beiden uit deze parochie, waarvan heden de derde afkondiging geschiedt; Petrus J. v. Beers uit deze parochie en Martina Hendrika Drika van Helvoort, in de parochie van St. Petrus waarvan heden de derde afkondiging geschiedt. 
ZONDAG, 1 Sept.: 7 uur H. Mis voor Gerard Vekemans te Nijmegen overleden. 

PAROCHIE ST. JANS' ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

1 te Zondag na Pinksteren, 25 Aug. 1946. 

ringen; 8 uur l.j. voor Hendricus van de 
Sande. , • :-

DINSDAG: 7 uur z.j. voor Catharina ria Petrus van Kuringen; 8 uur l.j. voor Josefus van d. Velden; half 8 l.j. voor MaAdriana Hendricus van de Sande. -WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Mathijs van de Oetelaa,r; half 8 l.j: voor Johannes 
Schoenmakers; B uur l.j: voor Antonia Willem van d. Dungen. DONDERDAG: feestdag van St. Jan's Onthoofding, patroon onze parochie te vieren als Zondag: half 7 I.m. tot welzijn der parochie; 7 uur z.j. voor Maria Frans van de 
Sande; 8 uur l.j. voor Antonetta Johannus Schoenmakers. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Martinus Appeldoorn en Barbara hsvr.; half 8 l.j. voor Maria Jan v. d. Berk; 8 uur l.j. Wilhelmina Slenders. 
ZATERDAG: 7 uur· z.mis voor Johannus van d. Langen berg overleden te Vianen; half 8 l.j. voor Petrus van Mensvoort; 8 uur l.j. voor Johannes v. Houtum. .J 

Zondag half 7 I.m. voor R.K. Landarbeidersbond; 8 uur l.j. voor Theodora Johannus van Houtum; 10 uur de pl. Hoogmistot· welzijn der parochie. 30e Johannes v. d. Langenberg overleden te Vianen. 

PAROCHIE H. WILLIBRORD ESCH.

H.H. Misse.-i om· 7 uur, half 9 en 10 uurHoogmis voor de parochie. Orider alle H.H. Missen zal de Zeereerw. , Pater Generosus uit Erischede preken voor de Kinderbeschér� ming, voor <;leze intentie zal de tweede schaalcollecté gehouden worden, welke wijzeer in de milddadigheid der parochianen 
aanbevelen. Derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur .L,of met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. . ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Willibrordus van den Braak; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. • ' 1 ; 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Martinus-van den Braak en Wilhelmina v. d. Berg de.hsvr: 8 uur H. Mis voor de gesneuvelden/ QnzerParochie. • • DINSDAG: 7 uur H. Mis voor WilheJ'.: mus en Wim'ke van Schijndel; B uur H. Mis voor Johannes Konings vanwege Br.. H: Willibrordus Luysel. , ✓ WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Marinus Gerardus v. d. Langen berg; 8 uur jrgt. voo� Cornelis van Kempen. • 1 

DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz, Intentie; 8 uur H. Mis voor Wilhelmina van Wijk Vorstenbosch te 's Bosch overleden. 

Vandaag actiedag voor Herwonnen Le-
ZONDAG: half 7 l.mndst. voor wed. Johanna Adrianus van de Koevering; H. Mis tot welzijn der parochie; 10 uur z.mndst. v.Cornelis de Laat; 3 uur Lof. 

VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Z.E. Heer Willibrordus Konings; B uur H. Mis voor Michiel v. d. Braak ·vanwege R.K. Werklie-Gedoopt: Johanna Maria Henrica d. van den ver. Jordanus van der Velden-Raaimakèrs; Lau- ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Henricus venskracht. 
ZONDAG 25 Aug.: 6 uur Ld.; 7 �ur l.d 

voor het ge�stel. en tijdelijk welz11n der 
parochie; B uur Ld.; kwart over 9 Ld. tot 

MAANDAG: 7 uur z.j. voor Josefus van d. Velden; half 8 l.j. voor Petrus van Ku- rentius Josefus Cornelus Maria z. van Jo- van Vessem; 8 uur H. Mis voor Wilh'elmus hannes v. d. Biggelaar-Vissers. • van Schijndel vanwege R.K. Werkliedenver.
-----------------------

herstel van een zieke Vader; Half 11 de -•-•-•-•-•-•-•--•
Hoogmis voor Johanna Potters-Kemps van- Met dank aan God, mogen weoe de Retraitepenning. wij U met groote blijdschap MAANDAG, 26 Aug.: 7 uur z.m. Henn- berichten, de zeer voorcus van Eijk; kwart voor 8 l.j. voor Anna spoedige geboorte van 1 Maria Boons-den Otter i half 9 z.m. voor onzen zoon Theodorus Hendriks. . DINSDAG, 27 Aug.: 7 uur Ld. voor Wil
helmina Pijnenburg-Rozenboom vanwege de 
Buurt· kwart voor 8 I.m. voor Gerardus v 
Erp-S:Uulders; half 9 z.d. tot Bijz. Intentie; 
Half 10 Gez. Huwelijksmis. 

Christiaan 
Johannes Martinus 

N. T. VAN HAEFTEN. P. H. C. VAN HAEFTENPOLHUIS. WOENSDAG, 28 Aug.: 7 uur I.m. voor 
Hendrica van Eindhoven-Bekkers; kwart v. 
8 I.m. voor Johannes Driessen; half 9 l.d. De;;;teipieringsStraat 5, 
voor Harry van Kleef vanwege de. Buurt. 

DONDERDAG, 29 Aug.: 7 uur z.d. voor Tijdelijk adres: 
overl. fam. Verdonk-Verbunt; kwart voor 8 Juliana Ziekenhuis, 
l.d. voor Nelly v. d. Steen; half 9 1.d. voor Ter Haarstr., Amsterdam
Catharina v. d. Steen-Bekers_. 

VRIJDAG, 30 Aug.: 7 uur I.m. voor Wil- 20 Augustus 1946. 
helmina Pijnen burg-Roos en boom; kwart v. --•-•-•-•-•-•-•-•-•-
8 I.m. voor Jo van Zeeland; half 9 Lm. voor Gevraagd per 30 Augustus,
Adrianus van Hommel. M • • 

f TVT k f ZATERDAG, 31 Aug.: 7 uur z.d. voor eZSJe O w er S er 
den Heer Godefridus van d. Biezen; kwart voor halve of heelè dagen
voor 8 I.d. voor Antonius- Wagenaar_s en bij zeer klein gezin in 
�çhtgenote; Maria altaar 1.d. voor Adrianus Boxtel. Zich schriftel!jk te 
en Franciscus Wagenaars; half 9 l.d. voor wenden tot Mevr. Schroc, 
Gelovige Zielen. der, Regentesselaan 6, den 

Haag. 
AROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE. 

Tuindersglas 
Binnen zeer korten tijd leveren wij dubbel dik Belgisch tuindJr-glas in diverse maten tegen vastgestelde prijzen. Indien u hiervan iets nodig mocht hebben, kunt u dit nu reeds opgeven. Blank Cath. en gefugureerd glas, leveren wij vrij. Beleefd aanbevelend, 
H. v. Vucht en Zn.
Schildersbedrijf, Esch 

Te koop 2 varkens wegende 80 kg, geschikt voor huisslachting, H. v. d. Loo, Nieuwstraat 71. 
Gevraagd een net R. K.
Meisje voor dag of dag ennacht. Bosscheweg 46. 
Te koop een toom zware biggen bij F. Vermulst, Roond 11 Bo�tel. 
Net dag-meisje gevraagd vóor heele of halve dagen, Frits van Haeren, Bosscheweg 21. 

ttde Zondag na Pinksteren. ---------------------
ZONDAG: half. 8 H. Mis voor Welzijn Heden overleed tot onze diepe droefheid, tijdig 

der parochie; to uur jrgt. voor Nicolaas voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der 
Vorstenbosch. . Stervenden, onze lieve Moeder, Behuwd- en 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Willem Grootmoeder 
Bergman. MEVROUW 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Josephus 
ARNOLDA CATHARINA BAA YENS van Griensven en Henrica _de hsvr. . weduwe van den Heer WOENSDAG: half 8, jrgt. voor Marinus 

van Eindhoven. .( ALBERTUS WOUTHERUS VAN DER HORST 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Helena in den ouderdom van ruim 75 jaren. 

hsvr. van Marinus van Eindhoven. Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene VRIJDAG: half 8 jrgt: voor Anna Maria in uwe godvruchtige gebeden aan. 
van Oorschot. •• Urtecht: Eerw. Zr. ChristephorinaZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus Boxtel: Adr. v. d. Horst Corsten en Wilhelmina de hsvr. M. v. d. Horst-v. Beurden Deze week zullen geschieden: Maandag: en kinderen H Mis voor Willem Bergman; Dinsdag H. J h d H . .. o . v. . orst Mis voor Joannes Essens vanwege ZIJn ver- / S. v. d. Horst-Stoffels en kinderenloofde; Woensdag H. Mis voor Mari_a Hen- Tilburg: Adr. Ketelaars-v. d. Horst rica Schellekens • Donderdag H. Mis voor C. Ketelaars en kinderen Joannes Essens ;anwege een kennis i Vrijdag Boxtel: Ant. v. d. Horst en Verloofde H. Mis voor den Heer Joannes Josephus Leiden: Ant. Sips-v. d. Horst de Leyer te Boxtel overleden; Zaterdag H. W. Sips en kinderen Mis voor Francina v. d. Heyden v. d. Aa. Eindhoven: Arn. Slaats-v. d. Horst 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 
Elfde Zondag na Pinksteren 1946. 

ZONDAG: 7 uur jrgt., waarbij de kerk 
met een kaars wordt vereerd voor mej. Pe
tronella van Beers-v. d. Meijden; half 9 H. 
Mis . 10 uur Hoogmis voor het welzijn van 
de parochianen. De eerste schaal is voor 
onze eigen kerk, de tweede yoor de B.N. 
Drie uur Lof met rozenhoed1e, om Gods' 
zegeningen af te smeken over de R.K. 
Universiteit. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; half 9 H. Mis voor een zieke, waar
bij de kerk met 'n kaars wordt vereerd ter 
ere v. d. H. Arnoldus. DINSDAG: half 8 H. Mis voor overle
dene; half 8 gez. H. Mis voor Johanna v. d. 
Hagen geb. Princé in de parochie v. d. H. 
Petrus overleden. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petronella 
Vorstenbosch-van Vught; half 9 H. Mis, 
waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor een zalige dood. DONDERDAG: half 8 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt· vereerd voor de familie v. d. Breekel v. d. Heuvel; half 9 H. Mis tot intentie v. d. leden der Godsvruchtige vereniging ter ere v.d. H. Theresia VRIJDAG: half 8 H. Mis voor mej. Wilhelmina v. d. Boom; half 9 gez. mndst. voor Helena Hendrik Mestrom-Brouns. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 

M. Slaats en kinderen Math. Persoon-v. d. HorstJ. Persoon en kind Alb. Simons-v. d. Horst R. K. Simons en kind 
EINDHOVEN, 20 Aug. 1946 Kerkakkerstraat 8 

Heden overleed tot onze diepe droefheid, inden ouderdom van 60 jaren, door een noodlottig ongeval, onze dierbare Vader, Behuwden Grootvader 
ALOYSIUS MARINUS 

VAN DER MEITDEN 

Weduwnaar- van 
MARTINA HENSEN. 

KINDEREN VAN DER MEIJDENEN KLEINKINDEREN. 
BOXTEL, 21 Augustus 1946. 

-

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 1bli Bert van den Braak ■ 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 
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DE GROOTE PROVINCIALE,:

: 
VERLOTING TEN BATE VAN :

: HET _ NIEUW TE BOUWEN : 0 • 
: Sanatorium ,,De Klokkenberg'' i ♦ Goedgekeurd bij besch. door den Min. v. Just. 2 Apr. '46, 2e Afd. A No. 1643 ♦ ◊ . • ♦ 8 series van 60000 loten, in totaal meer dan 25.000 prijzen door O : de Brabantsche en Zeeuwsche Industrie ter beschikking gesteld, w.o., : ♦ Compleet geïnstalleerde electrische fornuizen, Radio's, Linnen uitzetten, : : Straalkachels, Strijkijzers, Snelkokers, Electrische kookplaten, Meubilair, ♦o Zeemen, sponzen, Borstelwerk, Baby, en andere weegschalen, groote ♦ 
: · partij huishoudelijke en verbruiksartikelen. : 
: Totale waarde meer dan f 160.000.-- : 0 ♦ ♦ Helpt allen mee om deze loterij, in .het belang der tuberculose,bestrijding O : in Brabant en Zeeland te doen slagen. : 
: Koopt allen Uwe loten en helpt mede aan den verkoop daarvan. : ♦ Verkrijgbaar bij alle bureaux van het Wit,Gele,Kr�is en bij het Werkcomité •
: Klokkenbcrg, Tu,instraat 49, Tilburg. - _ • :. 
: Prijs per lot f 1.- . :
0 , ·. <> 
0 
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OMVORMER 
gevraagd 

(te huur of te koop) van 
gelijk, op wisselstroom, met 
behoorlijke capaciteit, voor 
te geven filmvoorstelling 
te Boxtel op Zondag 1 
September a.s. 
Brieven aan: 

Hooge Steenweg 28 
's,Bosch 

HOOIGRAS 

1 H.A. hooigras te 
pachten 

bij A. Verhoeven, Roond 4 
TELEFONISCH 
AANGESLOTEN onder nr. 

246 
J. Smits
GROSSIER IN 

SUIKERWERKEN 
Molenstraat 75.

Speciaalzaak 
voor alle soorten 

K 
volvet en 

aas belegen 

Boter en Margarine 
_\

PAIJMANS' SCHOENFABRIEK N.V., 
vraagt direct 

Meisjes 
voor de afdeeling Stikkerij 

Flink salaris. Zich schriftelijk of mondeling te melden, Kantoor Lind B 40, Oisterwijk.· 

PORTIER 
N.V. VAN OERLE'S WEVERIJEN te BOXTEL
vraagt voor spoedige indiensttreding een portier,gehuwd, zonder kinderen. Bovenwoning, momenteel nog bewoond, is beschikbaar. Woningruil, bij voorkeur met iemand uit Boxtel of Vught, moet kunnen plaats vinden. Sollicitaties schriftelijk te richten aan de directie. 

Albert Heijn N.V. vraagt 

een flinke bediende 
voor winkel en wijk Voor actieve krachten hebben wij goede salariëering en goede vooruitzichten. 

Persoonlijk aanmelden in het filiaal te Boxtel.Stationstraat 48-50. 

Van 1000 naar 1500 
Wie vult de nog ledige plaatsen?
Katholieke arbeiders van hoofd en
hand, wordt nog heden lid van deEENE en ONGEDEELDE NEDERLANDSCHE

KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING 

Aanmeldingen voor alle vakgroepen kunnen geschieden bij den plaatselijk secretaris Th. Pastoor, Raaphof 12, Boxtel of bij de plaatselijke besturen der vakbonden. 

versche en Visch Wie heeft enkele weken tijdgestoomde 

\ Diverse Tafeburen \ om achtergekomen boekhouding bij te werken.

Eenvoudig doch accuraat werk. 
Dirk Vos Zelfgeschreven brief aan : 

Brabants' Centrum, Molenstraat 19 • • Stationssiraat 44
Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING-

Àcluedefftie= � 
en Huwelijk-Tragedies. 

Men behoeft maar even de vele advertentie
kolommen der dag- en weekbladen door te 
nemen om een groot aantal vriendelijke uit
nodigingen t�! serieuze kennismaking�n. aan
te treffen. BIJ de reeks goede kwaliteiten, 
die u opgesomd vindt als een overvreem
baar bezit van de betrokken dame of heer, 
die de kennismaking wenst, staat dan meest
al nog vermeld, dat hij of zij uitzonderlijk 
knap van uiterlijk is. In de meeste gevallen 
vindt u dan ook nog vermeld "niet in de 
gelegenheid met dames (of heren) in con
nectie te komen. 
Dit is werkelijk tragisch. Zover hebben we 
het in, de maatschappij dan reeds gebracht, 
dat voortreffelijke dames en even voortref-

• felijke heren het zo ontzettend druk hebben
of zo kort werden gehouden door hun stren
oe ouders of voogden, dat zij niet in de ge
legenheid waren of zijn tot serieuze kennis
making.- En dit is niet aUeen diep tragisch,
maar het is zelfs onnatuurlijk. Hoe kan het
bestaan dat een gezond contact tussen jon
gens en meisjes niet mogelijk was voor-�!
die jeudige advertentieplaatsers? We z11n
wel erg ver weggegroeid van die mooie tijd •
toen het spel der liefde nog begon met een
glimlach, een knipoogje, een gesprek en, een
afspraakje, en voortging langs een weg van
ernst en voorbereiding. Nu plaatsen we een
advertentie, morgen wordt de eerste kus
gewisseld en over een paar maanden vieren
we de bruiloft. Dat hieruit een ongezond
huwelijksleven volgt is geen wet van Meden
en Perzen, maar voor een groot deel is dit
toch het geval, daar het lang niet zeker is
of al de voortreffelijkheden van de adver
tentie wel overeenkomstig de waarheid zijn.
De service in onze modernf' samenleving is
al zover gevorderd, dat er zelfs een groot
aantal bureau's werkt voor uw geluk. Schrijf
even een. kaartje, vul een formulier in en
morgen ontvangt u een stel foto's van dames

Het was de kermissfeer met haar klanken 
en geur, die gedurende de kermisdagen heel 
wat boeren, burgers en buitenlui naar · het 
marktplein trok, dat was herschapen in een 
oord van feest, vrolijkheid en jolijt. De 
ouders, die hun kroost van de kermis wilden 
laten genieten, werden Zondags vanzelf in 
de mensenstroom meegedreven langs de kra-
men, tenten en attracties om te belanden bij 
de mallemolen met zijn bonte kleuren en 
zijn tierelantijntjes van zilver en goud. Dit 
was naast de hangpaardjesmolen toch maar 
de clou van het vermaak voor kinderen, die 
gezellig zuigend aan een lange stok niets 
liever deden dan draaien, draaien· en nog 
eens draaien. Ook op andere plaatsen zocht 
men vermaak. In de verschillende dancings 

_h 'eerstte in die dagen een zwoele sfeer, waár
in een gewemel van een bonte menigte zich 
trachtte voort te bewegen op de maat van 
de opjagende "muzikale" klanken van or
kest en orgel. Dit is tegenwoordig een aparte 
soort vrolijkheid, die sinds de bevrijding 
hoogtij viert èn waar men naar harte"lust" 
kan genieten van wat er maar te genieten 
valt. Het was maar goed, dat de motregen 
Zondagavond menig dol hoofd een beetje 
kwam bekoelen. Anderen hebben zich ge
amuseerd in de bioscoop, waar een speciaal 
programma hen ·enige uurtjes een aange
name verpozing bracht. T enslo�te was er 
nog een d·erde groep mensen, die de voor
keur gç!ven aan goed toneel, dat in die da
gen M' tie Ark ,geboden werd. De toneel0 

groep "Het Zuid Hollands Toneel" opende 
haar tournée met het successtuk 

_ . Vrouw in uniform, 
dat weer een stampvolle zaal trok. Zeker, die 

. ellendige tijd van alsmaar vreemde unifor-
• men is goddank voorbij doch de verderfe
lijke ideeën en de walgelijke gevolgen woe
keren helaas nog steeds voort. Het zieri van
dit stuk, dat nu wel niet direct op een kermis
-thuis hoort, was toch om zijn goede strek
king meer dan de moeite waard. De volgen
de dag bracht hetzelfde gezelschap het span
nende toneelstuk
. De kat en de kanarie

• voor het voetlicht. Stond het p-uöliek aan
vankelijk ·enigszins vreemd tegenover deze
Engelse thriller, �chteraf bleek, ·dat dit stuk,
. hoe geheimzinnig en listig van opzet ook,
toch zijn bekoorlijkheid wel had. Ofschoon
de. gebeurtenissen het publiek .voortdurend
in· spanning hielden; waren er 'toch ook ver-

of heren die ook geen gelegenheid hebben 
contact te maken. Het wordt u werkelijk 
erg gemakkelijk gemaakt. Toch h�bt ge al
tijd nog van die bekrompen kleme . week
blaadjes, die geen huwelijksadvertenties op
nemen en zo weigeren mee te werken aan 
het geluk van al die eenzamen, die geen 
contact kunnen vinden. Vreemd dat die be
krompen lieden, die zo'n onnozel weekblad 
redigeren deze advertenties weigeren, zelfs 
wanneer 'tussenkomst van geestelijken ge
wenst of toegestaan is. Het schijnt dat som
mige hersenloze hoofden nog altijd de illu
sie koesteren dat het geluk je op een goede 
dag in de schoot valt. 
Misschien is het juist de grote fout van 
onze tijd, dat we niet meer vertrouwen in 
het geluk. We vertrouwen niet meer in de 
kracht van de romantiek, die je het geluk 
toewerpt op de toppen van een sneeu'miscg, 
op de hoek van een doodgewone stike oof 
bij de ingang van een dorpskerk. Men ge
looft niet meer aan de mogelijkheid dat 
twee mensen elkaar kunnen vinden bij het 
horen van een choraal van Bach, bij de ver
rukking van een prachtig vergezicht of bij 
de schaterlach van een groep kinderen. Men 
vertrouwt niet meer in de kracht van een 
harmonische liefde, die zich alleen base�rt 
op geestelijke normen. Omdat zovele adver
tentie-huwelijken en godsdienstloze samen
levingen mislukken, verloor men het uit
zicht op de heiligheid van het huwelijk. 
Dit is juist de grote domheid van onze 
tijd: dat alles de kleur en het timbre heeft 
gekregen van het te technisch ingestelde 
moderne leven, alsof een huwelijk een zaak 
is die men door 'een advertentie of door 
een bureau kan afwikkelen. Men is ver
geten dat het huwelijk een sacrament is en 
de liefde van goddelijke oorsprong. 
De advertentie-romantiek leidde tot huwe
lijkstragedies. Alleen een gezonde ontwik
�eliog van Yriendschap naar liefqe of de 
goddelijke vonk der spontaniteit, die haar 
licht ontving van het eeuwige Liefdevuur, 
is in staat de genade te ontvangen die het 
sacrament des huwelijks geeft. 

makelijke scenes, waarmede de toeschouwers 
zich. best amuseerden. De derde avond was 
het lest best, althans wat het amusement 
betreft. Het enige wat ons in • 

Zeg maar jij tegen mij 
enigszins bevreemde, was, dat Caroline haar 
grillen zo plotseling verdwenen waren; een 
gèleidelijke overgang zou natuurlijker ge
weest zijn. Desniettemin hebben de schrijf
ster en spelers eer van hun werk en zijn zij 
er volkomen in geslaagd minstens gedurende 
enkele uren alle zorg en pessimisme van ' 
het publiek weg te. spelen. De dolkomische 
situaties, welke het gevolg waren van het 
pseudo-huwelijk van het nichtje Caroline 
met Bop en die nog moeilijker werden door 

• het optreden van den eeuwig verliefden en
charmanten Freddy en Bop zijn oom uit
Groningen hebben bij de toeschouwers bijna

• aan een stuk door hun gullen lachlust opge
wekt; er is n.l. onbedaarlijk gelachen. De
uitverkochte zaal betuigde haar instemming
én met het buitengewoon goede spel én met
de keuze van het stuk met een· hartelijk
applaus.

'Valt= en licuulelsondeew.ijs 
Er is een interessant studieblad verschenen 
dat van belang is voor allen, die zich in vak
en handelskennis willen bekwamen. Dit 
studie-blad wordt uitgegeven door het Insti
tuut 11Verenigde Leergangen voor Vak- en 
Handelsonderwijs". Voor de verschillende 
vakken treft u in dit blad aparte lessen aan, 
geschreven door deskundigen; het verschijnt 
twee maal per maand en de cursus . voor 
ieder vak wordt zo behandeld dat in 24 les
sen, in één jaar dus, allè stof voor -elk 
vak op zich volledig wordt afgewerkt. Daar
bij zijn alleen voor de cursus Middenstands 
diploma. enige boeken nodig. De andere 
takken van, vakwetenschap kunnen volledig 
behandeld word<m in dit studieblad. 
Het ligt niet in onze bedoeling u af te hou
den van ambachtsscholen en u een schrif
telijke cursus aan te raden. Maar ·het mag 
gezegd zijn dat voor mensen, die in hun 
_vrije tijd zich vakbekwaamheid moeten ver-
• werven omdat ze geen scholen kunnen be
zoeken, hiermede ten zeerste gediend zijn, 
terwijl leerlingen van vakscholen en mensen 
die reeds hun ·vereiste bekwaamheden als 
hun bezit kunnen beschouwen, in dit blad 
op een hoogstdoelmatige wijze met zo ge
ring mogelijke onkosten, hier alles bij elkaar 
vinden· wat van _belang is voor hun kennis. 
Bovendien worden nog een zelfde aantal 

cursussen in de moderne talen gegeven, wat 
toch wel zeer aan te bevelen is. 
De Verenigde Leergangen voor Vak- en 
Handelsonderwijs is het enige Instituut in 
Nederland, dat zoveel goeds geeft voor zo 
weinig geld, in een uitstekend verzorgd 
periodiek. 

'llieuw.s ût � 
Toekomstige Politie-agenten op 
audiëntie bij den Paus. 

Onze verre van conservatieve Paus, die minstens zes talen beheerst, Italiaanse renners op het Vaticaan ontvan�t en een liefhebber is van goede films, heett onlangs 2000 toekomstige Italiaanse politie-agenten in audiëntie ontvangen, waarbij Z.H. een korte toespraak heeft gehouden. Hierin behandelde de Paus het bij uitstek sociale karakter van het ambt van politie-agent. De agent moet geheel ten dienste staan van de burgers en de samenleving, om deze te beschermen tegen misdadigers en rustverstoorders der publieke orde. Daarvoor worden verschillende eigenschappen vereist: moed, zelfbeheersing onpartijdigheicf, eerlijkheid en onkreukbar� trouw. De politie-agent is in de dienst van de staat en van het algemeen belano dus zonder rekening te houden met zijn °eioen politieke of persoonlijke voorkeur. . 0 
• 

V 2's in Amerika. Degenen die mochten vrezen, dat alleen , �usland proeven houdt met geheime projectielen, kunnen voortaan weer rustig zijn. De Amerikanen· zijn ook bezig met proeven in de woestijn van Nieuw-Mexico. De V 2's welke zij hier gebruiken, hebben een nieuw hoogte-record gevestigd van 135 km. 
Anti-atoombom-wapen. 

11Gij zult den Heer uw God beminnen 
met heel uw hart, met heel. uw ziel, 
met heel uw kracht en met heel uw 
verstand; en uw naaste als u zelf". 
Loc. 10, 27. 

Twee honderd en vijftig meter beneden de 
waterspiegel der Middellandse Zee ligt Je
richo. De afstand van Jerusalem naar Jericho 
bedraagt ongeveer 27 km. Christus vertelt 
ons hoe het een Joods pelgrim is vergaan, 
toen hij van zijn bedevaart naar Jerusalem 
langs deze weg naar huis ging. 
Deze weg was, vooral in het seizoen der 
bedevaarten, berucht om de overvallen, die 
er geregeld op de pelgrims gepleegd werden. 
Van Arabië komen de pelgrims met goed 
gespekte beurzen naar de heilige stad, en 
van Jerusalem keren ze met allerlei zaken 
van waarde, heilige en profane, naar hun 
vaderland terug, tot vreugde van de Bedoeï
nen, die op hun witte paarden door de step
pen van de Jordaan draven. 
Zo werd ook de Jood van het Evangelie de 
prooi van deze roversbende. Ze beroofden 
hem, sloegen hem tot bloedens toe, en lieten 
hem halfdood en uitgeplunderd langs de, 
weg liggen. 
Nu gaat het scherm omhoog en de scène 
begint. Zie, een priester, die zijn drie maan
den tempeldienst achter de rug heeft. Vol 
blijde verwachtingen keert hij terug naar 
vrouw en kind. Iedere minuut is er een. Hij 
heeft geen tijd om rond te zien. Hij hoort • 
het gekerm, doch gaat voorbij. . Niet de Russen maar de Amerikanen hebben een wapen uitgevonden om de atoom

bom te bestrijden en-het reeds ·een naam 
gegeven ook. De 11Gapa" - zo heet het 
dingetje - zou projectielen afschieten van 
meer dan drie meter lengte en ter dikte van 
een .. : . . .  potlood. Dit reuzen-vulpotlood van 
laatste vinding zou in staat zijn vijandeliike 
vliegtuigen op zeer grote hoogte te treffen 
en, wat meer en beter is, te vernietigen. 

Kijk, vijftig passen achter hem een Levî&l, 
--- -zijrr ass'îstèrtr. MWheeff mèChèïn' ,drie mä.ah

den in de tempel zijn ambt vervuld. Hij gaaf 
naar huis, het koren is rijp en iedere werk
kracht is welkom op de akkers van de boer
derij. Hij heeft ook geen tijd om rond te 
kijken. Hij hoort het gekreun en gaat ver
der. Dan is het even rustig. 
Wie draaft daar langs de weg? Een reizend 
koopman. Echter geen Jood, maar iemand 
uit Samaria. Iemand die in de omstreken 

Woning-nood in Engeland. 
Tenoevolge van de talrijke bombardementen 
doo; de 11Luftwaffe", - roemrijker gedach
tenis - heerst er een nijpend woninggebrek , 
in Engeland. Een aantal practische Engelsen 
uitgaande van het princiep: Engeland voor 
de Engelsen 11legden beslag" op een aantal 
leegstaande militaire barakken en installeer
den zich zonder meer. Toen de militaire 
autoriteiten enige tijd later deze barakken 
weer in gebruik wilden nemen, kwamen ze 
tof de opwekkende bevinding dat hun ge
liefde kampen veranderd waren in complete 
dorpen waar het dagelijkse leven prachtig 
georganiseerd bleek te zijn. 

De Godsdienst in Italië. 
Graaf Bernardo Rucellai heeft een wets-

- ontwerp ingediend in de Italiaanse Kamer
van Afgevaardigden betreffende de gods
dienst-vrijheid en de godsdienst van de 
Staat. 
Volgens dit voorstel is de Rooms Katholieke
Godsdienst tevens Staats-godsdienst. De 
Staat erkent de souvereiniteit van de Ka
tholieke Godsdienst en van den Paus. De 
verhouding tussen Kerk en Staat wordt' ge
rekend door Het Concordaat, dat nog steeds 
van kracht is. Tenslotte is de publieke pro
paganda tegen de Godsdienst van de Staat 
(dus tegen het Katholieke Geloof) verboden. 
Begrijpt u nu - waarom Molotof vindt dat 
Italië nog veel te fascistisch is en een voor-

, beeld kan nemen aan Roemenië waar het 
katholieke geloof verboden is. 

Van aetes wat. 
Wij lezen in de "Haagsche Post". 

En dan de geboorten! In ronde cijfers 
145,000 in de eerste zes m_aanden van het 
lopende jaar, tegen 89.000 in de overeen
komende periode der vier laatste voor-oor
logse jaren! Natuurlijk, grote stijging in de 
geboortecijfers is een uniferseel post-bellum 
verschijnsel. Maar in het tweede kwartaal 
van dit jaar bereikte dat cijfer hier te land 
34.8 per mile, terwijl het vóór de oorlog 
slecht� iets boven de 20 p.m.p.a. lag, altoos 
nog veel voor een West-Europees land. 
Nederland telt dan ook op het ogenblik 
9.300.000 inwoners. Zonder de oorlog zou
den de tien millioen vermoedelijk reeds zijn 
bereikt, gelijk de H.P., die zich steeds bij
zonder interesseerde voor dit hevolgings
vraagstuk, ongeveer twintig jaar geleden 

van Sichem woont; iemand, wien zijn zaken 
meer ter harte 0aan dan het gebed. Zijn 
hoofd zit vol ei/ers, berekeningen en plan-
nen. Andere dingen interesseren hem niet. 
Aan de zijkant van de weg een zwak ge
kreun. Hij staat stil, luistert en kijkt rond. 
Daar ligt iemand, een plas bloed naast hem. 
Koortsig jaagt de adem over zijn droge 
lippen; zijn gelaat is bleek, als van een ster
vende; het hoofd ligt een weinig achter
over. De koopman vergeet zijn handels
zaken. Hij pakt zijn huisapotheek uit, neemt 
fijne olijfolie en de teug wijn die hij bij zich 
heeft. Hij wast de wonden en verbindt ze. 
Daarna heft hij, hoe onhandig ook, heel 
zacht den gewonden Jood op zijn muil
dier. Hij • bindt hem vast en dekt hem goed 
onder. Nu leidt hij het dier voorzichtig en 
langzaa'm naar de bovengelegen herberg. Hij 
draagt hem in de logeerkamer. Hij waakt bij 
hem de ganse nacht. 
Zo wordt het morgen. Hij moet verder; hij 
is immers een. arm koopman en zijn firma 
wacht op bestelJingen. Hij haalt twee dena
riën, 'n geldstuk uit zijn beurs en zegt aan 
de waard: ,,Draag verder zorg vo'or hem, 
ik kom binnen 8 dagen terug, en als ge meer 
aan hem besteed hebt, schrijf het op mijn 
rekening. Maak, dat hij niets tekort komt". 
Zo vertelt de Meester deze wonderbare 
geschiedenis. Hij vertelt ze, hij zingt ze als 
een melodie over de zandige Jooodse zand
weg. De melodie is weggestorven. 
Nu stelt Hij de vraag: ,,Wie van die drie, 
dunkt u, is de evennaaste? . 
De wetgeleerde boog tot de grond toe, en 
sprak verslagen en diep ontroerd: ,,Hij die 
niet voorbijging, die niet doorliep, die han
delend optrad, die barmhartigheid bewees". 
En Jezus zei hem: ,,Ga en doe eveneens". 
Hebt gij dit laatste woord van Christus be
luisterd in de laatste brief van de bisschop
pen over de ver�evingsgezindheid? Handelt 
gij er ook· naar? 

voorspelde. En bij de tegenwoordige hoge 
huwelijks-frequentie is het vrij wel zeker dat 
de aanwas vooreerst zal standhouden, In 
de eerste helft van dît jaar werden n.l. 
52,380 huwelijken gesloten; tegen gemiddeld 
34,301 in de jarén 1936-1939; dat wil zeg
gen, 11,3 per duizend tegen 8.0. 
Vooral nu de tijden zoveel moeilijker zijn 



geworden, moeten wij echter over dien aan
was niet al tè hard juichen. Wel ligt vreugde 
over bevolkingstoename nu eenmaal in de 
n'átuur van de mens.· Het is niet- helemaal 
duidelijk waarom, maar iedereen is er nu 
eenmaal trots op dat zijn land op zijn woon
plaa!s veel. inwoners telt en snel toeneemt in 
zielental. • • 

. En wat verder. 
Ons volk komt gaandeweg in de positie van 
den boer die dertig stuks vee in een weide 
jaagt die slechts vijftien stuks behoorlijk kan 
_voeden. . , 
Wanneer de H.P. zich bezonder interesseert 
voor het bevolkingsvraagstuk, en wanneer 
,hèt voor haar redactie of schrijvers niet dui-. 
delijk is waarom efl "vreugde over bevol-
kingstoename" in de natuur van de mens 
ligt, zou het misschien goed zijn even notitie 
. te nemen van de Katholieke leer over dit' 
probleem. Of is dit niet overeenkomstig de 
smaak dezer moderne lieden? 

JlaatsetijA �-
socIALE ZONDAG. 

Op Zondag 15 September zullen wij evenals 
het vorig jaar een sociale dag kunnen mee
maken, Werkten vorig jaar alleen Boxtel en 
omgeving voor het welslagen van deze soéia
le actie, thans hebben _ook de gemeenten 
Vught, Oirschot en St. Michiels-Gest�l zich 
bereid verklaard •:1an deze grote actiè-hun 
medewerking te verlenen. 
De Paters Assumptionisten hebben geheel 
b�langloos hun park wederom tèr beschik
king gesteld voor dit mooie werk. Om 10 
uur zullen _we daar de Hoogmis kunnen bij
wonen, gezamenlijk de misgezangen meezin
gen en zo een schoon begin11maken met deze 
dag. De predicatie wordt gehouden door 
Rector M. Bekkers over "Geestelijke Weer-
baarheid". 
Na de Hoogmis hebben alle bezoekers van 
buiten Boxtel tijd in overvloed zich wat te 
versterken met meegebrachte of nog te ko
pen gaven van moeder aarde en tevens heb
ben zij een prachtige gelegenheid om de 
Missie-Tentoonstelling te bezoeken, die ook 
op Stapelen plaats heeft. 
Om j:wee uur vertrekken alle stands- en 
vakorgan'isaties, harmonieën en vereniginoen 
in een grote optocht vanaf de Markt n";ar 
het feestterrein, waar om 3 uur de open
luchtmeting begint. Wij zullen dan kunnen 
luisteren naar de pittige rede van prof. dr. 
J. A. Veraart, die spreken zal over: ,,Ons 
Sociaal Program voor deze tijd". 
Tot slot spreekt de grote redenaar Rector 
H. A-. J" Drost ons over: ,,Sociale Rechtvaar-
digheid en Sociale Liefde". -
IJ.t dag _w9�dt besloten \Pet een plechtig Lóf •
en· daarmee kunnen we zeggen· dat het, g ·é
heel iets goeds belooft. Wanneer dan het
zaad dat . door deze sociale actie wordt 
uitgestrooid vrucht mag schieten, kunnen wij 
zeer tevreden zijn. 

PLECHTIGE EERSTE H. MIS. 
,,Tu es sacerdos in aeternum". 
,,Gij zijt priester in eeuwigheid". 

Under de zoete strelingen van het licht van 
een zee van gouden zonnestralen die het 
hemelblauw der gidsen, de khakikleur der 
verkenners, het onschuldige wit der bruidjes 
en het stemmig zwart van ouders, familie- en 
commissieleden, overgoot met een feestelijk 
getinte glans, schreed op Zondag 25 Augus
tus wederom een zoon uit katholiek Brabant 
uit- katholiek Boxtel, met langzame, waar� 
dige tred na.ar de eeuwenoude St. Petrus
kerk Velen volgden den neomist, den Wel 
Eerw. Pater Willebr: Meulendijk S.V.D. om 
getuigen te zijn van de grootse ogenblikken 
waarin de jonge priester voor de eerst� 
maal het H. Misoffer op zou dragen aan 
God, die hem uitverkoren ha� zijn plichten 
als gezant, als bemiddelaar tussen hemel en 
aarde te vervullen. 
De rector van het missiehuis St. Franciscus 
Xaverius te Teteringen verzorgde een meer 
dan prachtige feestpredicatie, waarin hij de 
uitverkiezing schilderde, die den jongen neo
mist en zijn ouders was ten deel gevallen. 
"Geen kunstenaar", sprak hij noch een 
dichter als Vondel, noch een' s�hilder als 
Rembrandt of Michel Angelo zouden in 
staat zijn deze grote gebeurtenis uit te 
beelden. Het zou slechts een schaduw wor
den van de werkelijkheid." 
"Gaat", zei hiL 11gaat en beklim de Cal
varieberg om uw offer aan den groten God 
op te dragen. En wanneer gij_ straks Ons 
Heer in Uw gezegende handen zult nemen 
en_ opheffen, bid dan tot God, dat hij 
Boxtel zegene met vele priesters." 
Na deze Plechtige Eerste H. Mis keerde 
de jonge priester, wederom voorafgegaan 
door een grote schare gidsen verkenners en 
bruidjes naar de ouderlijke ' woning terug, 
waar een schitterende, smaakvolle versiering 
was aangebracht door de buurtoenoten die 
op_ deze wijze hun trots over bden jo�gen 
pnester-buurtgenoot toonden. 
Door vele geschenken wisten zij hun vere
ring voor het priesterschap te bewijzen. 
D� _verschillende harmonieën en · zangver
emgmgen brachten in de loop van de dao 
hun gelukwensen in de vorm van de gt 
bruikelijke serenade. 
Van de gelegenheid tot recipiëren werd een 
druk gebruik gemaakt. 
Moge God dezen jongen priester genade en 
kracht schenken, opdat zijn werk in de 
11Bloeyende Wijngaerdt onzes Heren" tal-

rijke vruchten voor de mensheid moge af
werpen. Moge hij zaaien in de geest, opdat 
hij V?,n de. geest het eeuwig leven maaie. 

OPRICHTING · 
GEZONDHEIDSCONTACT. 

Op uitnodiging van den burgemeester kwa
men ten raadhuize bijeen, de 'geneesheren, 

· wijkverpleegsters, en kruisbestuur, teneinde·
met het gemeentebestuur te komen tot op
richting van een gezondheidscontact, aange
sloten bij de districtsgezondheidsorganisatie
Tilburg. Ter toelichting waren aanwezig de
heren Dr. Ausems en Bartels uit Tilburg.·
De Burgemeester werd aangewezen als
Voorzitter. Besproken werd een in Septem
ber a.s. te houden schoolonderzoek en in-

' enting tegen diphterie, alsmede een scho'ol�
artsendienst.

VIERING KONINGINNEDAG 1946.
Boxtel Vooruit heeft zich, jammer genoeg
genoodzaakt gezien de kinderspelen op Za
terdagmiddag a.s. niet te laten doorgaan.
De opgave tot deelname was' te gering -
eensdeels omdat zo goed als geen fietsen ter
beschikking van de jeugd staan en ander
zijds omdat meerdere buurtcomité's toch nog
gemeend hebben zelf in hun buurt derge
lijke spelen te moeten organiseren. 
Boxtel Vooruit heeft zich nu moeten bepalen 
tot de volgende feestelijkheden: 
Half 5 Muzikale wandeling. 

' Programma. 
5 uur. Ontvangst van de beroemde Vendel
zwaaiers uit Beek en Donk en de deel
neemsters aan de reidansen uit Boxtel nabij 
Garage Looymans door den Burgemeester 
en bestuur Boxtel Vooruit. 
Half 6 Demonstratie Vendelzwaaien en Rei-
dansen op de markt. 
Het is ons aangenaam er in geslaagd te 
zijn de Beek en Donkse vendelzwaaiers naar 
Boxtel te kunnen krijgen. Het zijn de beste 
uit ons land, hetgeen o.m. blijkt dat zij ook 
bij de Olympische spelen optraden en nu 
binnenkort naar Engeland zullen gaan om 
daar in hun mooie kledij en met hun 
prachtige vendels het Engelse publiek van 
deze echt Hollandse kunst te laten genieten. 
Wij twijfelen niet . of het Boxtelse publiek 
zal er prijs opstellen van de kunst van deze 
vendelzwaaiers te kunnen genieten. . 
Ook de Boxtelse reidanseressen zul1en zeker 
door haar optreden aan de toeschouwers 
enige genotvolle ogenblikken veirschaffen. 
Des avonds zullen op de markt de volgende 
concerten plaats vinden. 
7 uur Concert R.K. Gildenbondsharmonie. 
7.45 Concert Boxtels Mannenkoor. 
8,30 Concert Zangvereniging St. Cecilia en 

St. Petrus. 
9,15_ Concert Boxt;f)s Harn�onie. .. . • 
De mgezetenen worderi vnendeJ1ik verbÇ)c;ht 
allen de vlaggèn uit te steken.� 

OPENING AMBACHTSSCHOOL 
TE BOXTEL. 

De opening der ambachtsschool voor Boxtel 
e.o. zal plaats hebben op Maandag 2 Sep0 • 

tember a.s. Om half 10 in de voormiddag
zal hiertoe een H. Mis worden opgedragen
in de St. Petruskerk te Boxtel, waarbij de
leerlingen der school verzocht zijn tegen-

• woordig te zijn.
Na deze H. Mis heeft een enigszins plech
tige opening plaats in het St. Paulus-Jeugd
huis gelegen aan de Nieuwstraat, waar de
school voorlopig ondergebracht is.
De eerste dag zullen feitelijk geen lessen ge
geven worden, maar zal de Directeur de
leerlingen op de hoogte brengen van deze .
nieuwe tak van onderwijs.
Dinsdag 3 September vangen de lessen aan. •
In verband met de treinenloop was het nood
zakelijk de schooluren te stellen op: van

• des voormiddags 8 uur tot half 12 en van
des namiddags 1 uur tot half 5, uitgezonderd
hiervan is de Zaterdagmiddag.
Zodra een betere treinenloop is ingelegd ko
men hierin veranderingen en zullen de les-·
uren waarschijnlijk worden van half 9 tot
12 uur voormiddags en van half 2 tot 5 uur
namiddags, wederom uitgezonderd de Zater
dagmiddag.
Voor leerlingen die per trein reizen is er
gelegenheid voor huiswerk èn studie in de
school tot ongeveer het vertrek der treinen.
Op M,aandag 2 September moeten de leer
lingen medebrengen:
1 e. de oproeping die zij reeds ontvingen;
2e. een inschrijfformulier dat zij eveneens

toegezonden gekregen hebben; 
3e. een doktersverklaring waaruit blijkt of 

dat de leerling voor het gekozen be
roep lichamelijk al dan niet geschikt is. 

DOOR SAMENWERKING EEN 
GROOT SUCCES. 

De actie voor Herwonnen Levenskracht 
heeft een mooi • financieel resultaat opgele
verd. 
Door samenwerking kan veel worden . be
reikt. Het propaganda-Comité dankt alle 
sportverenigingen, muziekcorpsen, zangko
ren en personen die hebben meegewerkt tot 
bereiking van het succes. Ook de P.P. As
sumptionisten voor het beschikbaarstellen 
van het park tot het geven der avondcon
certen van de verschillende Harmonieën en 
Zangverenigingen. 
2400 speldjes werden Zondagmorgen ver
kocht. De totale opbrengst van de actie-dag 
1946 bedraagt f 758,71. 

,,DE GROENE POMMERANS". 
Donderdag 5 September viert de Biljart-

vereniging "De Groene Pomîneransi', ge
vestigd bij J. van Trigt, haar twintig· jarig 
bestaan. Nog twee medeoprichters zijn lid: 
W. v,. d. Steen en J. van Trigt.

POSTDUIVENVERENIGING 
·,,OVER BERG EN DAL" BOXTEL.

Alhier is opgericht bovengenoemde vereni
ging, met als voorlopig bestuur: voorz. W.
Mathijssen, secretaris Hub, Poulissèn, pen
ningmeester J. Jelisen. 1 . 

Deze vereniging zal hare vluchten houden . 
met de Concours-Co_mmissie "Den Bosch en 
omgeving" waarbij' de verenigingen zijn aan
geslotèn • uit Vucht, Den Bosch, Vlijmen, 

. Druten, Berlicum, Rosmàlen, Den Dungen, 
St.· Michiels-Gestel en Gemonde en bevat 

'ruim 400 leden. 
De leden van 11Over Berg en Dal" zullen 
trachten ook een woordje mee ·te spreken 
en de eer van· Boxtel hoog te houden; dan 
k�mnen wij duivenliefhebbers zien, wat de 
Boxtelse duiven presteren tegenover die van 
andere bij de, kring aangesloten plaatsen. 
Concoursen met 1500 à 2000 stuks • duiven 
zijn geen zeldzaamh

.
eid. Liefhebbers uit Box

tel die voor deze vluchten iets voelen kun
nen zich als lid bij· de nieuwe vereniging op-__ 
geven, bij een der bovengenoemde bestuurs
leden, waar ook verdere inlichtingen te ver-

. krijgen zijn. Wij wensen deze nieuwe ver- • . 
eniging, veel succes toe. 

' POSTDUIVEN. 
Op Zondag 25 Augustus werd door de 
P.D.V. 11de • Luchtpost" te Boxtel een wed
vlucht gehouden uit Compiègne (Frankrijk)
Afstand 300 km. Het zeer slechte weer over 
de gehele vlieglijn was oorzaak dat Zondag
avond slechts 6 duiven 'op hun hok terug
g�keerd waren. Op Maandagavond was nog 
met de helft der ingekorfde duiv.en thuis. 
Zondags werden de volgende prifzen ge
wonnen: 1 A. Bertens, 2 A. Bekers, 3 F. 
Maas, 4 H. Siemerink, 5 en 6 P. Geurts 
en s' Maandags 7 J. Eikemans, 8 en 2e over
duif F. Maas; 9 C. Spijkers, 10 W. van 
Griensven, 11 H. Siemerink, 12 J. Habraken, 
13 Th. Eltink, 14 en te overduif A. Bertens; 
15 L. Sips. 

TONEEL. 
Het toneelge,zelschap Willem Hart komt 
Donderdag a.s. in de Ark met het beroemde 
toneelwerk De Koopman van Venetië. 

• 
Zie advertentie in dit blad. 

CIRCUS. 
Circus Saltarino heeft ·zaterdag 31 Aug. en 
Zondag 1 September standplaats op de 
vroegere houtwerf in de Molenstraat. 

VOOR HET BRABANTSE AMBACHT. 
Wij yestigen de,-aanda9ht· op· d:e,;�a,fo atlver.;. 
tentie geplaatsten oproep van de in Brábants' 
Volksherstel samen-werkende organisaties . 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL. 
van 20 Aug. tot en met 26 Aug. 1946 

GEBOREN: Helena Josephina d.v. A. M. 
van Dijk e.v. J. Mauriks; Adriana Th. L. d.v. 
J. van Griensven e.v. A. M. de Bresser;
Jacoba H. A. M. d.v. C. A. v. d. Broek en
van H. A. Langenberg; Adriaan Th. C. z.v.
L. C. v. d. Ven en van J. Th. Leijten; Ca
tharina J. A. M. d.v. A. M. Fr. Paashuis en
van A. Wagenaars; Aloysius G. H., M. z.v.
L. H. A. M. Bogaerts en van M. A. Kub
binga; Petronella H. M. d.v. W. v. d. Oever
en van H. P. v. d. Sande, Onrooi 18; Adria
nus J. L. M. z.v. P. M. Biemans en van 
A. C. E. M. Kolen; Martina W. d.v. J. M.
v. Oorschot en van G. A. Rutten; Johanna
H. d.v. Fr. N. Kelder en van M. C. H. van
Aspert.
ONDERTROUWD: Petrus Theodorus Ge
rangen de Langen en Johanna Josephina,
V, .ans. 
GERUWD: Christianus Wilhelmus van 
Breugel e11 Geertruda Heiena van den Bon
gaardt; Gijsbertus van Beers en Anna Meu
lendijk; Johannes Bernardus Keurentjes en 
Hendrika Maria Huijberts; Johannes Petrus 
Voets en Cornelia Adriana Bekkers; Johan
nes Cornelis Heesemans en Maria Petronella 
van Erp. 
OVERLEDEN: Wilhelmina Josephina van 
der Schoot; Aloysius Marinus van der Meij
den; Geertruda Libregts; Johannes van de 
Langen berg. 

JUBILEA BIJ HET WATERSCHAP 
,,Het Stroomgebied van de Dommel". 

In de op Zaterdag 24 Augustus j.l. ge
houden vergadering van het dagelijks be
stuur van het waterschap 11Het Stroomge
bied van de Dornmel" _ vond een huldiging 
plaats van den voorzitter van het water-

• schapsbestuur Jhr. H. van Rijckevorsel van
Kessel en den Heer F. W. van Beek oud
burgemeester dezer gemeente, in verband
met hun 25-jarig jubileum als bestuurslid
van genoemd waterschap.
Op 23 Augustus 1921 werden de jubilarissen
door Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant mede uitverkoren om deel uit te maken
van het voorlopig bestuur van het gereor
ganiseerde waterschap 11 Het Stroomgebied
van de Dommel", voorheen het waterschap
11De rivier de Dommel en de zich daarin
ontlastende beken en rivieren".
Het Provinciaal Bestuur bleek met deze be
noemingen een gelukkige keuze te hebben
oedaan, daar bij de later gehouden ver
kiezingen voor de samenstelling van het de
finitieve hoofdbestuur duidelijk aan het licht

trad dat o_?K!d�'stem��tt��,hi!ig�e
\,,

-iqg�J,tn:4'�: 
het dageh1ks . bestuur en • hef ijoQ.fdliesruur 
den . jubi(arissèn steeds hun vertrpu:w.en, in 
ruime mate zijn blijveq schenke_n: 
Dit vertrouwen kwam· nog meer . tot· ,t:1i'tü:1g 
•toen Jhr. van Rijckevorsel, na het' heengaan
van den heer Co:,ç, door het , hoofdbest'tcur
àls eerste candidaat voor de vacature, vàii
Watergraaf op de àanbevelirigs)ijst we'rd,ge;.,

• plaatst en vervolgens met grote meerderhéfd
van stemmen door. de Staten vap. dit gewest
bij besluit van 20 December 1940 ,met ih;, 
gang van 1. Januari J 941, tot Watergraaf
werd benoeind.
De heer van Beek, wélke destijd_s dè. eerfAe'
beurt viel om tot secretaris der derde af.ii�t
ling van het waterschap te worden benoe/Ild:,
heeft sedertdien onafgebroken aan h�t ;be•
stuur van het waterschap deelgenomen;. fo
October 1924 :werd hij - te -crekerien • va'n
1 Januari 1925 af !...... • tot Voorzittet>-iViÎ:n
het bestuur der eerste afdeling .gekozen,
welk voorzitterschap hij tot heden· onafge
broken heeft waargenomen.
Bi) de huldiging werd door verscheülene
sprekers het door de' jubilarissen onder -zo
uiterst moeilijke omstandigheden gevoe'i:4!!.
beleid geprezen. Gememoreerd . werd, :_dat
het watçrschap ·in de _laatste 25 jaren , to,f
sterken groei en ontwikkel'ing was gekomen
en dat het thans een krachtig en sterk ge:
fundeerd lichaam is geworden, dat· ree:ds
veel in het belang van een goede en be,
hoorlijke ontwatering van de streek he'eft
tot stand gebratht, waarbij in herinnering
werd gebracht het prachtige werk van . het

1afleidingskanaàl om Eindhoven, waardooi:
het mogelijk is geworden', dat reeds een deel
van her Dommelwater zijdelings kan· word�n
afgevoerd over het Wilhelminakanaal náàr
de Bergse Maas (onder Oosterhout en Geer-

' truidenberg); • verder de totstandkoming van
het uitstekend- functionerende afwateririgs
kanaal onder Boxtel - het stokpaardje van 
den heer van Beek - waardoor Boxtel van 
zijn wateroverlast aan- de OostziJde alge-
heel werd bevrijd. 
Betreurd werd, dat vele kunstwerken door 
de Duitsers waren opgeblazen,· waardoor 
velen te kampen hebben gehad met een 
rampzaligen wateroverlast. De sprekers we
zen er echter op, dat onder de eminente 
leiding van Jhr. van Rijçkevorsel het water
schapsbestuur met �rote vo'ortvarendheid 
weder aan de heropbouw was getogen- en 
dat , daarmede op tal van plaatsen in het 
uitgestrekte waterschapsgebied goede vorde-
ringen waren gemaakt. 
Tenslotte werd aan de jubilarissen• uit er" 
kentelijkheid en waardering een fraai . ge
schenk aangeboden en werd deze plechtige 
herdenking besloten. met., een feestmaaltiid 

î'in.Jio.t.el..îl1.euwl.c�.JJ.S· te-ao�i· 
.\, . 

. BOXTEL COMB. - OUC COMB. 1."'- 3 
In een zeer slecht gespeelde wedstrijd ver
loor de Boxtel comb. met 3-1 van ODC 
comb. De lange periode van rust heeft blijk
baar geen goed gedaan aan • speelst�rs en 

. spelers, want er was weinig verbana o'n� 
derling. Of was dit misschien te· wijten aan 
het feit, dat een vijftal nieuwelingen op het 
terrein verschenen, die voor het eerst een 
wedstrijd, speelden? 
Als het beginsignaal gegeven wordt komt 
Boxtel even in de aanval, doch ODC werkt 
de bal weg naar de aanval, doch zonder re
sultaat. De ODC combinatie is wel sterker 
als de Boxtel combinatie, maar ook zij kun
nen hun peil niet bereikèn, zodat de rust 
met blanke stand ingaat. Na dè rust scoort 
ODC na ongeveer 10 minuten spelen het 
eerste doelpunt. 0-1. Boxtel doet nu een 
poging om deze achterstand in te halen, 
maar zonder resultaat. ·ODC weet vervol
gens de stand op te voeren tot 0-3. Boxtel 
doet nu enkele pogingen om een tegenpunt 
te scoren en slaagt .hierin door een schot 
van Van Weert 1-3. In deze stand komt 
geen verandering meer, zodat deze wedstrijd 
dus eindigt in een 1-3 overwinning voor de
ODC combinatie. • . 
Zondag a.s. komt Taxandria op bezoek. 
Toon nu eens dames en heren, dat als· het 
eerste twaalftal volledig uitkomt, er werke
lijk iets goeds gepresteerd wordt, dat kan. 
Willen de heren er aan denken, dat de da
mes ook meespelen,· dat zal Uw taak verge
makkelijken. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Zondag j.1. verleende de Sportvereniging 
11 Boxtel''. haar medewerking aan de actie-dag 
georgan1seert door de plaatselijke afdeling 
van 11Herwonnen Levenskracht". Om 12 uur 
had een juniorenwedstrijd plaats tussen Box
t�l �n ODC, welke in een 3-3 gelijkspel 
emd1gde. Boxtel telde enkele invallers waar
door het elftal danig was verzwakt vooral 
in het laatste gedeelte van de strijd kwam 
ODC danig opzetten en wist een 3-1 ach
terstand op te halen tot een gelijken stand 
waarmede het einde kwam. 
Om half twee kwamen de korfballers en 
korfbalsters in actie. Dit was eveneens een 
strijd tusseri Boxtel en ODC welke door de· 
laatste verdiend met 3-1 werd gewonnen. 
Vooral de . dames van ODC weerden zich 
geducht en waren sterker dan de dames van 
11Boxtel". 
Om half vier begon de big match tuss'en 
11Boxtel" en Wilhelmina uit den Bosch, die 
niet geheel volledig, doch een zeer sterk 



OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor de lste helft van de lOde periode 
(1 tot en met 14 September 1946). 

Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 610. 
541 t�fu- 545 brood :-800 gram brood. 
546 brood: 400 gram brood'. 
549 boter enz.: 125 gram boter. 
550 boter enz.: 375 gram margarine of 300 

gram vet. 
560 suiker: 750 gram suiker, boterhamstrooi-

sels of 1500 gram jam, stroop enz., 
551 algemeen: 200 gram kaas. 
552 algemeen: 250 gram waspoeder. 
B 13 Reserve: 1600 gram brood. 
C 13 Reserve: 800 gram brood. 
B 14 Reserve: 100 gram kaas. 
Bonkaarten LA, LB, LC 610. 
513 vlees: 100 gram vlee�. 
514 vlees! 400 gram vlees. 
A 01 melk: 2 liter melk. 
B 01, C 01 melk: 3 ½ liter melk. 
Bonkaarten KD, KE 610. 
041, 042 brood: 800 gram brood. 
049 boter enz.: 250 gram boter. 
050 boter enz.: 125 gram margarine of 100 

, gram vet. 
060 suiker, 061 Alg., 062 Alg.: 250 gr. sui

ker, boterhamstroo_isels of 500 gram 
jam, stroop enz. 

051 algemeen: 100 gram kaas. 
052 algemeen: 250 gram waspoeder. 
D 13 reserve: 800 gram brood. 
E"·t3 reserve: 250 gram rijst, kindermeel of• kinder biscuits. 
Bonkaarten LD, L� 610: 
013, 014 vlee?: 100 gram vlees. 
D oi, E 01 rrlelk: 6 .liter melk. 
Tabakskaarten enz. 
T 45: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 45: 200 gram chocolade en/of suikerwerk. 
X 45: 2 rants.oenen tabaksartikelen. 
Deze week is wederom 100 gram vlees extra 
beschikbaar, zodat men in totaal 500 • gram 
per veertien dagen ontvangt. 

DJSTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
Sluiting kantoor op 31 Augustus 1946.

De waarnemend Directeur van den Distri
butiekring Boxtel maakt bekend, dat alle tot 
zijn Kring behorende Distributiekantoren en 
uitreiklokalen op Zaterdag a.s. 31 Augustus 
1946 voor het publiek gesloten zullen zijn.· 

Schoenenbon op het cijfer -t 
Afhalen der bonnen als volgt: 
Te Boxtel en Schijndel: 
,2 September de letter A. 
3 �ptember de· letter B. 
4·en·5.September de letter C en D 
�lre(êl�tetTêrE· en' F~ 
9'September, de letter G. 
10 September de letter H: 
11 en 12 September de letters I, J en K. 
13' September de letter L. 
16 September de letters M. en N. 
_17 September de letters 0. . • 
18 en 19 September de letters P, Q en R. 
20 September de letters S. 
23 September· de letters T. en U. 
·24 September de letter V. . •
25 en 26 September de letters W, X. Yen Z. 
Liempde en -Esch: 
Alleen op de Woensdagen des voormiddags 
te Liempde , en ná de middag te Esch als.. 
volgt: 
_ 4 September A tot en met F. 
11 September G tot en met L. 
18 September M tot en met S. 
25- September T tot en met Z.
Boxtel, ,28 Augustus 1946.
Oe wnd. Directeur voorri., J. F. A. PARO.

..,. 
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elftal in het veld br�chten. Vooral de stug 
verdedigende_ Wilhèlmina�achterhoede was 
'.een struikelblok voor de 11Boxtel" 1aanvallers 
die zich geweldig inspande om door te bre
ken; De Wilhelminianen waren echter groter 
en steviger gebouwd, zodat de Boxtel voor
hoede die uit lichtere spelers bestaat het 
niet gemakkelijk had. De aanvallen kwamen 
echter vlug ,en waren goed opgezet, doch tot 

_afwerking . kwam men niet. Het eerste op-
treden· van 11Boxtel" viel echter niet tegen, 
enkele speleFs hadden een slechte dag, doch 
he� geheel beloofd wel wat voor �e komen- . 
d'e•'.·wedstrijden. Het samenspel en balcon
trólè, was bij de tegenpartij beter,· de over
:winning. was volkomen, verdiend, de uitslag 
is echter geflatteerd, temeer daar ook h�t 
pecb-d'ü'iveltje .zich af en toe liet zien. En
kele bijna niet te missen kansen gingen hier-
. door verloren'. AI met al een goede· oefen
pàrtij waar wel wat uit te Ieren viel en waar 
1iopelij_k -ook wel uit geleerd zal zijn. De 
,einduitslag werd 4--:--:1 voo'r Wilhelmina, na 
- �en flinken en spannende strijél.. De beide
• l<anthalfs speelden een· goede partij, afsook
de, .achterhoede. De midhalf kon er niet
inkomen, startte te laat, en had weinig kijk
�p' het spel. Mogelijk plankenkoorts? H_et
�voorhoede spel was vlug doch het positie
kiezen zeer matig. Dit• was een voorsprong
,voor de W.-backs, die hierdoor telkens karts
k�gen , om in te grijpen. 'Ook het hoog
�pelen van de ballen was zeer slecht gezien

'v,an 'Boxtel� met het oog op het kleine pos
'tJ:lur' 'der, voorhoede-spelers • ên _ de stevige
�.;bac'ks. De tactieK aanpassen aan de
,��t-tJI�)�hec:Jen heren. Volg�nde rn3:al heter.
\�!�' ,-v0lg�nde maal, komt· Zondag a.s. wan
(q�r� ïiB0xtèl'·', hàar -eérste ·lustrum viert. Die

. dag wordt_ begonnen met een H. Mis om 
kwart voor acht, gecelebreerd door den Eer
waarden Adviseur kap. Damen, ter intentie 
van de levende en overleden leden der 
sportvereniging waaronder algemene H. 
Communie. 
Om 12 uur wordt aangevangen met een ju
niorenwedstrijd tegen de junioren van 
Taxandria uit Oisterwijk. Daarna• korfballen 
op het· kleine terrein en een wedstrijd van 
Boxtel II tegen Concordia III uit den Bosch. 
Om 3 uur begint de grote strijd teoen de 
kampioen· van het vorige jaar Tax�ndria. 
Boxtel jongens zet dan het beste beentje 
nog eens voor. Met grote spanning worden 
jullie verrichtingen gevolgd. 's Avonds volgt 
er in de zaal van het Jeugdhuis een toneel
stuk, opgevoerd door leden van de sport
vereniging 11Boxtel" waarna het cabaretge
zels,chap uit den Bosch van Johny Berdu zal 
optreden. Het programma vindt men afoe
drukt_ in het eerste nummer van de· 11Boxtel 
Expres" die tegelijkertijd met dit lus.trum · 
werd uitgegeven. Dit clubblad zal maande
lijks verschijnen en zal zeer zeker er toe 
bijdragen het contact onderling te verster
ken. Eenied'er kan hierin zijn journalistieke 
neigingen botvieren, mits opbouwende critiek 
wordt geleverd. Donateurs en supporters 
abonneert u op dit maandblad, de redactie 
en administratie is in handen van den heer • 
A. de Koning, Eindhovense weg 8 Boxtel.
Op 8 September zal de RKSV 11Bo�tel" een 
sportdag houden ten bate van den vertrek
kenden Broeder Seraphicus v. d. Heuvel. 
Wij vertrouwen dat eenieder zal medewer
ken om onze buurtgenoot die steun te oeven 
die ook in de verre landen onontbeerlijk is.
Wij komen hier nog nader op terug. ·Wl 
Mededeling. Het bestuur van de vorN
Boxtel wil, om misverstand te voorkomen,
nog even er op wijzen, dat alle leden van 
de vereniging, ook zij die• dus niet persoon
lijk zijn uitgenodigd, verwacht worden bij 
de viering van ons 1 e lustrum. 

B.S.V. - O.D.C. 3 - 6. 
ODC behaalde in Budel een eclatante over
winning. BSV bestreed het beter technisch 
spelend ODC met het wapen enthousiasme 
waàrmee zij succes kregen toen de stand 
4-0 was voor ODC. Dit was in de tweede
helft. Voor de rust lieten_ de ODèers een 
prima �artijtje voetbal zien. Er werd goed 
gecombmeerd en het plaatsen viel te loven. 
De BSVers werden volkomen overspeeld. De 
voorhoede �peelde als van ouds. Thijs 
Scheepers die Bergwerff op de rechtsbuiten 
plaats verving toonde in dit millied goed 
mee te kunnen. Thijs is een speler die be
hoorlijke technische kwaliteiten bezit en zijn 
hersens op tijd weet te gebruiken:- Vooral 
het eerste doelpunt van v. d. Boooaard dat 
orrrsromttoën Tliijsnerif'älsliet ·w�e -a�oäl
op· een presenteerblad a�nbood, getuigd van 
hersenwerk. Willy en The waren de grote 
mannen uit de voorhoede. Het 4e doelpunt 
van laatstgenoemde was een juweeltje. 

' Schalks die met A. Pennings de linkervleuoel 
vormde waren minder goed, al was hun spel 
van behoorlijk gehalte. De middelinie was 
in de eerste helft goed. Vooral van Summe
ren voelde zich als kanthalf volkomen thuis. 
In de tweede drie kwartier zakte hun spel 
echter zodanig" dat er van een middenlinie 
eigenlijk geen s1;>rake meer was. De beide 
backs met doelverdediger Bertens, wisselde 
goede met slechte momenten af en als ge
heel hebben wij hun beter gezien. Zoals ge
zegd speelde BSV enthousiaster, doch met 
enthousiasme alleen komt men er niet. 
Het werd dan ook een verdiende overwin
ning voor ODC. 

OPENING SEIZOEN 1946 - 1947.

ODC opent a.s" Zondag het seizoen me't de 
wedstrijd tegen Neptunus Rotterdam. Nep
tunus komt. met een zeer sterk elftal, alle-, 
maal spelers die meerdere malen voor het 
1e elftal speelden. Tevens zijn hier in op
genomen de twee .oud-intèrnationaals, Vente 
en van Spaandonk. Eerstgenoemde bekend 
uit het glorie tijdperk van ons Nederlands 
elftal . 11wij gaan naar Rome". AI staat bij 
voorbaat vast, dat ODC een- nederlaag te 
slikken zal krijgen, vinden wij het toch goed 
gezien van het ODC bestuur om eeri der
gelijk westers elftal 'naar Boxtel te halen, 
daarmee het bewijs leveren, dai: kosten noch 
moeite· worden gespaard, om het sportmin
nend publiek iets te bieden, waarvoor men 
anders buiten Boxtel moet. Benieuwd zijn 
wij hoe de ODCers zich tegen deze voet
bal 'gi-óbtheden zullen weren. Voor de spe-
lers een prachtige oefening. " 
Het 2e elftal speeld een voorwedstrijd tegen 
de nieuwe eerste klasser uit de onderafde
ling Nemelaer uit Haaren, die op zo'n glo
rieuze wijze het kampioenschap heeft be
haald, De wedstrijd begint om half 1 en 
ODC-Neptunus om half 3. 
ODC komt uit met hetzelfde elftal waarmee 
het kampioenschap is behaald. 
Hieronder de opstelling van beide elftallen. 

Neptunus. 
Versprille 

Nuszbaumer Klein 
v. d. Weijer Sprangers Nolles

Sjerp Vente Luijten v. Spaandonk Jorissen 
Scheidsrechter Sanders. 

O.D.C.
Schalks Bergwerff 

Peijnenburg Hazenberg ,v. d. Boogaard 
v. Meurs v. Summeren Dekkers

Pennings Wagenaars 
Bertens. 

Aanvoerder v. Meurs. 

PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. 
ZONDAG, 1 September. De H.H. Missen 
om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 
11 de Hoogmis. Om kwart voor 8 gel. H. 
Mis voor de levende en overleden leden van 
de RKSV Boxtel bij gelegenheid van het 
1e lustrum. Om 9 uur gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. Maandagavond om half 8 Congre-
tgatie. _ 
Vandaag onder het Lof "Te Deum" van
wege de verjaardag van H.M. de Koningin. 
Vandaag de 2e schaal voor de bij.z. noden 
van het Episcopaat welke bijz. in de mild
dadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. Na het Lof biechthoren tot 8 uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand. Om half 
8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart, 
waaronder algemene H. Communie 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-Zaterdag. , • 
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 gez. Dienst 
voor overleden familie van Alphons van 
Eerden Bussing; z.a. gel. H. Mis voor An
tonius Bergman, Petronella Voets de hsvr. 
en Petrus den zn.; om half 8 gel. jrgt. voor 
Lambertus Groenendaal; z.a. ·gel. H. Mis 
voor Jos van Susante ;. om half 9 gel. H. Mis 
voor Lambertus v. d. Besselaar vanwege de 
H. Theresia,; om half 10 H. Mis tot bijz.
intentie vanwege de opening van de R.K.
Nijverheidsschool.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Petrus Pennings; z.a. gel. mndst. voor 
Antonius v. d. Steen; om half 8 gel. H. Mis 
voor Christina van Erp Koolzaad; z.a. gel. 
H. Mis vanwege het 11Biddend Leger"; om 
half 9 gel. mndst. voor, Josephus Cuijten. 

·WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. rondst.
voor Anna v. d. Meijden v. d. Ven; z.a. geh. 
H. Mis voor Petrus van Beers v.w. het

·spoorwegpersoneel; 0111 half 8 gel. jrgt. voor
Hendricus van Kuringen en Hendrica van 
Kasteren de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor 
Hendricus Poirters v.w. het politiecorps; om 
half 9 gel. H. Mis voor Bernardina Strik 
Smits. . • 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Antonius v. d. Donk; z.a. gel. 
H. Mis voor Antonius ,Rijkers te Schijndel
overl.; om half 8 gel. H. Mis voor Maria 
Heesal<l<e-fs -ceefts; • • z.ä--:- ge1�' -mnds't. • voor• • Bernardina Strik Smits; om half 9 gel. H.
Mis voor Petrus van Beers vanwege de Bond 
van het H. Hart. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst
voor Adrianus van Griensven; z.a .. gel. H. 
Mis voor Elisabeth van Heesch v. d. Bosch; 
om half 8 gel. H. Mis ter .ere van het H. 
Hart; z.a. gel. H. •Mis voor Hendrica 'i,·. d. 
Plas Dirks; om half 9 gel. H. Mis voor 
Martinus Jacobs vanwege den Bond van 
het H. Hart. . 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Marinus van Laar hoven;, z.a. gel. jrgt. 
voor Lambertus v .. d. Langenberg en Lam
berdiná Schoenmaker� de hsvr.; om half 8 
gel. jrgt. v9or Martha van Erp van Tits;
z.a. gel. H. Mis ter ere van het Onbevl.
Hart van Maria tot bekering der zondaars; 
om half 9 gel. jrgt. voor Martinus Michiel
sen. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan
dag gel. H. Mis voor Johannes -Dankers; 
Dinsdag gel. H. Mis voor Anna v. d. Meij
den v. d. Ven; Woensdag gel. H. Mis voor 
Marinus van Laarhoven; Donderdag gel. 
H. Mis voor Martina van Zeeland; Vrijdag
gel. H. Mis tot bijz. intentie; Zaterdag gel. 
mndst. voor Antonius van Kerkoerle. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Wilhelmus Johannes Theodo
rus Maria v. d. Heijden uit de porachie van 
den H. Petrus te Vught en Johanna Aleida 
Maria. W elHng uit deze parochie; waarvan 
heden de 1 e afkondiging geschiedt; Marinus 
Hubertus Siemerink en Martina Maria 
Heesbeen beiden uit deze parochie; waar
van heden de 2e afkondigin'g geschiedt; 
Christianus van Breugel uit deze parü7hie en
Gertruda v. d. Bongaardt uit de parochie 
van het H. -Hart; Johannes Hendricus An
tonius de Rooij uit deze parochie en Jo
hanna Adriana Jeannette Cleijsen uit 1de 
parochie van St. Anna te Tilburg; waar
van heden de 3e afkondiging geschiedt. De 
gelovigen zijn verplicht de hun bekende hu
welijks beletselen, waarin niet is gedispen
seerd, ten spoedigste �n den pastoor be
kend te maken. 

\ 

PAROCHIE VAN HET H. HART BOXTEL 
12e, Zondag na Pinksteren. le der maand 
September 1946. 
De tste schaal is voor de R.K. Militaire 
verenigingen; de 2e voor de Bijzondere No
den. Vandaag 7 uur Groepsmis ·voor alle 
Gidsen en Verkenners. Na de Hoogmis 
"Te Deum" vanwege de verjaardag van 
Hare Majesteit de Koningin. Deze maand 
zal er gecollecteerd worden voor de R.K. 
Universiteit.' Na de H. Missen wordt het 
gebed gebeden voor de Universiteit. 

a.s. Dinsdag 8 uur H. Familie voor Moeders
en Gehuwde Vrouwen.
Donderdag gelegenheid tot biechten, van
wege Eerste Vrijdag van 6 tot 7 uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, 's avonds
om half 8 pl. Lof ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag: na de H. Mis
sen wordt -het gebed voor de priesters ge
beden. 
ZONDAG: 1 September: 6 uur Ld. voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie; 7 uur Ld.; 8 uur 1.d. voor een overle
dene; kwart over 9 Ld.; half 11 de Hoogmis 
voor Adrianus van Hommel vanwege Br. 
H. Bloed.
MAANDAG 2 September: 7 uur pl. zing.
jrgt. voor Burgemeester Frans Staal en afge
storven familie; kwart voor 8 Ld. voor den 
Heer Jan Quinten; I.m. voor een overleden 
Vader; half 9 l.j. voor Hendrica Verhoeven 
van d. Biggelaar. 
DINSDAG, 3 September: 7 qur Ld. voor
Wilhelmina Pijnenburg-Roosenboom van
wege Buurt; kwart voor 8 I.m. voor Johannes 

-Verhoeven; I.m. voor Zeereerw. Heer Pas
toor de Kort; half 9 l.j. voor Anna Doeven
dans-van Grinsven. 
WOENSDAG, 4 September: 7 uur z.j. Hgw.
Heer Wilhelmus Spierings oud deken van 
Boxtel; kwart voor 8 I.m. voor Maria Kauff
man van d. Langenhof; I.m. vüor Maria
v. d. Plas-van Summeren; half 9 l.d. voor
Harry van Klee� vanwege Buurt. 
D0NDERDAG, 5 September: 7 uur I.m.
voor Adrianus van Ruremonde; kwart voor 
8 I.m. voor Willy Derks; half 9 1.m. voor 
Laurens Nouwens; half 10 Gez. Huwelijksm. 
VRIJDAG, 6 September: kwart voor 7 PI. 
z.d. voor _de leden van de Broed. van het
H. Hart; kwart voor 8 l.d. voor Maria van
d. Sande van Krieken; I.m. voor Gerardus
van Erp-Smulders; half 9 I.m. voor 'Hendri
cus van d. Horst.
ZATERDAG, 7 September: 7 uur ·I.m. voor
Gertruda Damen-v. d. Aa; kwart voor 8 I.m. 
voor Johanna Potters-Kemps;'-1.m. voor Jo
hannes Driessen; half 9 z.m. voor Heer en 
Mevrouw van Dijk van Oerle. 
PAROCHIE !-1· LAMBERTUS, GEMONDE 

12e Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor Welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. voor Adrianus van 
Eindhoven en Cornelia de hsvr: 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Franciscus 
van Eindhoven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Anna Allegon
da de Vroom. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Albertus 
v. d. Koevering.
DONDERDAG: half .8 jrgt. voor Frans van
Balcoin eri Cornelia de hsvr. 
YB.JJD,t\Ç, eerste Vrijdag: ]laJf 8 irgL v_o..Qr
Martina Geerts. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor jo�nes v.d. 
Linden en Gerdina de hsvr. 
D.eze week zullèn geschieden: Maandag: 
H. Mis voor Joannes v. d. Langenberg
broederschap Gelovige Zielen; Dinsdag �n 
Woensdag: Adrianus Corsten, broederschap 
H. Hart; Donderdag en Vrijdag H. Mis
voor Maria v. Kasteren; Zaterdag H. Mis 
voor Willem Rijken. 
PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL. 

" Zondag 1 September 1946. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Gerard Ve
kemans te Nijmegen overleden; half 9 H. 
Mis; tien uur Hoogmis voor het welzijn van 
de parochianen. De eerste schaal is ten 
gunste van de militaire verenigingen te land 
en ter zee; De tweede voor Bijzondere No
den. Na de Hoogmis ,vergadering van ons 
parochiaal Universiteis-comité in het gewoon 
vergaderlokaal en in deze week· zullen de· 
gelden voor de R.K. Universiteit worden 'Op
gehaald. Hedenmiddag om· half 2 worden 
de ouders v;;i.n de schoolgaande meisjes van 
het zesde, zevende en achtste leerjaar uit� 
genodigd ter bespreking van hun welbegre- • 
pen belangen in het gewoon vergad�rlokaal. 
Vooral alle moeders moeten aanwezig zijn .. 
Drie uur Lof met rozenhoedje ter voorbe
reiding van den Priester-Zaterdag. om vele 
en waardige priesters ook voor ons Bisdom 
te verkrijgen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere,; 

intentie; half 9 gez. mndst. voor mej .. Wil
helmina v. d. Boom; 's avonds om 7 uur 
vergadering op de pastorie voor de St. Eli-
sabeth-Stichting. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Wilhelmina 
Meulendijk-�an Venrooy; half 9 geen H. 
Mis; half 10 gezongen Huwelijksmis. Heden 
begint de school om negen uur. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
Baayens, Ardina van d. Velden hsvr. e.n Gijs
bertus den Zoon; half 9 plechtig jrgt. voor 
mej. Ida v. ,d. Breekel-v. d. Heuvel. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; half 9 geen H. Mis; half 10 
gezongen Huwelijksmis. 
VRIJDAG: Eerste 'Vrijdag van de maand, 
toegewijd aar\. het Goddelijk Hart van Jezus 
uitreiking. der H. Communie ook om 7 uur;
half 8 H. Mis voor Johanna Maria van 
Nunen-v. d. Schoot; half 9 gez. mndst. voor 
Petrus van Beers. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Antonetta v. 
Esch-Bullens; half 9 H. Mis voor overledèn 

. ouders. Heden priester-Zaterdag. 
Biechturen: van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur. Daarna Lof ter ere van 
het Onbe�lekte Hart van Maria, om door· 
Maria's voorspraak - bij God te verkrijgèn 
vele en waardige priesters. 



In deze week zullen de leden van · ons Kerkbestuur het z.g. Kerkegeld ophalen, twee kw,artjes per communicant. Een ieder wordt vriendelijk verzocht zijn aandeel hierin te storten tot instandhouding van de parochie. ZONDAG 8 September : 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor mej. Ida v. d. Breekel- van d. Heuvel. 30 dagen worden de gebeden verzocht voor den. heer Jan de Leijer in de parochie v. h .  H . Hart en Francina Bosch-de._ Haas t e  Berlicum overleden.Elders zal. geschieden op Donderdag 5 September een ' H. Mis tot intentie van de leden 'de·r Godsvruchtige vereniging ter ere v :  d. H. Theresia. 
PAROCHIE ST. JAN'S ONTHOOFDINGTE LIEMPDE. 
12e Zondag na Pinksteren, 1 Sept. 1946.ZONDAG : feestdag van St. Jan's Onthoofding, patroon onzer parochie : half 7 I .m. R.K. Landarbeiders-bond ;  8 uur l .j . voor Theodora Johannus van Houtum ; de  plechtige hoogmis te 10 uur tot welzijn der par. ; 3 uur plechtig Lof, daarna meisjes-congregatie. In alle H. Missen de t e  schaal voor de . R .K. Militairen en Matrozen-verenigingen. MAANDAG : 7 uur z.m. voor overleden familie van het kind van Martirius van de ' Pasch ; half 8 l . j .  voor Johannes Schoenmakers ; 8 uur I .m. voor Jacoba Wilhelmus v. d. Horst overleden te Boxtel. , DINSDAG : 7 uur I .m. voor overleden fam. ; half 8 l.j . voor Hubertus Tinnebroek en Gertruda hsvr. ; 8 uur l .j .  voor Wilhelmina van Alphen ; 9 uur z. huwelijksmis. WOENSDAG : 7 uur z.m. voor Martina van Zeeland overleden te Boxtel ; half -8 l.j. voor Johanna Tinnebroek ; 8 uur l.j. Cornelis Vughs en Maria hsvr. DONDERDAG : 7 uur I .m. voor bijz. noden der parochianen ; half 8 z.j . voor Martinus Appeldoorn en Barbara hsvr. ; 8 uur l.j . voor Michiel Rovers en Johanna hsvr. VRIJDAG t e  Vrijdag der maand - daarom ook Donderdag biechthoren als op Zaterdagen - half 7 en 7 uur ! .mi? voor bijz. noden der. parochianen ; half 8 z.mndst. voor overleden familie van Boeckel-van Rumpt ; deze H. Mis met uitstell ing van het Aller. heiligste en Acte van Ereboete aan het God-delijk Hart. ZATERDAG:  7 uur z.j. voor Cornelus van $chijndel ; half 8 l.j. voor Joh . Habraken ; 8 uur I .m. voor . Marinus van d. Meyden overleden te Boxtel . ZONDAG : feestdag van O.L. Vrouw Geboorte : half 7 I.m. tot welzijn der parochie ; 8 uur l.j . voor Theodorus Prinsen en Maria hsvr. ; 10 uur z.m. voor leden der proc. van Kevelaer. Î«-de maánd September of October collecte voor de R.K Universiteit te Nijmegen langs de huizen. 30e Jacoba Wilhelmus v. d. Horst overleden te Boxtel ; Marinus v. d .  Meyden overleden te Boxtel. Gedoopt ; Cornelis Henricus Johannes Maria z. van Cornelus van Kasteren-v. d. Langenberg ; Hendrica Huberta Cornelia d.  van Henricus Hubertus v. d. Laar-van Hal ; Martina Wilhelmina d. van Johannes van Oorschot-Rutten. PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS, ESCH 

Twaalfde Zondag na Pinksteren. 
H .H. Missen om 7 uur, half 9 en 1 0  uurHoogmis voor de parochie .  Tweede schaalcollecte voor de R.K. Militaire verenigingen ; derde -voor bijz. noden Episcopaat. Na de Hoogmis Te Deum v.w. de verjaardag vanH.M. de Koningin. Na de middag om 3 uurLof met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. Donderdag gelegenheid om te biechten van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Om half 7 uitstelling van het Allerheiligste en Communieuitreiken. Om 7 uur Pl. Gez. H. Mis met uitstelling, waarna Litanie van het H. Hart en oefening van Eerherstel. 's Avonds om half 8 Lof ; na het Lof een lied ter ere van het H. Hart. Zaterdag Priester-Zaterdag. Zondag a .s . •  tweede schaalcollecte voor 110nze Arme Kerken". De Zelatricen van de St. Pieterspenning en de retraitepenning worden verzocht in de loop van deze week de gelden op te halen en af te dragen. Denk aan de Sociale Zondag op 15 Sept. a.s. te Boxtel.ZONDAG : 7 uur H. Mis ; half 9 H. Misvoor bijzondere Intentie ; 10 uur Hoogmisvoor de Parochie .MAANDAG : 7 uur H Mis ter ere vanO.L.Vr. van Lourdes uit dankbaarheid ; 8uur mndst. voor Eerw. Zr. Pascal.DINSDAG : 7 uur H. Mis voor Jacoba vander I-lorst-Rademakers ; 8 uur mndst. voorMaria Anna Brox.WOENSDAG : 7 uur mndst. voor Anna vander Bruggen ; 8 uur H. Mis voor Willibrordus van den Braak.DONDERDAG : 7 uur H. Mis voor Martinus van den Braak en Wilhelmina v. cl.Berg de hsvr. ; 8 uur H. Mis voor de geval-lenen onzer Parochie.VRIJDAG : 7 uur gez. gef. jrgt. voor Francisca van den Braak ; 8 uur H. Mis voorJohannes Konings vanwege zijn petekind.ZATERDAG : 7 uur H. Mis voor Wilhelmusen Wimke van Schijndel ; 8 uur H. Mis voorMichiel v. d. Braak vanwege Br. H. Willibrordus Luyssel.

Verloofd : 
RIET MERTENS en 
HENK VAN · BEEK. · 
ANS MERTENS en-ARNOUD DE LEYER Het Hof 1 Kerkstraat 9 v. Hornstraat 1 • BoxtelZondag 1 September 1946.Geen ontvangdag 

Çevraagd net meisje ofwerkster voor halve dagen of nader af te spreken uren bij Mevr. 'Schroeder, Bosscheweg 30 Boxtel. 
. Te ruil damesschoenen m. 37, ¾ hak, bruin, z.g.a.n. Bevragen Molenstraat 1 9. 
. Te koop een toom biggenY.G., bij J. Schoenmakers, 
_Roond 2. 
Wegens plaatsgebrek te koop een zo goed als nieuwe linnenkast, te bevragenNieuwstraat 1 38. 
Te koop beste biggen en eenvarken om te mesten. F. v. d. Nostrum, Hal 3aBoxtel.
Te koop gevraagd partij jonge kippen, ook in kleine hoeveelheid. Koks, . Molenstraat 37, Boxtel . · 

Chemische Wasscherij en Stoomververij "Den IJries" vraagt , • 1
NETTE , MEISJES voor de strijkafdeeling. Aanmelding aan de fabriek van 9-12 en 14-18 uur. 

Gezocht in gezin z_onder kinderen een flinke 

Meid::Huishoudster· 
in staat de verzorging van de huishouding geheel zelfstandig op zich te nemen. Mevrouw N UMANN, Molenstraat 1 14, ,,Molen, huis", Boxtel. 
Op de gemeente,secretarie van Boxtel wordt gevra,gd 
een administratieve kracht 

op arbeidsovereenkomst, tegen een belooning vanf 100.__: per maand. De betrekking is van zeer tijdelijken aard. Sollici, taties vóór 7 September e.k. aan den Burgemeester. 
Er is weer 

Levertraan doch . . . . . . nog beperktleverbaar. Wie het eerstkomt, wie het eerst niaalt in : 
Drogisterij "De Molen"M. OLIEMEULENRechterstraat 37.

GRATIS l . . . . .  neen, dat gaat heel moeilijk; doch tegen zeer b illijke tarieven, willen wij ons belasten met het verrichten van 
Administratieve 
Werkzaamheden Speciaal tijdens de avonduren Brieven onder No.  22-3, Molenstraat 19 .

Te koop 0evraagd; goede .Speciaaf!l.aak schapen of geiten, Molen Wederom
straat 37. 
U krijgt weer een hoge prijs voor alle wild en gevogelte. Molenstraat 37, • . Boxtel. 

1 
vo�r alle soorten 

Kaas 
volvet enbelegen 

Origineele Rogge 
en Winter, Tarwe Bestel tijdig. 

F� Gebr. v. Oers 1 �oter en Margarine 1 
Te koop een lap stof van Zaadhandel, Boxtel. 2½ meter, te bevragen, Versche en V" h Nieuwe Kerkstraat 23. gestoomd,e ISC Te lefon isch aangesloten 

WIJ BL.AZEN _ , ,VERZAMELEN" VOOR -HETBRABANTSCHE AMBACHT ! 
De afzetmogelijkheden zijn groot · voor goede producten, maar 
zult 11ij ze111ien, 

arbeidskrachten 7 . . . . . . . . . . .  . 
grondatoffen 7 , . . . • . , • . . • . • .
gereedschappen 7 . . . .  • .  , . • . . . .

Overheidsinatanties w�rken om deze te mobiliseeren'
\ 
maar hebben 

hierna noodi11 geiievens omtrent aantal en kwa iteit van de 
bedrijven. 
Op de or1anisatie1, die samenwerken , in Brabants V_olkahentel, 
io een beroep gedaan om mede te helpen aan de opaporinii eil 
reiristratie van de ambachtsbedrijven. 
Het provinciaal Bestuur van Brabant. Volluheratel heeft zijn 
volledige medewerking toegezegd, omdat het Brabantsche 
ambacht en de kleine nijverheid irroot waren in het verlede 
en irroot moeten zijn in de toekomst, 
Indien ge ondernemer zij t van een van de hieronder 1enoemde 
produceerende ambachten - en iiij bij de komende voorzieniniien 

• niét wilt worden vergeten, geef dan uw naam en adres op : ' 
aan de w�rk1iemeenschap van Brabants Volkah�ratel • ter 
plaatslê of (indien het adres daaivan U niet bekend ia) aan 
·den Burgemeeater van Uw iiemeente, , . 
of rechtstrecka I aan het Provinciaal Bureau van Brabants 
Volluheratel, Willell!,-ll-atraat 37 te Tilburg. ' !  

Eveneens worden alle particulieren, die wel eens een goed 
ambachtsproduct gekocht hebben en die het ambacht ter harte 
gaat, uitirenoodigd de hun bekende ambachtaonderneminiien 
aan bovenvermelde adreaàen op te iieven. 

De organisaties die samenwerken in 
BRABANTS VOLKSHERSTEL. 

Bewerkers lederwaren, zadelmakers, goud- • en zilverameden • 
sierameden, klokkenmakers, pottenbakkers, alazeniers, booten� 
bouwers, grient-, bies- en rietvlechters, houtdraaiers, borstèl� 
maken, kuipers, schriinwerkera modisten, paramentenmakers. 
vervaardigers van speelgoed, muziekinstrumentmakers, inakeia 
van medische en orthopaedische instrumenten, ondernemers in 
een niet genoemd producèerend ambacht, met uitzonderinir van 
een voedaelvoorzieningsambacht. 

R.K. Bond van Handels•, Kanto9r • e n  Winkelbedienden 

Belangrijke· Vergadering 
Maandag 2 Sept. a.s. des avonds om 8 uur in "de Ark" Onderwerp : 

Loonvoorwaarden en Vacantie=regeling 
in het Lev�nsmiddelenbedrijf. Ónze leden, in deze branche werkzaam, maar ook de N IET.LEDEN, worden in hun eigen belang verzocht aanwezig te zijn. HET BESTU UR. 
Het meest gezellige 

N ederlandsch� circus 
vertoont te B O X T E LNaaister heeft nog enkele I Zoute, Zure en I onder no.dagen in de week beschik- N' H • 3 4 4 baar om aan huis te naaien. teuwe artng 1 

op- Zaterdag 31 Augustus 8 uur en 
Firma Spijkers, · Zondag 1 September 2.30 en 8 uur 

Bevragen Molenstraat 19. 
Ondergeteekende biedt DIRK VO S, Sch ildersbed rijf zich aan voor het snijden Stationstraat 44. van uw tabak. G. v. d. Stationstr. 37, Boxtel . Voort, Prins Hendrikstr. 6. 
Te koop 6 zware biggen bij Jan v.d. Bruggen, Munsel 1 3, Boxtel. 
Mevrouw Welling, Bosscheweg 33 vraagt een net dagmeisje of werkster . voor enige dagen per week. 
R.K. Meisje .  biedt zich aan,25 jaar. Liefst voor winkel, is ook genegen in de huishouding behulpzaam te zijn (intern) v.g.g.v. Br. onder nummer 4. 
Mevr. Carpay-Kuypers 
Lerares ENGELS M.O. 

De Engelse lessen 
vangen 2 September 
weer aan. 

Smederij P. J .  VAN DENBRANDT Nieuwe Kerk,straat 48, vra,gt terstond 
een leerjongenm 

H.H. Landbouwers. U it voorraad leverbaar : 
Engelsch Raygras 
Italiaansch Raygras 
Veldd en Ruw Beemdgras 
Beemdlangbloem 
Thimothee 
Witte• en Roode Klaver 
Spurrie en Kn9llenzaad. 

Fa. Gebr. v. Oers 
Zaadhandel, Boxtel. 

Spo,ed 1 Spoed 1 
Wij verwachten binnen 
enkele dagen een grote 
zending 

zwaar vertin de B elgische 
Melkbussen 

· van 2 0  l iter i n h o u d .

R. Pechtold
Molenstraat 5, Boxtel. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Volgf n oo i t meer een schriftel ijke cursus ! 
die meer kost dan 12  gulden, omdat U b1j ons voor dat bedrag een gegarandeerd prima cursus kunt volgen met inbegrip van grondige correctie en het stellen van vragen. Al onze cursussen zijn ingesteld op de zwaarste exameneisen en leiden op voor de officiële diploma's. 
EXAMENVREES IS ONNODIG, want wij geven allen cursisten gelegenheid een TEST- of PROEFEXAMEN af te leggen. 
U kunt bij ons onderstaande cursussen volgen : MIDDENSTANDSDIPLOMA, Verzekeringsinspecteur, Assuradeur, Bouwvakpatroon, Makelaar-Taxateur, Motor- en Rijwielhersteller, Taxateur, FRANS, DUITS, ENGELS, Naai- en Knipcursus, Huishoudcursus, Medische cursus, Belastingrecht, Recht en Wet, enz., enz., enz. , curs1 Alvorens ergens anders ,c gaan studeren, is het UW BELANG toch eerst eens ons gratis prosepctus en proeflessen aan te vragen. Na lezing daarvan volgt U beslist één van onze cursussen. 

I nstituut Verenigde Leergangen voor Vak- en Handelsonderwijs 
Händelstaat 5, AMSTERDAM,ZUID 
Vertegenwoordigers gevraagd 1 

Voor pootaa rdappelen ga i k  dit 

jaar OOK NAAR V A N O E R S. 

BEKEN DMAKING. 'Het streekbureau voor den Wederopbouw te Schijndel maakt bekend : Personen in d� gemeente Boxtel, welke in het bezit zijn van rekeningen betreffende oorlogsschade en/of bezettingsschade aan onroerende goederen, kunnen deze rekeningen incl. de daarvoor bestemde formulieren voor betaling indienen op het Bureau Gemeentewerken te Boxtel, op Maandag 2 t.m. 5 September 1946, dagelijks van 9 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. 

-

-

v.h. Coli. v. Alg. Comm. v. d. WederopbouwHet Hoofd van het Streekbur�au Schijndel,G. VAN ESSEN.
Rookt 

kwal iteit v o l  geur e n  smaak 

en Koopt 1 bli Bert va n den Braak ■ 
N ieuwe Kerkstraat 73 Telefo on 4 5 0  

Druk : J. P. Tielen, Boxt el . 

Het mooiste Circusprogramma 
_ s1nds de . bevrijding. 

De leuze voor dczé 2 dagen : 

Heel Boxtel en omgeving naar 

Circus Saltarino 
Standplaats Molenstraat. 

Café ,,De Spor�wereld ". 
Op Koninginnedag en Zoridag 
1 September speelt 

de Reus van Canada. 
Aanbevelend, 

J .. v. RUN.

, ,DE ARK" == BOXTEL T ooneelgezelschap 
' WILLEM HART 

D o nderdag  5 September 8 uur opvoering van het beroemde Toneelwerk 
De Koopman van Venetië 
van Rodrigo Giacommetty 
(dus niet van Shakespeare) 

in 6 T afreelen. 
1 WILLEM HART in zijn glansrol als SHYLOCK 1 
Prijzen der plaatsen : f 2.-, f 1,50 f 1.Plaatsbespreken op 4 en 5 September aan d_e z,al. 

Met Koninginnedag 
een speciale étalage van Tafelzilver. 

Echt Zilver 1s een blijvend, rijk

bezit van generatie tot generatie. 
' 

Verkrijgbaar tegen inlevering of 

bijbetaling van oud zilver. 

fi. v� Vlerken, :Boxtel 
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN ·OMGEVING 

Paus Pius XII 

en het begin van de oorlog. 
In gezelschap van graaf Ciano brachten de 
koning en de koningin van Italië van de 
21e December 1939 een bezoek aan het Va
ticaan. De Paus drong aan op een definitieve 
neutraliteit. Het gerucht ging toen, dat de 
Paus een tegenbezoek zou brengen, hetgeen 
sinds 1870 niet meer was gebeurd. De 28e 
December bracht de Paus, vergezeld van 
drie kardinalen, zijn voornemen ten uitvoer. 
De prinsen van het huis Savoie en graaf 
Ciano waren bij de plechtige ontvan°st te
genwoordig. Alleen Mussolini was ahvezig. 
Wederom wees Pius XII op de noodzake
lijkheid voor Italië van een vreedzame poli
tiek. In een prachtige redevoering tot de 
verzamelde kardinalen had de Paus daags 
voor Kerstmis diepgaande gedachten uiteen
gezet over de wereldvrede, gedachten die 
rechtstreeks, Hitler's opvattingen dienaan
gaande in het geding brachten. 
In zijn openingsrede voor de Franse Kamer 
betuigde de voorzitter, 11 Januari 1940 zijn 
instemming met de nobele gedachten van 
de Paus. 
Daags voor Kerstmis 1939 greep er een be
langrijke gebeurtenis plaats: Roosevelt zond 
een persoonlijke vertegenwoordiger met de 
rang van ambassadeur naar het Vaticaan. 
Dat vervulde Zijne Heiligheid met dank
bare vreugde. Ook hier was duidelijk sprake 
van gelijke gestemdheid in de inzichten op 
oorlog en vrede. De heer Myron Taylor 
overhandigde 27 December in een plechtige 
zitting zijn geloofsbrieven. • 
Deze gemeenschap van opvattingen bun
delde in het Vaticaan en het Witte Huis 
beid.er_a_ç.tiviteit. Jjun eerste g _emeenschaooe.
liflf�Wêrlê ö'ad tötcfoil ;1tàlië'�öu1ten-ae 'Öór�· 
log te houden. Ciano had er wel oren naar: 
vechten naast Duitsland scheen hem geen 
verrukking toe. Begin 1940 werd Frankrijk 
door zijn ambassadeur bij het Vaticaan 
verwittigd van Hitlers plannen om zeer bin
nenkort dwars door België heen zijn wapens 
te richten op het hart van Frankrijk. Toen 
dit ,niet zo spoedig plaats vond, geloofde 
men daar met een zenuw-oorlog te doen te 
hebben. 
Elf -Maart confereerde von Ribbentrop met 
Musolini en Ciano. Bij die gelegenheid be
zocht hij ook de Paus. Hij zeide absoluut 

zeker te zijn van een algeheele Duitse over
winning vóór het einde van 1940. Het Duitse 
volk stond als één man achter de Fuhrer. 
Toen las de Paus hem zo geduchtig de les, 
dat hij bijna in bezwijming geraakte alvorens 
zijn opwachting te maken bij de st;:iatssecre
taris van Zijne Heiligheid. 
Een week later was Summer 'Welles bij de 
Paus. Men deelde hem mede, dat Mussolini 
het Italiaanse volk, eerder vredelievend ge
stemd, niet geheel achter zich had, maar 
dat zijn houding eerder strijdlustig was. De 
staatssecretaris van de Paus deelde ,k in
houd van het bezoek van beide gror de en_ 
aan de Franse ambassadeur mede. 
Op Paasdag greep de Paus nogmaàls de 
gelegenheid aan 0111 op de voordelen van de 
vrede te wijzen. 
Een en twintig April schreef hij eigenha11dig 
een brief aan Mussolini, waarin hij hen1 
zijn grote verantwoordelijkheid als chef der 
regering onder ogen bracht. Hij wees hem 
op de voordelen der neutraliteit voor. de 
Italiaanse staat. Negen dagen later gewaar
digde. Mussolini te antwoorden, dat zo 
Italië morgen in de oorlog zou moeten gaan, 
deze houding zou worden voorgeschreven 
door zijn eer, belangen en toekomst. Op vijf 
Mei besteeg de Paus nogmaals de kansel
om de Allerhoogste voor de vrede van zijn
land te bidden. Acht Mei vernam de Franse
ambassadeur dat Hitler" voor het einde van
de week het offensief zou openen. Het Va
ticaan was dus wel bijzonder op de hoogte 
want tien Mei rukten de Duitse horden
Nederland en België binnen. 
Een week later berichtte kardinaal Suhard 

• van· Parijs,· dat de Franse troepen de eerste
tekenen van verflauwing vertoonden. Hij
vroeg de Paus er bij Mussolini op aan te
dringen, Frankrijk in tussentijd niet in de
rug aan te vallen. Reeds had de Paus daar
toe stappen gedaan op eigen initiatief. Hij
kreeg als antwoord: ,,De Heilige Stoel heeft
stelling genomen tegen geheel Europa".
Nu bleef de Paus niets anders meer over
dan te bidden en te off eren; hij had alles
gedaan wat in het menselijk vermogen lag,
om de vrede te redden; Hij was er niet
in geslaagd. 
(La Croix) P.R.

=================================== 

De· Boxtelsche 

AMBACHTSSCHOOL 
Boxtel neeft nu zijn Ambachtsschool of lie
ver ambachtsopleiding, want het schoolge
bouw moet nog ingericht worden. 
In het Jeugdhuis in de Nieuwstraat zijn 
voorlopig de ruim 80 leerlingen onderge
bracht. waarvan er 62 worden opgeleid -voor 
de vakken houtbewerking en 19 voor metsel-
en stucadoorsvak. 
De enthousiaste directeur en leraren hebben 
onder de moeilijke omstandigheden, onzen 
tijd eigen, de zware taak op zich genomen 
een flink aantal jongens op te leiden voor 
door hen gekozen ambachten. Daarbij zul
len drie hoofden van scholen, de heren Van 
Bragt, v. Hellemond en Maas nog algemeen 
vormend onderwijs geven, aangevuld met 
godsdienstonderwijs van de kapelaan Ver
bruggen. 
Maandagmorgen om half tien droeg den 
Hoogeerw. Heer Deken Broekman een H. 
Mis op om Gods zegen over het_ te beginnen 
grootse werk af te smeken. 
Bestuur der Stichting Nijverheidsonderwijs, 
Directeur en Leraren, Hoofden der scholen 
en alle leerlingen, waarvan vele vergezeld 
van hunne ouders woonden deze H. Mis 
in de St. Petruskerk bij. 
Van hier begaven allen zich naar het Jeugd
huis, dat door den Zeereerw. Heer Pastoor 
Van Besouw grotendeels ter beschikking is 
gesteld om voorlopig gebruikt te worden 
voor . het ambachtsonderwijs. 
In een blijgestemd welkomstwoord verklaar
de de Hoogeerw. Heer Deken de Ambachts
school geopend. Hierbij attenteerde hij op 
het voorlopig karakter dezer opening en gaf ' 
.dit ook als reden op voor de eenvoud van 
deze voor Boxtel a.h.w. historische gebeur
tenis. De officiele plechtige opening zal eerst 
plaats hebberi als het voor tijdelijke am
bachtsschool bestemde gebouw zal gereed. 
zijn. 

Den heer Inspecteur van het Nijverheids
onderwijs, Ir. Hesselfeldt, die op buitenge
woon voortvarende wijze heeft medegewerkt 
ter verkrijging onzer ambachtsschool, werd
middels een danktelegram kennisgegeven 
van de openingsbijeenkomst.
Ook den secretaris der stichting den Heer
J. van Hout, werd dank gebracht voor het
vele belangrijke werk voor de stichting der
school. 
Bij afwezighe,id wegens · ambtsbezigheden
van den Heer Burgemeester meende de 
Heer Van Hout, als gemeentesecretaris te

. mogen mededelen dat het nu aanvangende 
ambachtsonderwijs steeds de medewerkende 

• belangstelling van het gemeentebestuur zal
hebben en niet het ·minst van den Bur
gemeester. 
De Heer Van Esch, directeur van onze am
bachtsschool, verwelkomde de leerlingen en 
zeide, dat hij en de leraren het als een eer
plicht achten de jongens, die aan hun zorgen 
worden toevertrouwd, de vakbekwaamheid 
bij te brengen, waarmee zij na het verlaten 
der school het volle leven kunnen ingaan. 
Hij wees er de jongens op, dat zij nu door 
ijver hun dankbaarheid jegens de ouders 
moeten tonen voor de aan hun bestede 
zorge en in gehoorzaamheid aan leraren en 
schoolreglement moeten meewerken aan het 
grootst mogelijke onderwijsresultaat. 
Zo ook zal de ambitie, waarmede leraren 
zich zullen geven om van de aan hun zorgen 
toevertrouwde jongens bekwame àrbeiders 
te helpen maken wederkerig worden be
loond. 
Tot besluit van deze openingsbijeenkomst 
werd een rondgang gemaakt door de voor 
het onderwijs ingerichte lokalen en de be
zichtiging van gereedschappen en materialen. 
Dinsdag 3 September vingen de lessen aan 
voor de vakken houtbewerking terwijl over 
14 dagen de practische lessen in het metsel
P. stucadoorwerk kunnen beginnen.' 
f1et de verrijking van deze ambachtsschool, 
itraks nog gecompleteerd met een avond
_tekenschool, heeft Boxtel als centrumge
meente weer een titel meer verworven. 

De komende 

Sociale Zondag. 
Er wordt met onverdroten ijver gewerk� 
aan de voorbereiding van de Sociale Zcndag 
op 15 September a.s. 
Het moet een grootse manifistatie wor
den, die alfe standen omvat. Ook de ver-, 
schillende verenigingen uit Boxtel worden 
verzocht aan het welslagen van deze dag 
hun :c.eer gewaardeerde krachten te wijden. 
On'! overzichtelijker te kunnen werken 
heeft het Bestuur daarvoor een beroep ge
daan op verschillende commissies. Zo is er 
öok een Cultuur-commissie, die tot taak 
heeft de meer uiterlijke kant te verzorgen. 
Zij heeft zich onder meer tot doel ge
stelcl ·een massa-manifestatie te organiseren, 
Het is echter, gezien de nog resterende 
tijd, ondoenlijk- om alle mogelijke vereni
gingen, bewegingen en organisaties bij mo�
de ,,an hun bestuursapparaten aan te schrij
ven voor een algemene vergadering. 
Ook al omdat het zeer moeilijk is voor 
iedereen een geschikte dag uit te zoeken. 
Om toch tot samenwerking te komen, 
heeft de Cultuur-commissie gemeend, een 
orootse optocht in te lassen. Iedere plaatse
lijke vereniging, beweging enz. is uitgeno-, 
digd daaraan deel te nemen. Dus niet _alleen 
de standsorganisaties van ouderen en Jonge
ren,· maar alle mogelijke bestaande clubs, 
verenigingen, enz. Komt eens los mannen
broeders. Doet mee, allemaal. 
Wie er iets voor voelt, wordt verzocht 
voor Dinsdag 10 September a.s. hiervan mel
ding te maken bij P. Reginald, St. Theresia
Missiehuis, Boxtel (Stapelen). 
U behoeft maar even langs te lopen en 
de naam uwer vereniging wordt genoteerd. 
Volgende week wordt dan de formatie van 
de stoèt, die 's miàdag� plaat� --heeft, n;:i:der 
bekerid gemaakt. Wij verschijnen dus alle
maal op het appèl. Zo werken we mede aan 
een algemeen belang, aan de geestelijke op
bouw . van ons getroffen vaderland. 

De Cultuur-commissie. 

Ingezonden stukken 
VOLKSDANS 

Jammer dat ik het vendelzwaaien en de rei
dansen niet gezien heb. Ik kwam juist te 
laat naar huis gehinkt, terugkomende van 
een weekcursus voor Volksdans, waarbij ik 
mijn spier wat verrekt heb. 
Over de vendelzwaaiers heb ik niets dan lof 
vernomen. Gelukkig dat er die middag dus 
iets is geweest dat tevens in de smaak is ge
vallen. Want over de reidansen heb ik niet 
zoveel aangenaams gehoord. Dat kan liggen 
aan de toeschouwers en/of aan de dansers. 
We zullen het houden op het eerste. 
\XI elke dansen er gedemonstreerd werden 
weet ik niet, maar dat b.v. de tovercirkel 
oedanst is, heb ik uit de beschrijving niet 
kunnen opmaken, evenmin als de Ringelrei, 
terwijl dit toch dansen zijn, die met een 
niet te groot aantal muzikale, overigens vrij� 
wel ongeschoolde, danslustigen uit te voeren 
zijn. In deze richting moet er immers ge
streefd worden. 
Het gaat er toch in de eerste plaats niet om, 
om de dans perfect te kunnen uitvoeren en 
om daarna een demonstratie te kunnen ge
ven, maar het gaat om het plezier van het 
dansen. Een goede uitvoering verhoogt het 
plezier, maar komt op de tweede plaats. 
Je kent toch wel de uitdrukking·: ,,hoe meer 
zielen, hoe meer vreugde"? Niet: Hoe meer 
zielen er toeschouwen, maar: hoe meer zie
len er meedansen, hoe meer vreugde. Daar 
moeten we het op aanleggen. 
Het is toch duidelijk, dat een voiksdans, om 
niet het woord reidans te gebruiken, waar 
een wrange bijsmaak aangekomen is (ik voor 
mij gebruik nog liever het woord "Gemeen
schapsdans") dat dus die volksdans een dans 
is van de gemeenschap, en dat di�gedanst 
moet worden door de gemeenschap, mensen 
van de gemeenschap, d.w.z. mensen met een 
gemeenschapsmentaliteit. Daardoor zullen zij 
het karakter van de dans ook beter aan
voelen en zo steeds meer plezier krijgen in 
de dans. Daarom was het zó genoegelijk op 
Drakenburgh,, omdat er een andere geest, 
in ons gevaren was, die van een echte ge
meenschap, waardoor we oprecht konden 
zingen van "Wij zijn gebroeders zoals gij 
ziet". Wij zijn uit elkaar gegaan om dat 
verder te dragen. • 
Aanstaande Zondag naar het Brabants 
Volksdansfeest in St. Oedenrode. 

. Wie zullen we daar zien? David 

,,Uw Geloof heeft u gered" 
Lucas 17, 18. 

Van de tien melaatsen keerde er slechts een 
terug om Jezus te bedanken voor de won-, 
derbare genezing, die hij mocht ondervinden. 
Vreemd dat wel de tij<len maar niet de men•: 
sen veranderen. \X/ant als we even een. 
kleine vergelijking maken met onze tijd dan 
is het wel heel duidelijk dat wij aan geen en
kele deugd zoveel gebrek hebben als aan de 
deugd van dankbaarheid. 
Nog niet zo heel lang. geleden pelgrimeer� 
den wij naar allerlei genadeoorden om de 
vrede voor ons land en ons volk en voor 
de hele wereld af te smeken. Onze kerken 
werden zeer druk bezocht door biddende 
mensen. De verschillende buurten onzer ge
meentens verzamelden gaven voor het lezen
en zingen van heilige missen tot intentie van 
de zo begeerde vrede. Maar nauwelijks gaf 
God ons de vrede of dat alles hield op; 
slechts een enkeling keerde terug naar de 
kerk om God te bedanken. De oorlog had 
de wereld en de mensen melaats gemaakt. 
God genas dit alles door de weldaad van de 
vrede. Maar slechts één van de tien of 
misschien nog niet één van de honderd ging 
terug naar de stilte der kerk, waar de gods
lamp van de vrede brandde, om zijn dank
baarheid uit te zingen voor de Gever van 
dit wonderbaarlijk geschenk dat vrede heet. 
Tot die ene melaatse die gereinigd werd en 
terugkeerde naar zijn Weldoener zeide Jes 

zus: Uw geloof heeft u gered. Mocht het 
waa_r zijn dat de Vorst des vredes ook tot. 
ons kon zèggen: Uw geloof heéft u gered 
uit de verschrikkelijke melaatsheid van de 
oorl� 

•• 
De schoonste bewijzen van dankbaarheid. 
kunnen wij God geven door het geloof te 
beleven dat ons redden en behouden kan 
door alle tijden heen. 
God gaf ons de vrede. Wij hebben de: 
plicht hem dankbaar de beleving van ons 
heilig geloof aan te bieden als een klein maar, 
diepgemeend tegengeschenk. 

Wat ZIJ er van dachten�-
Jonge idealisten droomden er van de bal
zaal te kerstenen. Daartoe wilden zij zich 
de instemming der meisjes verzekeren� Zîj
werden uitgenodigd door de secretaris ·der, 
strijdlustigen. Uit het antwoord blijkt wel; 
dat ook het vrouwelijk gedeelte onzer ges 

ëmancipeerde samenleving zich niet alleeri 
laat drijven op gevoel, maar ook verstand 
gebruikt. 
Mijnheer! Zo opent het epistel: Wij zijn 
jong, hebben schoonheid lief en weten hoe 
zalig het is te dansen. Maar wij wantrouwen 
onszelf. Wij weten, dat we kwaad kunnen 
doen, De atmosfeer in de balzaal is zo be�dwelmend, dat men moeilijk kan instaan
voor zichzelf. • • Ook weten we, hoe moeilijk het is niet meer te gaan, als men er eens de smaak van te pakken heeft. Aangenomen, dat U en wij" slechts met edele gevoelens bezield onze rondjes draaien, eenmaal in de balzaal zijn wij, christenen, wel degelijk verantwoordelijk voor onze broeders en zusters iri Ch�istus, van zeer verschillend zedelijkplmmage. 
Gij herha�lt, dat ge voorvechter zijt vande Katho!t_e_ke Actie, en juist gaat dansen,om het peil er van te verhogen. • · 
Maar na gedane ervaring moest een aalmoezenier van de KA.]. ergens in 't buiten� land, die ook meedeed aan veredeling der danswoede besluiten een nieuwe slagzin door te geven: ,,De danszaal is het voorpor-taal der hel". 
Hoe kan het ook anders. De atmosfeer is 
·er vaak zo onsmakelijk, dat niemand zeker is
sterk genoeg te zijn om die weelde tè kuri�
nen dragen. Het arbeidsmidden, het milieJ 
der boeren en studenten, waarin de voorzie,: 

nigheid ons een plaatsje gaf, kan men ver� 
christelijken, want eenieder krijgt voldoen4ti 
genade van staat. Maar deze kunstmatige 
verblijven met hun onge:;ond klimàat • zijo
moeilijk gezond te maken. . ·, ' . ó', 
Zeggen, dat een christen-mens overal moet
binnengaan is kinderlijke laatdunkendheid,
Er zijn nu eenmaal plaatsen én dingen, diq
zich niet laten dopen. Het Evangelie zegt 



niet: ,,Als uw oog U ergert, reinig het,"
maar Christus heeft gezegd: ,,Ruk het uit."
Als we niet de kloekheid bezitten van een 
radicaal "neen" noch die naastenliefde on
verbiddelijk als de dood, die weet .te vechten 
om eigen en anders zieleheil, dan kunnen
wij geen getuigen zijn van Onzen Meester. 
Meer dan ooit is het zaak nu te geloven 
-in de realiteit van het kwaad. 
Vaartwel ende leret schone. Deze brief 
werd niet door onze Boxtelse meisjes gepost!

P. R.

gewichtige bestrijding propaganda te maken. 
' Spiritualia .. 

In België kunt u een fles wijn kopen voor 
22 francs. 
De Franse Cognac kunt u in elke hoeveel
heid in honderden winkels kopen voor 250-
300 francs, terwijl de Schiedammer voor on
geveer de zelfde prijs te koop is. 
Het is een slecht werelddeel waarin het geen 
enkel land goed gaat! 

Mis�;ntoonstelli-ng p�)l�IEUWSWe ztJn eens een k11k1e gaan nemen op 
het Kasteel van Stapelen, waar de Verenig- • 
de Missionarissen van 14 tot en met 22 
September a.s. een grootse Missie-tentoon
stelling openen. Er wordt hard en met alge
hele . toewijding gewerkt. Triomphantelijk 
rijst een groot wit kruis' op de torens van 
het romantische Kasteel in de donkere lucht 
omhoog. Er wordt geschaafd en getimmerd. 

, Kostbare voorwerpen komen in reusach
tige koffers verpakt dagelijks binnen. Reeds 
zijn er meerdere stands in elkaar gezet. 
Het beloofd iets uitzonderlijks te worden. 
Men waand zich werkelijk in de tropen, 
zo wordt de gehele ruimte aangepast aan de 
landen, waar de Godsgezanten werken. AI-

. leen het zien van deze voorbereidingen doet 
ons hart al vol verwachting kloppen, als 
toen wij nóg heel klein Sint Nicolaas en 
Pieterbaas over' de donkere wegen hoorden 
rijden. 
Men is getroffen door de belangloze toe
wijding van onze eigen Boxtelse vakmensen, 
die tijd noch moeite sparen. Deze tentoon
stelling, die niemand mag nalaten met zijn 
aanwezigheid op te luisteren, zal over jaren 
nog in ons hart gegrift staan. Wij ouderen 
zullen ons met trots achter onze missiona
rissen scharen in woord en daad en in de 

harten onzer kinderen zal iets beginnen te 
trillen van het nog altijd te weinig gewaar
deerde offer, dat onze priesters eens brach
ten. P. R. 

NIEUWS 

in Vogelvlucht. 
De Bisschop van Buffalo 

• op bezoek bij de Boedhisten.
Mgr. Duffy, bisschop van Buffalo (Amerika), 
op inspectie-reis door Japan, is door de voor
aanstaande leiders der Boedhistische secten 
Ó'p een officiële receptie ontvangen. • • 
De begroeting had plaats in de Boedhistische 
tempel van Kioto. De Katholieke Ameri
kaanse prelaat deed een beroep op zijn 
gastheren, om in naam der hoofddeugden, 
aan beide godsdiensten gemeen, één front 
te vormen samen met de katholieken, ter 
bestrijding van het materialisme en van de 

onzedelijkheid. 
De vertegenwoordigers van de twee voor-

. naamste secten, in hun antwoord op de toe
spraak van den bisschop, verklaarden zich 
bereid om gemeenschappelijk te strijden aan 
de zijde der Katholieken ter verdediging van 
de geestelijke waarden. 

Onderhandelingen 
. van het Vaticaan met Franco. 
Zoals men weet heeft het Vaticaan tot nu 
toe, ondanks het aandringen van generaal 
Franco, steeds geweigerd in onderhande
lingen te treden aangaande een Concordaat. 
In 1851 was er een overeenkomst gesloten 
tussen de Spaanse kroon en het Vaticaan, 
bekrachtigd door een Concordaat, dat ech
ter sedert het uitroepen der Spaanse Repu
bliek was vervallen en sindsdien niet hervat. 
Sedert enige tijd echter zijn er onderhande
lingen gaande ter regeling van verschillende 
kwesties, hetgeen des te gemakkelijker is 
daar in Spanje de katholieke godsdienst
staatsgodsdienst is. In Spaanse kringen is 
men van mening dat deze besprekingen wel
dra geeindigd zijn en tot een gunstig resul
taat zullen leiden, zodat het sluiten van een 
Concordaat door geen enkele moeilijkheid 
meer in de weg zal worden gestaan. 

Wij gingen naar Indië. 
De Legervoorlichtingsdienst in den Haag 
gaf een brochure uit onder de titel "Wij 
gingen !?aar Indië," waarin de Commandant 
van 11-10 R.I. in de vorm van een brief 
enkele feiten vermeld waarmee hij de boze 
geruchten over de onveiligheid in Indië 
weerlegt en verklaart dat er vele leugens in 
omloop zijn omtrent de gevallen van ge
slachtsziekten in het leger. 
Hij deelt dan ook nog mede dat hiertegen 
maatregelen genomen zijn en dat hij ge
straft wordt die zich in geval van deze ziek-
te niet meldt. 
Met geen enkel woord echter wordt er ge
rept over de geestelijke verzorging van het 
leger. Maar dat is dan ook niet zo heel voor
naam, want daar maken zich de meeste men
sen niet meer druk over. 

Bestrijdt ratten en muizen. 
De èommissie inzake de bestrijding van rat
ten en muizen heeft een brochure uitgege
ven met mooie illustraties, waarin u de 

noodzakelijkheid en de middelen voor rat
tenbestrijding kunt vinden. Er zullen door 
deze commissie ook enige sluitzegels voor 
brieven worden uitgegeven om voor deze 

LENNISHEUVEL 
VIERT KONINGINNEDAG. 

31 Augustus - 's middags· half twee -
grote bedrijvigheid in de straten en land
wegen van Lennisheuvel. 
Jong en oud toog naar 't feestterrein, waar 
men elkaar zou bekampen in twaalf ver
schillende volksspelen. 
De Weleerw. Pater Pancratius Ass., - lei
der en initiatiefnemer van dit groots gebeu
ren, - sprak 'n kort openingswoord. 
Hij dankte de inwoners van Lennisheuvel 
�!e door hunne massale opkomst, 't mog/ 
!tJk maakten, de zes en zestigste verjaardag 
v�n onze geliefde vorstin op een wijze te 
vieren als nog nooit in Lennisheuvel was 
voorgevallen. 
Hierna namen de spelen een aanvang. 
Men zag kleine kinderen van 5 jaar en 
ouden van dagen van 60 à 70 jaar. De jonge 

mannen van 18-30 jaar behaalden in ver
spr!ngen 'n áfstand van 4,35 m., en in hoog
spnngen 1,50 m. waarlijk grote prestaties. 
Elders zag men 'n zestal Lennisheuvelse da
mes op keurige wijze reidansen uitvoeren, 
't Feest werd opgeluisterd door prachtige 
muziek, die door twee luidsprekers versterkt 
over 't veld golfde. 
Nu en dan' overstemde de hilariteit en 't 
hoerageroep de pittige marsmuziek. 
-Bij 't blindlopen voor mannen van 50 tot 70
jaar, die bij 'n goede start, zich plotseling 
waaiervormig verspreiden en recht op de 
toeschouwers losstormden, was 't gelach niet 
van de lucht. 
Klokslag half zeven, zweeg de muziek en 
onder ademloze stilte werden de ruim zeven
tig prijzen aan de winnaars overhandigd. 
Lennisheuvel was ontwaakt. Door eensge-

1 
zindheid en spontaniteit had men deze dag 

, tot 'n onvergetelijke dag in de geschiedenis 
van de parochie Lennisheuvel gemaakt. 
Dit belooft veel voor de toekomst. 
BliJfr zo volharden, inwoners van Lennis
heuvel tot groei en bloei van Uw parochie 
ja tot heil van heel Boxtel. . � 
Rest mij nog 'n hartelijk Woord van dank 
te richten aan den Weleerw. Pater Pancra
tius, die door zijn energieke leiding dit feest 
zo uitstekend heeft doen slagen, en verder 
aan W. Brekelmans die gratis zijn weide 

voor dit doel afstond; en aan alle commissa
rissen en medehelpers. 

POSTDUIVENVERENIGING 
,,DE LUCHTPOST", BOXTEL. 

Op Zondag 1 September j.l. hield de P.D.V. 
"De Luchtpost" te Boxtel een wedvlucht met 
jonge en oude duiven uit Duffel in België. 
Afstand 80 Km. De duiven werden om 9 uur 
met helder weer en zuid-westen wind in 
vrijheid gesteld. Om 10.06.32 werd de eer
ste in Boxtel geconstateerd. De prijzen wer
den als volgt gewonnen: 
1, 6 J. Bekers; 2, 38, 44 en 45 J. Habra
ken; 3 en 4 W. Griensven; 5, 16, 26 en 41 
H. Siemerink; 7 P. Geurts; 8, 9, 14, 17, 28, 
31, 33, 37, 39, 53 en 62 J. Eykemans; 10 en 
51 Chr. Leyten; 11, 19 en 40 A. Habraken; 
12 A. Calsijn; 13, 47, 50 en 61 A. Bekers; 
15 en 42 J. van Susante; 18 W. v. d. Hey
den; 20 v. d. Boogaard; 21, 22, 23 en 34 H. 
v. d. Broek; 24, 32 en 46 J. Smulders • 25
29 en 49 Th. Eltink; 27, 55 en 60 L. 1Ver� 
berk; 30 en 52 P. Koelink; 35 J. Strij
bosch; 36 en 43 J. Voets; 48 L. Sips; 54 en 
58 Th. v. d. Langenberg; 56 en 63 M. v. d. 
Brandt; 57 en 2e overd. C. Langeman; 
59 Gijsen; 1 e overduif Schoenmakers. 
De laatste prijswinnende duif werd gecon
stateerd om 10,51, 18 uur. 

HANDBOOGCONCOURS. 
Zondag werd bij de doele "Oefening Baart
Kunst" gevestigd bij café F. v. d. Aker, een 
wedstrijd gehouden voor kring Boxtel. De 
uitslag was als volgt, waarbij wordt opge
merkt dat dit de einduitslag is van twee 
concoursen, waarvan het eerste in Liempde 
werd gehouden bij het gezelschap Soranus: 
Eerste Zestallen: 1 pr. L'Uriion Boxtel, 393 
p.; 2 p_ç, Soranus Liempde 350 p.; 3 pr. 
L'Union - Liempde 319 p.; 4 pr. Oefening
Baart Kunst Boxtel 292; 5. pr. Eendracht 
Rozen jacht Boxtel 267 p.; 6 pr. Soranus 
Haaren 255 p.; 7 pr. Diana Boxtel 227 p. 
Tweede Zestallen: 1 pr. L'Union Boxtel 288 
p.; 2 pr. Soranus Liempde 241; 3 pr. Een
dracht Rozen jacht Boxtel 207 p.; 4 pr. 
L'Union Liempde 205 p.; 5 pr. Diana 
Boxtel 83 p. 
Personele Prijzen: Kunst: 1 pr. L. van Geel.

• L'Union Boxtel 24 p.; 2 pr. H. v. Esch idem 
23 p. (5,5); 3 pr. G. v. Esch idem 23 p. (5,3); 
4 pr. P. v. Brunschot idem 22 p.; 5 pr. P. 
v. d. Wiel Soranus Liempde 21 p.; Geluk:
1 e pr. C. v. Casteren L'Union Liempde 28 p. 

2 pr. W. v. Son Oefening Baart Kunst Box
tel 26 p.; 3 pr. G. v. d. Plas idem 25 p.; 
4 M. v. d. Ven Eendracht Rozenjacht Boxtel 
24, {6); 5 pr. J. v. d. Loo L'Union Liempde 
24· (5). 
Hoogste Schutter Eerste Zestal op de. wed
strijd van 7 Juli was H. de Koning met 39 
punten (10 pijlen) en op de wedstrijd van 
2 September M. v. Esch met 42_ punten, bei
den van L'Union Boxtel. 
Hoogste Schutter Tweede Zestal op de wed
strijd van 7 Juli werd Th. op het Hoog met 
32 punten (Eendr. Rozenj.) en op de wed
strijd van 2 Sept. werd L. van Geel hoogste 
schutter met 39 punten (L'Union Boxtel). 

,te 

MISSIE-WEDSTRIJD. 

a.s. Zondag speelt "Boxtel" ten bate van de
vertrekkenden Broeder van den Heuvel. De 
wedstrijden vangen aan om 12 uur. Nadere
mededelingen kan men vinden op de raam
biljetten. Leden en donateurs hebben in
verband met het doel van deze wedstrijden 
geen vrijen toegang. Wij verwachten dat
velen deze middag het "Boxtel" terrein zul
len bezoeken om hierdoor hun steun te ver
lenen aan het Missiewerk en zeer zeker mag 
de buurt niet wegblijven. Allen op naar het
St. Paulus sportpark aan de Nieuwstraat.

perfecte leiding, een groot succes. Hierna
werd aan de-kinderen versnaperingen uitge
reikt en de behaalde prijzen aangebodèn: 
Toen ving het meest humoristiscqe en ko
mische gedeelte aan n.l. de grote • kinderen 
tot 75 jaar moesten deelnemen· aan alle kin
derspelen. Het werd een opeenvolging van 
lachwekkende situaties en het grote aantal 
aanwezigen, ook uit andere wijken stemden 
luid applaudiserend met dit tot het laatste 
moment dolkomische gedeelte in. 's Avonds 
werd gelegenheid gegeven tot dansen in de 
garage van de Fam. Wagenaars, welke voor 
dit doel tot een waar danspaleis was her
schapen. • • • 
Zondagmiddag werd ingezet met een koffie
tafel voo,r d'e jeugd en diverse andere ver
makelijkheden. 's,Avonds werd een cabaret 
gegeven, welk uitstekend verzorgd werd 
door het duo "Boco". Ook vond een Am.• Verloting plaats en alle beschikbare prijzen 
werden door de buurtgenoten gratis ver
strekt. Daarna volgde een welvoorziene kof
fietafel en werd deze dag met muziek en 
zang afgesloten. -
's Maandagsavonds konden onzF buurtgeno
ten genieten van een toneelspel, hetwelk 
voor het voetlièht werd gebracht door een 
pas opgerichte toneelvereniging .. Het ge
heel paste weer in de vrolijke stemming der 

Geslaagd. voorafgaande dagen. 
Zo heeft de Buurtvereniging "Merheim-' Te Utrecht slaagde d.d. 3 September den straat" getoond, op welke wijze feest - ge-Heer L. J. H. van Langen voor het horloge- - vierd en wat door onderlingen eensgezind-makersbediende examen. heid bereikt kan worden. Dat deze band 

CONSULTATIEBUREAU van vriendschap ook op andere gebieden 
VOOR TUBERCULOSE-BESTRIJDING verwezelijkt moge worden, is de wens van 

Met ingang van deze week zal het consul- ons allen. 
tatiebureau zitting houden 's Woensdags- DAMMEN. 
morgens van 9 tot half 11 inplaats van Heden 2 September 1946 speelde de eerste 

's Maandags. Boxtelse Damclub een vriendschappelijke 
EXTRA TREIN VOOR 

wedstrijd tegen de heren uit St. Michiels
Gestel. Aan de eerste borden werd goed ZOMERFEEST TE OISTERWIJK. spel gegeven, doch alle anderen uitgezon-De leden der Katholieke Arbeidersbeweging derd den Heer Oliemeulen, faalden. Met die a.s. Zondag 8 September deelnemen aan slechts drie partijen remise door de heren het Zomerfeest kunnen om 11.03 uur per A. Kool, H. Schuurmans en C. Oliemeulenextra trein uit Boxtel vertrekken. • behaald, moesten we met 17 tegen 3 de vlag Vertrek uit Oisterwijk 's avonds 19.48 uur. strijken. Al met al een leerzame avond. 

Dinsdag 10 September a.s. om 7 uur zal De revanche partijen zullen begin October 
in de kapel der ZeerEerw. Paters Assumptio� plaats vinden. 
nisten een H. Mis worden gelezen ter ere a.s. Maandag 9 September komt de Heer
van Nicolaas yan Tolentijn. . van Boekel uit Vught een semultaan seance 

RëUNE LICHTE DIVISIE. geven. Aanvang 8 uur in Hotel Theeuwkens. 
Op 12 September houden de officieren van KONINGINNEDAG. 

de L;chte Divisie die gedurende een lange Nationale feestdagen zijn over het algemeen 
tijd in Boxtel gelegerd waren, een rëune in goede gelegenheden om het volkseigene te 
Boxtel. De oude vriendschapsbanden zullen demonstreren en waar het nodig is weer in

nog eens worden verstevigd. te voeren. Zulk een goede volkse demon
stratie mochten we zien -in de vendeldemon-

VIERING KONINGINNEFEEST DOOR stratie van de. Beek en Donkse Vendeliers. 
BUURTVER. ,,MERHEIMSTRAAT". De muzîekcorpsen en zangverenigingen kun-

Door lange voorbereidingen is het �estuur .... �-nen'"'het-feest-zeec� schoon- .@mlijs:ten,;�fi:-;:..<!.öïf-
van de Buurtvereniging "Merheimstraat" er certen in Boxtel ·stellen· we zeef é:,p. prijs, 
in geslaagd een feest op touw te zetten, het- maar bij een nationaal feest moet de mässa 
welk zijn weerga niet heeft gevonden. . meewerken, zelf meespelen. De reidansen, 
De samenwerking en eensgezindheid, de die nu werden uitgevoerd door een klein 
goede geest en offervaardigheid van de aantal jongens en meisjes van den Jongen 
buurtgenoten was boven alle lof geprezen, Boerenstand, zouden in groter verband moe-
en hebben hierdoor bijgedragen om dit feest ten worden uitgevoerd, met medewerking 
tot een volledig succes te maken. van allen. De vele Handboogschutterijen 
De bloem- en zanghulde voor het Ko- van Boxtel zouden een historische krijgsver-
ninginnebeeld_, was de inleiding van dit ge- - toning kunnen ensc_eneren. Wij zouden op
beuren. Direct daarop volgde de kinder- nationale feestdagen een schone uitbeelding 
spelen en ook dit gedeelte werd, dank zij de kunnen geven van onze gewestelijke historie. 

Avonturen van Nikkertje en Blikkertje. 

m 

llillli 

58. En Kapitein Bol, die
nu wel begreep, dat zijn 
spelletje uit was, vertelde 
waar hij de jongens op
gepikt had. 
,,Trouwens" voegde hij er
bij, ,,als je het aan die 
zwarte vraagt zul je wel 
precies te weten komen, 
waar ze wonen. Want dat 
Nikkertje is een bijzonder 
pienter ventje, die alles 
goed onthouden kan. 

Het was een moeilijk ge
val voor Kapitein Snorre
baart. Wat moest hij nu 
doen? In ieder geval wilde 
hij de· roverhoofdman en 
zijn bende in de eerste ha
ven de beste aan de politie 
overleveren. Moest hij dat 
met Nikkertje en Blikkertje 

ook doen? Zou de politie 
hen dan naar huis sturen? 
Want de vader en moeder 
van het tweetal zouden wel 
erg ongerust zijn, dacht hij. 
59. Nikkertje en Blikkertje
sliepen intussen zo rustig 
of er niets gebeurd was. 
Maar eindelijk werden ze 

toch wakker. Hé, hé, ze wa
ren heerlijk uitgerust hoor. 
Alleen hadden ze erge 
honger. Maar dat was in 
een minimum van tijd over, 
want de kapitein zelf zorg
de ervoor dat ze genoeg te 
eten kregen. En toen ze 
eenmaal hun buikje rond en 
dik hadden, moesten ze 
aan het vertellen. 
Eerst waren ze er een beet
je verlegen mee. Want ze 
begrepen eigenlijk toch 
wel, dat ze geen goed ge
daan hadden door thuis 
weg te lopen. En wat zou 
die goede Kapitein daar 
wel van zeggen? Maar ten 
slotte kwam de waarheid er 
dan toch uit. De kapitein 
schudde bezorgd zijn 
hoofd. Zo'n deugnieten 
toch! ,,En wat zullen je 
ouders nu denken?" vroeg 
hij. . 
60. Ja, dat wisten Nikker
tje en Blikkertje ook niet. 
Maar ze zouden Moeder
en Vader toch wel weer 
eens willen zien. \Xi'ist de 

Kapitein daar geen raa--f 
op? Jawel hoor! Hij had in 
de stad nog een vriend, die 
met zijn vliegtuig nogal 
eens naar Holland vloog, 
Wacht, hij zou hem eens 
opbellen. 
Het trof toevallig, de ande
re dag zou die vriend met 
zijn vliegtuig naar Holland 
vliegen, en hij wilde het 
tweetal wel meenemen. De 
kapitein moest hen maar 
hij hen thuis brengen. Fijn, 
nu gingen ze naar huis, 
Zouden vader en moeder 
ook zo blij zijn? Ze dach
ten het van wel en ze had
dèn nog gelijk ook. Je had 
maar eens in dat huis;e van 
de familie Knobbels moeten 
gaan kijken'. 
Nu gaan Nikkertje en Blik
kertje weer gewoon naar 
school. Maar om verhalen 
over zeerovers te vertellen 
hebben ze de meester niet 
meer nodig. Ze hebben het 
nu immers zelf meege
maakt. 

Ei n d e. 



De buurtverenigingen kunnen gerust zelf voor hun eigen kring feestelijkheden organiseren, maar laten ze dit dan doen de voorafgaande avond, of de volgende Zondag, maar het eigenlijke feest moet een dorpsfeest blijven, waaraan allen medewerken. De Beek en Donkse dorpers hebberr ons een schoon kunstgenot gegeven, evenals uok onze reidansers. Mochten een volgend jaar alle ingezetenen meedoen aan een groot volksfeest, en laten we dan hopen dat er geen circus op die dag de mensen wegtrekt Vëln de gemeenschap. 
AFGESTEMPELDE POSTZEGELS Het kost u slechts weinig moeite de postzegels van binnengekomen correspondentie te bewaren, ze hebben altijd enige waarde voor de handel in oude postzegels en leveren nog iets op voor het missiewerk. Verzamel ze, en geef ze bij gelegenheid den een of anderen fermen jongen mee, naar 'n missiehuis of zelatrice. 

GEMEENTERAADSVERGADERING 

Sport nieuws. 

kleinde, kwamen de ODCers opzetten. In lus-Jeugdhuis; H. Hart altaar gel. H. Mis deze periode lieten ze zich gewillig vangen voor Wilhelmus v. d. Pas, vanwege het H. in de buitenspelkooi. Bergwerff die eveneens Bloed; om half 8 gel. H. Mis voor Hendrica op een goede wedstrijd kan terugzien, kreeg Timmermans te Schijndel over!.; z.a. gel. nog een prachtkans, om de achterstand te H. Mis voor Hendricus Poirters vanwege R.K.S.V. ,,BOXTEL" Afd. KORFBAL. verkleinen, doch zijn schot ging hoog over. het politiecorps; H. Hart altaar gel. H. Mis 
Boxtel - Taxandria 2 - 8. Even later bracht Luijten met een pracht voor Jan de Leijer Par. H. Hart overleden; 

Boxtel kreeg Zondag ;en 8-2 nederlaag te schot de stand op 5-1. om half 9 gez. Dienst voor Maria v. d. incasseren van het twee klasser hoger spe- a.s. Zondag 8 September. Boogaard Eüler; om half 11 Huwelijksmis.lende Taxandria uit Oisterwijk. Gezien het ODC II-ESV II Eindhoven, aanvang 1 uur. VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. harde werken van Boxtel, is deze uitslag wel ODC-ESV Eindhoven aanvang 2,30 uur. voor oud Deken Spierings; z.a. gel. H. Mis wat geflatteerd, daar van het begin tot het. Belanghebbende worden eraan herinnerd, dat voor Jan v. d. Heijden vanwege het St. einde hard gewerkt is om de nederlaag zo zij die een terreinkaart hebben besteld, of Paulus-Jeugdhuis; H. Hart altaar gel. jrgt. klein mogelijk te houden. nog willen hebben, deze Zondag op het voor Theodorus Smulders en Wilhelmina Na een kwartier spelen neemt Taxandria de terrein in ontvangst kunnen nemen. Bekkers de hsvr.; om half 8 gel. H. Mis voor leiding 0-1 en voert vervolgens deze stand Het 2e elftal won van Nemelaer met 7-6. oud Deken Spierings; z.a. gel. H. Mis voor op tot 0-5, doch dan komt Boxtel in de Het 2e elftal was danig verzwakt, dat zij Arnoldus van Kempen en Maria de Laat; aanval en slaagt er in een tegenpunt te sco- desondanks toch wisten te winnen is een H. Hart altaar gel. H. Mis voor Martinusren 1-5. Een paar minuten voor de rust felicitatie waard. Giesbers; om half 9 gez. Dienst tot bijz. weet Taxandria nogmaals te doelen, zodat ================== intentie. de rust ingaat met een 1-6 voorsprong voor 
D ■ t ■ b t ■ 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. Taxandria. 1 

1 s r1 u· 1 e
jrgt. voor overleden familie van Antonius Na de rust komt Boxtel er wat beter in, v. d. Donk; z.a. gel. jrgt. voor Jacobus vandoch de Taxandria verdediging slaat menige nieuws. Diessen en Adriana Karssemakers; H. Hartaanval af. Toch weet Boxtel haar 2e doel- altaar gel. jrgt. voor Adrianus v. d. Boschpunt te maken, 2-6. Taxandria slaagt erin AANVULLENDE BONNENLIJST en Henrica v. d. Hurk de hsvr.; om half 8nog twee maal te doelen, zodat deze wed- voor de lSte helft van de 10de gel. H. Mis voor Adriana van Rumund Kete-(ingekort verslag). d d per1·ode 1946 (1 t.m. 14 September) I 1 H M A D strij ein igt in een 2-8 overwinning voor aars; z.a. ge . . is voor nny van om-Dinsdagavond 3 September om 7 uur had Taxandria. Elk der volgende bonnen geeft recht op het . burg; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Martina de eerste vergadering plaats van de nieuwe kopen van • van Schijndel van Houtum; om half 9 gel.gemeenteraad. Het college van B. en W. R.K.S.V. ,,BOXTEL". Bonkaarten KA, KB, KC 610. H. • Mis voor den ZeerEerw. Pater Henrien alle nieuwe leden waren aanwezig. Na de Zondag j.l. stond in het teken van de viering 554 Algemeen: 100 gram bloem. van den Meerendonk.opening met het gebed had de beëdiging van het eerste lus�rnm der vereniging "Box- 555 Algemeen: 100 gram gedroogde zuid- In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan-plaats der nieuw gekozen raadsleden, waar- tel" waarmede het feit herdacht werd dat vruchten. dag gel. H. Mis voor Johannes Dankers; na de Voorzitter in een korte toespraak het vijf jaar geleden de fusie tot stand kwam 556 Algemeen: 100 gram koffie. Dinsdag gel. H. Mi's voor Anna v. d. Meij-vertrouwen uitsprak dat de nieuwe leden tussen het toenmalige "Boxtel" en Oranje- Bonkaarten LA, LB, LC 610. den v. d. Ven; Woensdag: gel. H. Mis v00" van de Raad hun eed gestand zouden doen Wit. Nadat in de morgen een H. Mis ter A 02 melk: 1 liter melk. Marinus van Laarhoven; Donderdag gel. en dat zij alle mogelijke belangen van Box- intentie .van de levenden en overleden leden B 02, C 02 melk: 3 ½ liter melk. H. Mis voor Martina van Zeeland; Vrijdag tel naar best vermogen zouden trachten te was opgedragen, waaronder algerrder H. 510 aardappelen: 3 kg aardappelen. en Zaterdag gel. H. Mis tot bijz. intentie. behartigen. Hopend dat er een goede samen- Communie, volgde een sportmidcit heOm Bonkaarten KO, KE 610. Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te werking zal bestaan zoals dat in de vorige 12 uur speelde Boxtel A tegen Taxandria 054 Algemeen: 100 gram bloem. ontvangen: Hendricus van Dijk uit de par. raad het - geval was eindigde hij deze korte uit Oisterwijk welke wedstrijd door de Box- 055 Algemeen: 100 gram gedroogde zuid- van het H. Hart en Helena v. d. Laar uit toespraak met de beste wensen voor Boxtel tel-jongens met 2-1 werd verloren. vruchten. deze parochie; Adrianus Cornelis Michielsen en zijn Raad. Heel wat beter kwam Boxtel II uit den hoek E 14 Reserve� 200 gram bloem. en Wilhelmina Maria v. d. Breugel beiden Daarop volgde de wethoudersverkiezing die tegen Kerkdriel, kampioen van de eerste kl. Bonkaarten LO, LE 610. uit deze parochie; waarvan heden de 1 e af-als volgt verliep. Bij de eerste stemming onderafdeling. Dit was een pittigè wedstrijd D 02, E 02 melk: 6 liter melk. kondiging geschiedt; Wilhelmus Johannes voor de vacature Van der Laar: W. v. d. en we geloven dat Kerkdriel wel iets meer 010 aardappelen: 1 kg aardappelen. Theodorus Maria v. d. Heijden uit de par. v. Laar 10 stemmen; H. v. d. Krabben 5 st. in de mars heeft als we Zondag gezien heb- Tabakskaarten enz. d. H. Petrus te Vught en Johanna Aleida Bij de eerste stemming voor de vacature A. ben. T 46: 2 rantsoenen tabaksartikelen. Maria Welling uit deze parochie; Petrus Valks: A. Valks 10 stemmen; H. v. d. Krab- Na het tweede elftal kwamen de groten V 46: 100 gram chocolade en/of suikerw. Johannes van Beers uit de parochie van de ben 4 stemmen; Pietermans 1 stem. in het veld en wel tegen de kampioen van X 46: 100 gram chocolade en/of suikerw. H. Theresia en Maria Dina Hendrika vanDe heren v. d. Laar en Valks werden der- het vorig jaar, Taxandria. Een zeer goede • De Extra Snoepbon. Helvoirt uit deze parochie; waarvan hehalve met volstrekte meerderheid van stem- ploeg, met soliede backs, en goede halfs Ter verduidelijking van de aanwijzing van de 2e afkondiging geschiedt; Marinus Hu-men resp. eerste en tweede wethouder. en handige, snelle vleugt:ls. Hier was iets een versnaperingsbon voor 200 gram choco- bertus Siemerink en Martina Maria Hees-Met enige woorden· van dank voor het ge- van te leren. lade en/of suikerwerken in de Woensdag been beiden uit deze parochie; waarv·an stelde vertrouwen aanvaardden de nieuw Technisch was Taxandria de meerdere doch j.l. gepubliceerde bonnenlijst kan nader wor- heden de 3e afkondiging geschiedt. De ge-gekozen wethouders hun ambt, waarna de "Boxtel" speelde enthousiast. Door een mis- ,den medegedeeld, dat de bonaanwijzing lovigen zijn verplicht de hun bekende hu-voorzitter heri. feliciteerde met hun uitver- verstand kwam Tax. aan de leiding inet 1-0 voor versnaperingen voortaan eens per veer- • welijksbeletselen waarin niet is gedispen-kiezing. welke ook de ruststand werd. Na een kwar- tien dagen zal geschieden voor een rantsoen seerd ten spoedigste aan den pastoor bekend Bij de daaropvolgende rondvraag werden tier in de tweede helft kan een Ta.x.-back van 200 gram. te maken. enige vragen gesteld omtrent de Zwaanse niet bete�. doen dan in eigen doel trappen. . D� extra-bon voo_r versnaperingen van . de -JlJi:-ug, waarop de voorzitter moest antwooi-- Deze _gehike stand ontketende_ een Boxtel- z_�1vere vers1:1apenngenka�rt1 welke emge . PAROCHIE H. HART TE BOXTEL gen,�t:,:tot...,oR,.Jieden..-l.'aJL �ffici�n�-�ffens1eJ d_a_� .!1�-&� _ even_ aan_h1eld doch.J!.� __ t!J_d _ ��_!:den_ 1�aa�ge_k�md1gd

! 
za!_o_!!} rede-_._ _J3_�_ Z�n�� l!J Pin��i�r�� �€:2-t.. 1964-tartties nog.geen vergunning·was verkregen v?ornoeèfe kon met tegen cteTa�--::f,� op .. nen, füermeae �eroand tiouaende, m de vol- De ,,tste scliaal1s _voor ,,�nze Arme Rer-voor het herstellen van deze brug en dat Emdstan� was . 4-1, de ��erwmnmg had gende bonnenlijst bekend gemaakt worden., ke!1 en wordt dnngend 111 uw milddadig-men. vermoedelijk hierop nog enige tijd zal Taxandna verdiend, ongetw11feld, doch deze ==================== heid aanbevolen; de 2e voor de B.N. Van-móeten wachten. De gemeente echter heeft stand was geflatteerd. D h • A d daag is het de feestdag van O.L.Vr. Ge-haar werkzaamheden gereed en behoeft �P deze sportmiddag volgde de feestavond .1..-aroc ze::: gen a_ boorte. De Hoogmis is met volkszang. Om :sle_chts op toestemming te wachten. Daarna m het _  St. Paulus Jeugdhuis. Hier zijn enkele kwart voor 12 H. Familie voor de jongens. werden nog enige vragen gesteld die be- gezellige uren doorgebracht. Vooral het to- PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. Om 2 uur "Santa Teresa" voor de meisjes. trekking hadden op gasdistributie, straat- neelstuk "Henkie" opgevoerd door leden ZONDAG, 8 September. De H.H. Missen Om half 4 H. Familie voor de mannen. verlichting in de Julianastraat het verlengde • van ,,�oxtel" viel zeer in de smaak. Dit om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half Dinsdagavond 8 uur H. Familie voor meisjes.van d_e Vic. van Alphenlaan, alsmede vragen . kan 111et gezegd worden van het Bossche 11 de Hoogmis. Na de middag om 3 uur De zelatricen v. d. St. Pieterspenning zullen over fietspaden glasdistributie, bureaucratie- ca_baretgezelschap, dit viel enigszins tegen. Lof met Rozenhoedje. Om half 4 H. Familie. deze maand het vastgestelde bedrag aan huis ervaringen en het zuiveren van waterlopen, Dit gezelschap bracht enkele goede dingen Vandaag collecte voor onze arme kerken. ophalen. In de volgende weken zal het waarop de Voorzitter tot aller tevredenheid te_ voo_rschijn doch ook veel minder goede, De 2e schaal voor de bijz. noden van het "Kerkegeld" worden opgehaald, dat 25 cent wist te antwoorden . misschien waren de verwachtingen wat te Episcopaat. Beide collecten worden in de per communicant bedraagt. Het "Kerkegeld" Daarna sprak weth�uder Valks nog enige hoocfï gespannen geweesL De feestcommissie milddadigheid der gelovigen aanbevolen. Om is geen gift, maar een der vormen, waarin de woorden over de belangrijke taak der ge- ver tent ech_t_er zeer zeker _een woo_rd van kwart voor 12 kleine Congregatie. parochianen hun strikte p_licht_ vervullen om ,neenteraad in deze tijd waarop de heer dank daar ZIJ met de beschikbare middelen Vandaag, 8 September feestdag van O.L.Vr. naar vermogen te voorzien m het onder-v. d. Krabben nam·ens �e·, ,,oppositie" par�r gegeven heeft \yat gegeven kon worden. Geboorte. Op deze feestdag of gedurende houd der priesters, die hun ten die _ns.te staan. tijen enige opmerkingen liet horen en de het octaaf een volle aflaat onder de ge- a.s. Donderdag feestdag van Mana's Naam.loyale medewerking toeze,ide voor alle te O.D.C. - NEPTUNUS t - 5. wone voorwaarden voor hen die de noveen Maandag?chtend wordt om kw_art v?or 8behandelen zaken die hel' gemeentebelang . • Een fraaie wedstrijd. gehouden hebben. het H. Misoffer opgedragen tot mtentte van <liehen. . : , . ., • Begunstigd door prachtig voetbalweer en Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozen- s��ooljeug� en onderwijzend personeel omMet het • �bed werd deze. korte eerste 

onder grote belangstelling vond bovenge- hoedje. • 611 het begm van het nieuwe schooljaar den• d • g b I t •• noemde ontmoeting plaats. We moge ver- Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur H. Geest over haar af te smekenverga ermg • es O en. onder,i;tellen dat de eerste kennismaking van ·en van 6 uur tot half 8. De ouders zullen zorgen, dat alle· kinderen ODC met onze Westelijke landgenoten on- Dopen iederen dag van half 3 t-0t 3 uur. aanwezig zijn. -,_PRACHTIG RESULTAAT. danks de nederlaag een succes is geweest. MAANDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst ZONDAG: 8 September 6 uur t.d.; 7 uur Dit was wel het beste elftal, dat we tot op voor Johanna v. d. Hagen Princée vanwege l.d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijnheden tegen ODC aan het werk zagen. Het het personeel; z.a. gel. H. Mis voor Petrus dèr parochie; 8 uur Ld.; kwart over 9 l.d. elftal sloot als een bus, en had geen zwakke van Beers vanwege het spoorwegpersoneel; Karel van Rooy vanwege R.K. Bouwvakbond 'plekken. Vènte en van Spaandonk, w.:t'ren H. Hart altaar gel.· jrgt. voor Jacobus Jo- Half 11 de Hoogmis ter ere van O.L. Vr.de sterren, en al moge voor beide de jaren hannes van Rooij; om half 8 gel. jrgt. voor MAANDAG 9 September: 7 uur t.d. voor beginnen te tellen, doch- bleek overduidelijk Gijsbertus van Weert en Martina van Hou- Marinus van d. Ven; kwart voor 8 l.d. ter 

De .pn�paganda: voor het Rode Kruis heeft in:�Boxtel e_en bedra_g van f 1.447,20 opge_b't:ä,óht, ·'welk resultaat aan vele belàngeloze -�eciéw.erkers t<danken is, maar- voo�al aan de_ inspannirtg van de heer J. A. Gemen en dool· de· jorigefui die de R�de Kruis-speldjes vêrköçliteri.: • • • .dat zij spelers van klasse waren, en welk, turn; z.a. gel. mndst. voor Josephina Selhorst ere van de H. Geest tot intentie van school-• een morele kracht van hen uitging. Dat van Laarhoven; H. Hart altaar gel mndst. jeugd en onde-rwijzend personeel; Maria-ODC tegen dit elftal niet opgewassen was voor Paulina Voets; om half 9 gez. Dienst altaar Ld. voor Johanna Verbant van Me-If�
0 verl0ting van het uit· cÎe- resterend� Rode -K��ï's- • guldens - opgebouwde huisje waren t5ö,lóten verkocht. • __J gehxkkige winnaár'was de_ heer Van den' �er; °MUl!SÇl 6 .. ,. 

J) 

bleek al dadelijk. Toch kunnen de ODCers tot bijz. intentie. . chelen; half 9 Lj. voor Adriaan v. Strijt-·op een buitengewoon goede wedstrijd terüg- DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst_. hoven .,_ • zien. Niet alleen pasten zij zich goed aan • voor Gesina Doesburg Pelgrim; z.a. gel. DINSDAG 10 September: 7 uur z.d. voordoch de tegenpartij werd met hetzelfde jrgt. voor Lambertus Valks; H. Hart altaar den Heer Leonard Lenders · kwart voor 8• wapen bestreden, al wonnen de • gasten het gel. H. Mis voor Bernardina Strik Smits Ld. voor Wilhelmina Pijn;nburg-Roosen-veri;e, door betere uitvoering. Jammer was vanwege de bond van het H. Hart; om boom vanwege Buurt; l.d. Wilhelmina vanhet dan ook, dat de eerste twee doelpunten half 8 gel. jrgt. voor Maria Lievenoogen Uden-v. �- Bruggen en Anna de dochter.BURGERLIJKE STAND BOXTEL: ontstond�n uit fouten, wat niet zeggen wil, Hurkrnan; z.a. gel. H. Mis vanwege het Half 9 l.J voor Johanna van Strijthoven-dat de mtslag de verhouding niet juist zou 11 Biddend Leger"; H. Hart altaar gel. _H, Mutsaars. van 27 Augustus t.m. 2 Sept. 1946..GEBOREN: Jelle Jan z.v. J. Westerink e.v. 
J/ .-Boll�ma, Hal 4c; Arifonius H. J. z.v. A. v. d. Pasch e.v. C. de Bie, Tongeren 70;Gerarda- J. J. d.v. A. W. Bekers e.v. G. Tv. d. Hout, Selissenwal 1 ta; Wilhelmus G.B. Ph. z.v. W. J. Stinesen e.v. A. R. A. M.de Barbanson, Tongeren %. QNDERTROUWÎ5: Cornelis Woutherus van • Boxte( en Jöhanna Christina Adriana Rekkers. GEHUWD: Adrianus Antonius van den. Bosch en Wilhelmina Adriana Brands. OVERLEDEN: Antonius van der Eerden, aud .8,t jaar. 

weergeven. Integendeel. Nu kreeg Neptunus Mis voor Hendrica Muslaers van Drunen; WOENSDAG 11 Sept.: 7 uur t.d. voor An-echter een 2,0 ·voorsprong, die enigszins om half 9 gel. H. Mis voor de Eerw. Zuster na Doevendans v. Grinsven; kwart voor 8defrimerend werkte op de ODCers. ODC Bernadette van Hoorn. l.d. voor overleden familie Eerhart-Claassen .ga echter niet gewonnen en de Neptunus- WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. half 9 l.d. voor Harry van Kleef vanwege d�verdediging kreeg het heus niet gemakkelijk voor Maria - Heesakkers Geerts; z.a. gel. Buurt; half 10 gez. Huwelijksmis. en dikwijls moesten zij redding zoeken in mndst. voor Wilhelmus v. d. Pas; H. Hart DONDERDAG 12 Sept.: 7 uur l.j. voor de buitenspelval. De eerste vijf minuten altaar gel. H. Mis voor Petrus van Beers Joanna van Hees-Heerenbeek; kwart voor begonnen voor ODC hoopvol, en het kei-· vanwege O.L. Vr. v. cl. H. Eik; om half 8 8 I.m. voor Maria van Hal Dankers; l.j. voor harde schot van Peijnenburg dat tegen de gel. jrgt. voor Jan Vugts; z.a. gel. mndst. Johanna van Strijthoven; half 9 z.m. voor deklat vloog had beter lot verdiend. Hierna voor Johanna Maria v. d. Steen Slijters; .Joseph v. Susante. kwam Neptunus aan- twee goedkope doel- H. Hart altaar gel. mndst. voor Christina :VRIJDAG 13 Sept.: 7 uur z.m. voor Elisa-punten. Het derde doelpunt was van prima van Erp Koolzaad; om half 9 gez. Dienst beth Pennings; kwart v.oor 8 l.d. voor Mari<\ gehalte. Een voorzet van Vente k�te van voor Franciscus Servatius van Elten en Mia v. d. Pasch-Bressers; I.m. Hendrica vanSpaandonk in het uiterste hoekje, met welke de dochter. :Eyndhoven-Bekkers; half 9 I.m. voor Wil� Slafld • werd gedraaid. Direct na de her- DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. . helmina Pijnenburg-Röosenboom. vatting hadden de Rotterdammers weer suc- Dienst voor Antonius v. d. Steen vanwege ZATERDAG 14 Sept.: 7 uur z.d. voor den ces door hun aalvlugge centervoor. 4-0. het personeel van Susante; z.a. gel. H. Mis Heer Arnold v. d. Laar en Gertruda Coo-Toen _even late.r Schalks d_e achterstand ver- voor Adrianus Leijten vanwege het St. Pau- · leghem z.e.; kwart voor 8 Ld. voor Nelly v. . 
, . 



d. Steen; I.m. Jo van Zeeland; half 9 z.m. fe koop of te ruil zwart Te koop een partij tabak I Te koop een fornuiskachel' voor Theodorus Hendriks. .Rerencostuum oud model op stam. M. J. de Groot, J. Avendonks, Bosscheweg PAROCHIE H LAMBERTUS GEMONDE :� ��Jfnas��a;e���choenen Lennisheuvel 59 Boxtel. 163a. � l 3de Zondag na Pinksteren. 7ONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn der . f,arochie; 10 uur jrgt. voor Josephus van Griensven en Henrica de hsvr. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis Fick. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Fick; 10 uur gez. huwelijksmis. -WOENSDAG: half 8 jrgt. Catharina Fick. DONDERDAG: half 8 jrgt. Henricus den Otter; 9 uur gez. huwelijksmis. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Maria hsvr. van Henricus den Otter. ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Adrianus Corsten lid broederschap Lev. Rozenkrans. Deze week zu1len geschieden: Zondag H. Mis Bijzondere intentie; Maandag H. Mis voor Marinus v. d. Meijden te Boxtel overleden; Woensdag mndst. voor Eerw. Zuster Xaverio; Vrijdag mndst. voor Adriana Verhoeven; Zaterdag: mndst. voor Petrus van Eindhoven. PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL. ZONDAG: 7 uur H. Mis, waaronder de kerk met een kaars wordt vereerd voor Ida v. d. Breekel-v. d. Heuvel; half 9 H. Mis;10 uur 1-;Ioogmis voor het welzijn van deparochianen. De eerste schaal is voor dearme kerken van. ons Bisdom. De tweedevoor B.N. Drie uur Lof met rozenhoedjeom Godszegeningen af te smeken over hetGenootschap der H. Kindsheid, dat staatonder de bescherming van de H. MaagdMaria, wier geboortefeest heden wordt gevierd. Na het Rozenhoedje wordt het liedgez. van het Genootschap der H. Kindsheid.MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondereintentie; kwart over 8 jrgt. voor Adrianusvan Grinsven en Maria van Gestel hsvr.DINSDAG: half 8 H. Mis voor Hendrika-Renders-van Kempen; kwart over 8 gez.mndst. voor den jongenbeer Franciscus Antonius Schalkx, in Duitsland overleden. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria Albertus van Hal-Schoenmakers; kwart over 8 
H. Mis om eenmaal een zaligen dood testerven; hierbij wordt de kerk met een kaars vereerd. DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Francina Bosch-de Haas te Berlicum overleden; kwart over 8 H. Mis 'tot intentie v. d. leden der godvruchtige vereniging ter ere v. d. H. Theresia.VRIJDAG: • half 8 H. Mis voor de Eerw.Zuster Thaddaea; kwart over 8 gez. mndst.voor Adrianus v. d. Loo.ZATERDAG: half 8 H. Mis voor mej. Idav. d. Breekel-v. d. Heuvel; kwart over 8 gez.jrgt. voor Petrus Kruyssen.
30 dagen worden de gebeden verzocht voorFrancina Bosch-de Haas te Berlicum overleden. Bid�en we met den Priester aan 'taltaar drie \maal onder de H. Mis voor depriesters van ons Bisdom die in retraite zichvoorbereiden voor de werkzaamheden dieze te verrichten hebben tot aan de volgende retraite of geestelijke en godsdienstige bijeenkomst ter versterking van hunpriesterwerk voor God ten bate van hetmensdom.Biechturen van half 3 tot 4 uur en van half6 tot. 7 uur. Daarna Lof met rozenhoedjeom Gods zegeningen af te smeken over hetbewaarschoolonderwijs.ZONDAG 15 September: 7 uur H. Mis totbijzondere intentie.
PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH 

Dertiende Zondag na Pinksteren. Vandaag is het de feestdag van O.L. Vrouw Geboorte. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 1 O uur Hoogmis voor de parochie; tweede schaalcollecte "voor onze Arme Kerken", derde voor Bijz. noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje na het Lof een lied. Maandagmiddag om 4 uur moeten de kinderen van het 6de, ?de en 8ste leerjaar komen biechten. Dinsdagmiddag om 4 uur die van het 4de en 5de leerjaar. Woensdag onder de H. Mis van 7 uur zullen ze gezamelijk communiceren. ZONDAG: 7 uur mndst. voor Franciscus Leermakers; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de parochie. MAANDAG: 7 uur mndst. voor Johanna van Zeeland; 8 uur H. Mis voor Willibrordus van den Braak. DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmus en Wimke van Schijndel; 8 uur H. Mis voor Adriana van den Ven-van Erp. WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Wimke van Schijndel vanwege de schoolkinderen; 
8 uur H. Mis voor Gerdina van de Pas-van Son. DONDERDAG: 7 uur ji-gt. voor Johanna v. der Bruggen-Dominicus; 8 uur jrgt. voor Willibordus van den Braak en echtgenote. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Willem van Schijndel van een vriend; 8 uur H. Mis voor Johannes Konings. ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor overleden familie Kempenaars-van Rijsewijk; 8 uur H. Mis ter ere van O.L. Vr. van Altijdd. Bijst. De Heer en Mevrouw Stinesen-de Barbanson geven met vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon 

WIM. BOXTEL, 30 Augustus 1946. Tijdelijk St .. Lidwina-Ziekenhuis. ,_________________ _,_. 

Wie in Boxtel wil zijn hu.is ruilen tegen huis met tuin van 25 Are in Best. Bevra gen Molenstraat 19. Te koop gevraagd oude en jonge kippen ook in kleine partijtjes en enige goede 
schapen of geiten, Koks Molenstraat 37. Te koop huiskamerameu 
blement bestaande uit 4 stoelen, 2 leunstoelen, old finish, met rieten zitting en dressoirtje. Alles vooroor logsch en z.g.a.n. Bevragen Molenstraat 19. 

Voor de belangstelling die wij ter gelegenheid van ons Zilveren Huwelijksfeest mochten ondervinden, betuigen wij U onzen hartelijken dank.· C. J. M. v. KESSEL.'E. v. KE$SEL-v. KESSEL. 
Stoomwasscherij Crols & Co. 

vraagt 

Nette Meisjes Aanmelden dagelijks Eindhovenscheweg 35. 
Schriftelijke cursus voor H.H. L11ndbouwers 1 Te ruil lage bruine schoe- Middenstandsdiploma nen 44, tegen werkschoe- Practijkdiploma Boekhouden 

Te koop alle soorten Baalzakken en Halfmudszakken nen 42 of gummilaarzen. Engels voor beginners Te koop prima Joopende Engelse Handelscorrespondentiehangklok, Van Osch & van Inlichtingen en proefles Leeuwenstraat _37. . gratis op aanvraa�. ges,chikt voor kolenhande• laren, bij Te huur op mooie stand al- INSTITUUT MEIJER hier ruime gemeub. zit- J. v.d. Besselaarslaapkamer met of zonder Postbus 27, UTRECHT. Langenberg 7, Boxtel. pension. Adres bureau dezer courant. Te koop toom biggen en drift varkens, Th. van Krieken, Kleinerliempde 5a Boxtel. Te ruil aangeboden twee mooie wintermantels voor leeftijd 1 t à 12 jaar, tegen grotere mantel 13 à 14 jaar af lap stof voor mantel, tevens prima trapnaaimachi
ne te koop of te ruil. Christ. van Alebeek, Heult 
2 VeProde Boxtel. Te koop een partij kachel
blokken bij W. Zwanenberg, Eindhovenschew. 72 .. Te koop bij H. van de Pasch Onrooi 6, Boxtel 
twee toornen zware biggen en Duitsche Herders, oud 6 weken. Te koop blauwe dames
schoenen m. 37 met sleehak z.g.a.n. Bevragen Molenstraat 19. 
H.H. Jagers. U krijgt weer een hooge prijs voor a1le 
wild en gevogelte bij Koks Molenstraat 37. Mevr. TEPPEMA, Bossche� weg 14, Boxtel, vraagt een 
flinke dienstbode, 
v.g.g.v., liefst voor dag en
nacht. Gezin met 4 kl. kin•
deren, waarvan 2 school,
gaand. Hoog loon, veel
vrij ! Wasch buitenshuis.

Wordt gevraagd 

een net degelijk meisje 
voor dag of dag en nacht, 
goede behandeling, flink 
loon en veel verval. Veel 
Hij. Brieven onder nr. 75
Molenstraat 19. 
H.H. Landbouwers. Uit vo01raad leverbaar: 
Engelsch Raygras 
Italiaansch Raygras 
Veld• en Ruw Beemdgras 
Beemdla11 gbloem 
Thimothee 
Witte• en Roode Klaver 
Spurrie en Knollenzaad. 

Fa. Gebr. v. Oers 
Zaadhandel, Boxtel.
Speciaalzaak voor alle soorten 
VOLVETTE 

Voor pootaardappelen ga· ik dit jaar OOK NAAR VA N O ERS. 
6 Sept. weer een Koffiebon 
KOOPT· AVEHA-KOFFIE 

De beste melange tegen de laagste prijzen.
Vergelijk U eens de prijzen en de kwaliteit.

AYEHA K�fFJi .��!���!!! 47 et,
AYEHA K�f FJ� -��0�0�!�t 41 et,
AYEHA K�!Fl� !!O��o�!!! 34 et,
ANDRÉ VAN HILST 

De Levensmiddelenwinkels waar 
de zuinige Huisvrouwen koopen. 

Hoera een 

4 op mijn stamkaart 
1 

N U naar Bovendeert
1 

WANT: 

U wilt vooru�Jn de wereld? Voor slechts 12 gtfa:1en brengen wij U door middel van een 16.tal prima schriftelijke cursussen tot Uw doel. Vraagt nog heden proeflessen en prospectus aan : Instituut: Vereenigde Leergangen voor Vak- en Handelsonderwijs Händelstraat 5, Amsterdam.Zuid. 
Vertegenwoordigers gevraagd. 

-

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak en Koopt . 1 blJ Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

1 
1 

- '
PER 
RANTSOEN 
VAN-
100 GRAM . 

Rood-Merk 
Blauw-Merk 
Zwart-Merk 

26 ·et. 
23 et� '
19 et� 

I ,

- -:,-

Wijk-en Yereenigingsbestuurders 

Vraagt 

hebt U moeilijkheden om Uw feest-
of propaganda-:-avond te vullen ? 

I 
, 

ons dan. vrijblijvend inlichtingen, be.:. 
treffende door ons te geven filmvoor
stellingen, met onbrandbaar materiaal, 
zoodat wij overal kunnen draaien. 

Zendt ons een kaartje en wij komen 
eerst met Ü praten. 

Voor een betere Smalfilm=voorstelling. 

Hoge Steenweg 28 's-Bosch. 

K 
Jong, oud 

A en belegen 

Gevraagd voor 's.Her• togenbosch, zoo spoedig mogelijk, 
een bewame 

Amerikaansche Schoenen 

V
ERSCHE A 
ISCH 

s 

Z
outevisch 1oute Ha�ing ure Haring 

Zeeuwsche Mossele n 

Dirk. Vos Stationstraat 4 4. 

winkeljuffrouw voor brood, en banketzaak. A. H. Bosch,Ghijsens, Orthenscheweg 1. Wederom 
Origineele Rogge 
en Winter,Tarwe Bestel tijdig. 

Fa Gebr. v.Oers 
Z�dhandel, Boxtel. !Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 

Zonder bon. 

Wij zgn nog ruim gesorteerd. 

Amerikaansche Rubberlaarzen 
Zonder bon vanaf Maandag 
verkrijgbaar. 

23ouaideut' s s ___. �..-�lt. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING

Eindelijk krijgt Boxtel ook zijn eigen Missieweek ! 
Dan moet alles staan in het teeken der Missie! 

Bezoekt allen de prachtige Missietentoonstelling op Stapelen van 14 tof· 22 September.

Het gaat hier om een groot missiegebeuren. 

Katholicisme_ 

in de Verenigde Staten. 
Het Katholiek geloof schijnt een grote aan
trekkingskracht uit te oefenen op den door
snee-Amerikaan. Dit blijkt wel zeer dui-; 
delijk uit het groot aantal bekeringen, dat 
ieder jaar nog aanzienlijk toeneemt en prac
tisch bijna niet meer te tellen îs. Zo werden 
er 'het vorig jaar (1945) in de Verenigde Sta
ten, Alaska en op de Hawaiï-eilanden 87.430 
bekeerlingen in de Kerk opgenomen, het
geen 2.522 meer is dan in 1944. De aarts
bisdommen Chicago, Boston, New-York en 
het bisdom Brooklyn hebben elk meer dan 
1 millioen katholieken. Het totale aantal 
priesters bedraagt 38.980 (in 1945 werden 
er 529 gewijd), terwijl er 22.950 seminaristen 
zijn. (St. Jansklokken). 
De Verenigde Staten tellen op het ogen
blik meer dan 24 millioen katholieken (in 
1945: 24.402.124, d.i. 438.453 meer dan in 
1944). In vergelijking met het totaal aantal 
der bevolking (ruim 132 millioen waaronder 
13 millioen negers) vormen zij 'dus een klei
ne minderheid. Ofschoon zij echter minder 
talrijk zijn dan de leden van alle Protestant- ' 
� .. K�r½ge_nootschapJ)en (plus min.u� .200) bij_ 
eep, t , non. getar-·drié maal -groter dan ·dat 
van de Methodisten, die de voornaamste 
Protestantse Kerk uitmaken. 
Deze voortdurende aanwas en vooral de 
hechte eenheid der Amerikaanse Katholie
ken, heeft een' groeiende bezorgdheid ge
wekt bij de Protestanten. De laatste jaren 
vooral hebben deze dan ook een echt pro
testants "offensief" ingezet. Dit kan men 

• o.a. lezen in een aantal artikels in 1944
en 1945 door Harold E. Fey gepubliceerd
en sindsdien verzameld en opnieuw uitge
geven onder de pakkende titel: 11Mag het
Katholicisme Amerika veroveren?", een bro
chure, die gratis per post aan huis wordt be
zorgd. De poging om den persoonlijken af
gez;;,.nt van den groten president Roosevelt
bij het Vaticaan: Miron Taylor, te doen
terugroepen, zal aan dit offensief ook wel
niet geheel vreemd zijn. '.; Protestanten zijn echter geschapen àm te
protesteren. Maar, nu moeten we wel toe-

• geven, en we constateren hier slechts fei
ten, dat zij in dit geval wel degelijk reden • 
hebben zich ongerust en bezorgd te maken, 
tenminste vanuit hun standpunt gezien. 
De laatste. volkstelling immers heeft uit
gemaakt dat de Katholieken de talrijkst 
vertegenwoordigde geloofsbelijdenis vormen 
in 38 van de 50 grootste Amerikaanse ste
den, en in 35 van de 48 staten der U.S.A. 
Hun grootste kracht is echter hun prachtige 
organisatie en hechte verbondenheid, onder 

S�ciale Zondag en 

. Missieweek 
1 

Zondag rhoeten we allemaal optrekken naar 
Stapelen, want daar zal veel te zien en te 
horen zijn. De vorige maal -hebben we reeds 
verteld welke sprekers er op het program 
staan en dit zal wel geen aanbeveling meer ' 
behoeven. 
Het is echter van het grootste belang dat 
we allen nog eens onze geest· opfrissen met 
idees en richtlijnen om het sociale probleem 
nader tot een christelijke oplossing te kun
nen brengen. Hierbij mogen we vooral den
ken aan het feit dat over het algemeen meer 

, belangstelling bestaat voor sociale redevoe
ringen dan voor sociale daden. Het is nood- • 

,-zakelijk echter dat we weer eens worden 
aangemoedigd tot werken in de geèst die we 
als de ware geest van het christendom er
kennen. Er is natuurlijk een groot enthou
siasme nodig om steeds weer opnieuw die 
geestelijke vlam aan te wakkeren, maar we 
hebben evenzeer behoefte aa� een vasthou-. 

de bekwame leiding van 145 bisschr 1 1 aartsbisschoppen en cardinalen, overh .d 
door den Pauselijken Nuntius, die tot nu toe 

. steeds een Italiaan is geweest. 
De , Amerikaanse katholieken • beschikken 
over: 7.647 bijzondere scholen met 2.048.723 
leerlinge_n, over 1.522 inrichtingen voor 
Middelbaar Onderwijs (in 1943: 472.474 
leerlingen) en over 769 inrichtingen voor 
Hoger Onderwijs, bij welke laatste de 193 
seminaries voor priester-opleiding niet zijn 
meegerekend. 
De milddadigheid onzer Amerikaanse ge
loofsbroeders is practisch zonder grenzen 
en dank zij hun Nationale Liefdadigheids
raad kan hun actie zich tot ieder gebied 
van het openbaar leven uitstrekken. Het 
geteisterde Europa heeft na de "vrede" 
daadwerkelijk ondervonden dat dit geen loze 
woorden zijn gebleven. 
Voor de andere kerkelijke gezindten vormt 
deze machtige organisatie een niet te onder
schatten gevaar, waarmede ter dege reke
ning dient te worden gehouden. Dit blijkt 
overduidelijk uit het ontzag, dat de grote 
Pers· aan de· dag legt ten opzichte yan de 
Katholieke Kerk en uit de houding der 
radio-speakers voor de Amerikaanse Om
roepen. 
Typerend is echter dat er geen specifiek 
kathofieke dagbladen bestaan, hetgeen een 
buitenstaander wel eens, aangenaam of on
aan°enaam, al naar gelang zijn eigen ge
loofsovertuiging, verwondert. En ofschoon 
dit in zich zelf genomen, misschien een ge
mis is, kan hier van een werkelijk tekort 
toch geen sprake zijn, gezien de welwillende 
houding van het merendeel der bladen. Over 
het algemeen ruimt de Amerikaanse Pers 
een grote plaats in aan de Katholieke actua
liteiten terwijl men nergens dat 11welspre
kende" stilzwijgen aantreft dat zoveel Euro
pese bladen siert. Zo publiceerde het beken
de tijdschrift 11Life" in haar Paasnummer 
van 1946 een gedicht over "De Verrijzenis" 
van Kardinaal Spellman, Aartsbisschop van 
New-York. 
Overigens is de Katholieke Pers meer dan 
voldoende vertegenwoordigd in een groot 
aantal Katholieke weekbladen en tijdschrif
ten, wier gezamenlijk getal 12.734.315 be
draagt. 
Ook de film-productie heeft zich aan de 
groeiende Katholieke invloed niet kunnen 
onttrekken, waarover we in een volgend ar
tikel enkele interessante bijzonderheden zul
len mededelen. 

E. H. 

dendheid aan onze sociale leer. We mogen, 
geen water bij de wijn doen. Niets mogen 
we prijsgeven van onze princiepen. , 
Het valt tegelijkertijd mooi samen, dat we 
op Stapelen een gehele week een Missie
tentoonstelling hebben. 
Weliswaar ligt de sociale actie op een ander 
terrein dan de missieactie, maar toch he_bben 
ze vele raakpunten. 
Willen we immers een steeds grotere uit
breiding van de katholieke beginselen op 
sociaal terrein, dan houdt dit in dat we alle 
krachten moeten aanwenden voor een uit
breiding van het katholieke geloof. 
Waar we de beginselen van het geloof kun
nen verspreiden, zal het gemakkelijk zijn 
de sociale leer der kerk ingang te doen vin
den. 
Wanneer. we dan ook geluisterd hebben 
naar de spreekbeurten in het park, zal het 
goed zijn even een bezoek te brengen aan 
de Missietentoonstelling. 
Op andere plaatsen is de grote Missieten
toonstelling een waar succes geworden. La
ten we er voor zorgen dat ook Boxtel deze 
expositie . tot een grote gebeurtenis maakt. 

BELOFTE 

en werkelijkheid. 
-Men beweert wel eens dat België het land
der beloften 'is, maar eigenlijk is Neder
land het land der belofte en België het land
der werkelijkheid, want hier beloofd men
alles en ginds heeft men alles.- Als men
een kleine vergelijking maakt tussen de twee

' landen dan is het direct duidelijk dat wij 
hier .. zitten te vermageren van zuinigheid, 
terw11l met een kleine stap over de grens 
alles koek en ei is. Het is van belang te 
weten dat wij hier in onze opgelapte hem-

. den zitten (voorzover we nog hemden heb
ben), dat wij hier rondlopen met tafelkleden 
aan onze slanke ledematen en nog zoveel 
meer ontberen om deviezen te verzamelen 
voor ons vaderland. Dat is werkelijk een 
voortreffelijke bezigheid. Het levenspeil van 
de Nederlander wordt beperkt, geringeloord 
en ondragelijk gemaakt door een dwaze de
viezenmanie van een ministerie dat de han
delsgeest van Nederland niet meer schijnt te 
vertrouwen en meent deze te moeten stuk 
breken. De levensstandaard van den Ne
derlander wordt bepaald naar het aantal 
buitenlandse betalingsmiddelen dat hiervoor 
bemachtigd kan worden. Wanneer invoer 

-· van textiel teveel aan deviezen kost, dan 
moeten we maar als schooiers gekleed gaan. 
Wanneer onze landbouwers voor het aan
schaffen van onontbeerlijke landbouwma
chines teveel Engelse ponden zouden moeten 
spenderen dan moeten ze .het maar zondér 
do�n. 
Wanneer de huismoeders teveel deviezen 
nodig zouden hebben voor het aanschaffen 
van tafel- en bedlinnen, dan spreekt het van
zelf dat ze maar wat oude lompen op tafel 
en bedden moeten leggen. Dat is zo onge
veer de redenering van de verkeerde Neder
landse zuinigheid, die bij ons ministerie van 
financiën gehuldigd wordt. Wij kunnen ons 
niet goed indenken, welk gevaar er schuilt 
in een meer soepele behandeling van de
viezenaanvragen voor noodzakelijk te im
porteren goederen. Het zal bovendien in niet 
geringe mate de zwarte handel de kop ïn
drukken, die er nog steeds heerst. 
Het zou geeh kwaad kunnen eens een 
mooie proef te nemen met textiel. Wanneer 
er een overvloed aan textiel wordt geïmpor
teerd, dan wordt hierdoor bereikt dat in 
ieder gezin het surplus van het inko�en voor 
aankoop van de nodige kleding etc. wordt 
besteed. De zwarte handel in textiel wordt 
zo goed als uitgeschakeld en tegelijkertijd 
zal voor de meeste mensen de mogelijkheid 
ontbreken andere zwarte artikelen te kopen, 
wanneer ze aan textiel reeds zoveel geld • moesten besteden. Er zijn mensen die be
we.ren: ,,Geef. de huisgezinnen de gelegen
heid om hun linnenkast aan te vullen en zich 
te kleden, dan zal er geen zwarte borrel 
meer gek�cht worden, dan kopen de kin
deren geen ijsjes meer van een kwartje en 
dan zullen wij te zuinig worden voor dure 
sigaretten en tabak." 
Er schuilt hierin een grote waarheid. 
Maar onze democratische regering heeft 
tot nu toe een klein beetje teveel van de 
staatsidee overgenomen die totalitaire sta
ten als de juiste beschouwden. Niet alles is 
regeringszaak. Een grotere vrijheid voor de 
handel, speciaal voor de wereldhandel zou 
ons volk zeer ten goede komen. 
Het is natuurlijk vari belang dat ons ge
schokt geldwezen een juiste herstelling krijgt 
maar dit mag niet geschieden ten kost� 
van onze levensstandaard. Dat zou ver
keerde zuinigheid zijn. 
We hebben reeds lang genoeg in onze ver
sleten costuums gelopen. Reeds lang ge
noeg hebben we ons moeten behelpen met 
al te schamele dingen. Mochten we nu dan 
toch eindeijk eens niet meer worden zoet 
gehouden met beloften. Wat in België in zo 
grote overvloed aanwezig kan zijn, moet 
hier toch in de mate van het dringend no
dige niet voor deviezen geweerd worden. 

H. v.d. M.

,,Weest dus niet bezorgd .... " 
Matth. VI '.29. 

De tegenwoordige maatschappij is steeds erg 
bezorgd voor al de materiële zaken die het 
menselijke leven zoal nodig heeft. Voor 
mensen die in deze wereld van zorgen voor 
het dagelijkse brood leven, moet het evan
gelie van deze Zondag wel een beetje 
vreemd klinken. Als hij niet iets bezit van 
die Franciscaanse blijheid, die het verstaan 
van deze lange lofprijzing over de vogels des 
hemels en de leliën des velds die allemaal 
voor God worden onderhouden, dan is men 
al heel gauw geneigd te zeggen dat de 
evangelist wel een beetje naief is en de 
zaken al te poëtisch bekijkt. 
Maar wie goed weet te lezen weet dat hier 
niets anders bedoeld wordt dan een goede 
raadgeving: het is dwaasheid te jagen naar 
al de aardse dingen als niet eerst het rijk 
Gods gezocht wordt. 
Is zelfs het schoonste beeldhouwwerk niet 
een matte verstarring van het schone en is 
al het aardse_n(t_t een matte_afstQJ-ling, een 
vage herinnering aan het hemelse. Daarom 
is het dwaasheid jacht te voeren op _ het 
aardse, omdat het een ijdele zorg is, een 
zorg die pas op de tweede plaats komt, die 
O.L. Heer wel op zich zal nemen. Want:
"Als God nu het kruid op het veld, dat
heden is en morgen in de oven wordt ge
worpen, zó aankleedt, hoeveel te meer dan
u, kleingelovigen.
Er heerst in onze dagen een groot gebrek
aan vertrouwen in de Goddelijke Voorzie
nigheid. Men is al maar bezig problemen op
te lossen en men vergeet dat er een rege
lende Almacht is. Het is goed dat er grote
aandacht besteed wordt aan het welzijn van
de gemeenschap, maar de grootste zorg
moet toch steeds blijven het Rijk Gods te
verwerven. Wanneer ieder voor zich zeker
kan zijn alle krachten te hebben ingespan
nen om dit Rijk te winnen, dan zal hij de
woorden verstaan "Weest niet bezorgd voor
uw leven, wat gij zult eten, noch voor uw
lichaam, waarmee gij u zult kleden..... Uw 
Vader immers weet dat gij dat alles nodig 
hebt". _ 

NIEUWS 

in Vogelvlucht. 
Frankrijk's bevolkingscijfer. 

Sedert de telling van 1919 valt er in Frank
rijk een vermindering te constateren van 
bijna anderhalf millioen zielen. Ofschoon 
de uitslagen van de laatste Franse volks
telling nog niet officieel bekend gemaakt 
zijn, acht het Nationaal Instituut voor Sta
tistiek te Parijs zich gemachtigd mede te 
delen dat de bevolking nog slechts 39.700000 
bedraagt tegen 41.125.000 in 1939. 
Deze vermind'ering valt vooral waar te ne
men in de bevolkingsgroep van 0 tot 20 
jaar: 11.774.000 tegen 12.892.000 einde 1938 
terwijl het aantal volwassenen tussen 20 en 
60 jaar slechts met 400.000 verminderd is 
(21.600.000 tegen 22 millioen). De bevolking 
boven de 60 jaar is ongeveer hetzelfde ge
bleven, n.l. 6.300.000. 

Vlaamse Padvinders op bezoek bij 
Prins Boudewijn van België. 

Een groep van 11 Vlaamse padvinders, die 
deel uitmaken van de 200 Belgische scouts 
welke op het ogenblik in Zwitserland kam�· 
peren, is bij gelegenheid van een bezoek 
dat Prins Boudewijn aan hun kamp bracht, 
aan Z.K.H. voorgesteld. 
De groepleider bracht namens de meer dan 
50.000 Belgische padvinders hun gevoelens 
van trouw tot uiting en hun gehechtheid aan 
den koning en zijn g.ezin. De groepleider de 
heer Jan van Roy, tevens Verbondsraadslid 



vàn het Vlaams Verbond der Katholieke 
Scouts, wees er den Prins vervolgens op met 
welke diepe verering de grote meerderheid 
van het Belgische Volk, en meer bijzonder 
het gehele Vlaamse volk, opkijkt naar Zijn 
Doorluchtige vader. De Kroonprins, die 
zichtbaar ontroerd was, dankte de pad
vinders in perfect Nederlands en beloofde 
hen de boodschap aan den koning over 
te brengen. 

Nicht van Churchill treedt in 
het klooster. 

Na zich tot het Katholieke geloof bekeerd 
te hebben, is mevrouw Clara Sheridan, 
beeldhouwster, journaliste en romanschrijf
ster, Donderdag 5 September tot de orde 
der Franciscanessen toegetreden. 
Mevrouw Sheridan geniet als beeldhouwster 
wereldfaam. Onder haar bekendste borst
beelden worden die van Lenin, Gandhi en 
haar. neef Winston Churchill gerekend. Zij 
beriep er zich dikwijls op, dat ze den eer
sten minister, gedurende het half uur dat hij 
moest poseren1 verplicht heeft te werken
zonder zijn betaamde sigaar te roken. 

8en kleine 
EERBETUIGING 

Het heeft gedurende enige tijd als een eer 
gegolden met de nodige scherpte te schelden 
op de illegaliteit. Misschien dat enige ex
cessen of enige persoonlijke opvattingen 
van ex,illegalen hiertoe aanleiding gaven. 
Maar een kleine herinnering aan het mooie 
werk dat zij deden zou nu en dan geen 
kwaad kunnen, temeer als we bedenken dat 
de meesten van hen dit werk deden zonder 
dat ze ooit enige vergoeding ontvingen voor 
alles wat ze daardoor verloren. 
De oud-illegalen uit Boxtel hebben nu wat 
mooie paf ieren gekregen ondertekend door
Monty o Eisenhouwer. Ze kunnen dat nu 
in een mooi lijstje plaatsen en als - een her
innering bewaren. Veel wijzer of rijker wer
den ze hiervan niet. 
Het zou voor de meeste oud-strijders veel 
mooier geweest zijn als de sympathie van de 
bevolking hadden ontvangen voor hun va
derlandslievend werk. In plaats daarvan kre
gen ze hoon, afgunst en soms zelfs lastering. 
Het is in ons Nederlandje nog nooit anders 
geweest. Dankbaarheid heeft ons vaderland 
nog nooit gekend. Hugo de Groot, Huygens, 
Oldenbarneveld en vele andere grote Ne
derlanders werden in velerl"ei opzicht de 
dupe van ·deze vaderlandse ondankbaarheid. 
Maar deze figuren werden juist zo groot 
omdat ze deze dankbaarheid niet begeer
den. Zij wisten hun werk niet begonnen om 

• de dankbaarheid. Het schijnt dat het zeer
' moeilijk is om tot deze goede gedachte te

kunnen komen. Wanneer we rondom ons 
zien hoe de meest neutrale en soms onva
derlandslievende mensen de kroon van de 
illegaliteit gebruiken om zichzelf te kronen, 
dan kan het wel eens gebeuren, dat het 
moeilijk is te geloven in het bestaan van een 
vaderland dat onze strijd en al onze moei-
lijke daden waard was. 
Dat onze Boxtelse illegalen een bewijs van 
erkentelijkheid ontvingen van Engeland en 
Amerika is een kleine eerbetuiging die zij 
verdienden. Maar soms is het goed te be
denken dat ze nog meer de erkentelijkheid 
verdienen van ons eigen vaderland. 

Ingezonden stukken 
Mijnheer de Redacteur. 
Langen tijd heb ik niets meer van mij laten 
horen. Maar nu wordt het me toch al te 
bar. Reeds weken lang treffen wij in uw 
blad niets aan dan wat brave liedjes en zoete 
koekjes, die zelfs voor nonnekes nog te 
gesuikerd zijn. Waar blijven de gepeperde 
notities van vroeger. Toen we wekelijks 
uitzagen naar de scherpe pen en rake klap
pen, zelfs al waren ze voor ons zelf bedoeld. 
Werkelijk, wij staan zeer verbaasd. Heeft u 
een retraite doorgemaakt die ,�w verstande
lijke vermogens doorweekt heeft met vroom-, 
heid en lieflijke Godsgedachten? 
Mochten uw spitsvondige geest terugkeren 
van de weg, die B.C. heeft ingeslagen, want 
wij zouden graag nog eens uitgescholden 
worden. Liever dan bepreekt met honing
zoete papenpraatjes. DANiëL. 

Naschrift. 
De scheldpartij breekt nog wel eens los, 
Daniël. Maar ik weet niet of de scherpe pen 
in alle zijden te prefereren is boven alles 
wat B.C. de laatste tijden publiceerde. Want 
niet in de scherpe omlijsting maar in de 
grootmoedigheid en de bezieling van het 
leven ligt de sleutel van alles verscholen. 

SOCIALE ZONDAG 
Hieronder volgt de samenstelling van de 
stoet, die a.s. Zondag vanaf de Markt in 
een grote optocht naar het Park van Sta
pelen zal marcheren. Het is echter goed 
mogelijk, dat er nóg groepen zijn, welke 
wegens bijzondere omstandigheden geen 
mogelijkheid hebben gezien, hun naam door 

te geven. Niemand wordt bijgevolg uitgeslo
ten. Men kan eventueel nog altijd in groeps
verband in de stoet plaats �emen, in over� 
leg met de orde-commissarissen. Indien elke 
vereniging zijn nummer onthoudt1 zal de op
stelling een vlotter verloop hebben. Men 
diene er met het oog op de beschikbare 
tijd rekening mede te houden, dat men op 
zijn laatst om twee uur op de Markt aan
wezig is. Zij, die niet in groepsverband 
deelnemen, worden dringend verzocht, niet 
op eigen gelegenheid naar het Park te gaan, 
maar achter de formatie aan te sluiten. Met 
veel goede wil gaat a\)es vanzelf. 
1. Rijvereniging Boxtel.
2. Kath. Jonge Boerenstand, Boxtel.
3. R. K. Boerenstand Boxtel.
4. Harmonie Le Salie.
5. Welpen H. Hart.
6. K. J. M. V., Boxtel.
7. R.K. Middenstand Boxtel.
8. Onderwijzend Personeel Boxtel.
9. Gidsen H. Hart.

10 R.K. Werkgevers Boxtel.
11. Gildebondsharmonie Boxtel.
12. K. A. J. Boxtel.
13. Boerinnenbond Liempde.
14. Boerinnenbond Boxtel.
15. Verkenners St. Petrus.
16. Gidseri St .. Petrus.
178. R.K. Middenstand, St. Michiels-Gestel.
18. K. A. B. St. Michiels-Gestel.
19. R.K. Boerenstand St. Michiels-Gestel.
20. Verkenners, H. Hart.
21. K. A. B. Boxtel.
22. Harmonie Liempde.
23. Standsorganisaties Gemonde.
24. Rijvereniging Boxtel.
25. Afzonderlijke ingezetenen Boxtel en om

geving._
MISSIE TENTOONSTELLING 
BOXTEL. 

In verband met de grote Missietentoonstel
ling welke zal worden gehouden van 14 Sep
tember tot en met 22 September op het 
binnen terrein van Kasteel "Stapelen" heb
ben ook de diverse Zang- en Muziekver
enigingen van Boxtel en Omstreken hun 
volle medewerkiqg toegezegd. _Elke avond 
zullen er een of meer verenigingen optre
den volgens onderstaand programma. Dus 
allen op naar deze grootse tentoonstelling. 
Het belooft iets geweldigs. 
Zaterdag 14 Sept.: ± 5,30 uur Harmonie 

La Salle, 
's avonds Boxtel's Harmonie met rond
gang door Boxtel. 

Zondag 15 Sept.: Boxtel's Orkest, 
Maandag 16 Sept.: Zangver. St. Petrus. 
Dinsdag 17 Sept.: Boxtel's Harmonie .. 

vertrek ± 7,45 clublokaal. 
Woensdag 18 Sept.: Boxtel's Mannenkoor .. 
Donderdag 19 Sept:: R.K. Gildênbonds Har

monie, vertrek naar Missieterrein ± 7,45 
vanaf clublokaal. 

. Vrijdag 21 Sept.: Boxtel's Mannenkoor. 
Zangvereniging St. Petrus. 

Zaterdag 21 Sept.: Harmonie La Salie. 
's avonds Fanfare St. Lambertus Gemonde. 

Zondag 22 Sept.: Boxtel's orkest, 
Harmonie Liempde. 

EEN ERE-BOOM. 
Door het Joods Nationaal Fonds wordt in 
Palestina een bos aangelegd als eeuwig mo
nument ter herinnering aan alles wat Ne
derlandse Christenen voor de Joden deden 
tijdens de Duitse Bezetting. Dit Fonds deel
de aan W. Bekkers uit Liempde mede dat 
in dit bos op zijn naam een boom is ge
.plant als dank voor verleende hulp aan 
Joden. 

(Bericht uit St. Oedenrode). 

BRABANTS TONEEL. 
Naar wij vernemen heeft de Boxtelse to
neelgroep 11Brabants Toneel" het ideale plan 
opgevat om op 23, 24 en 25 September het 
toneelwerk ,De Vier Jaargetijden" nogmaals 
op te voeren ten bate van de Missie. 
Dit prijzenswaardig initiatief van Br. T. 
verdient navolging, temeer omdat hetgeen 
geboden wordt van de bovenste rang is. 
Zij, die nog niet in staat zijn geweest naar 
dit spel van het land te gaan kijken, raden 
wij ten zeerste aan "De Ark" op Maandag 
23. Dinsdag 24 en Woensdag 25 September
met een bezoek te vereren. 

GESLAAGD. 
Bij de één dezer dagen gehouden examens 
der Ensaid, slaagde te Amsterdam voor 
lerares-coupeuse en lingerie-coupeuse mej. 
Riek Zijlemans. Te Utrecht slaagden voor 
lingerie-coupeuse mej. Dora Nas, voor cou
peuse Zus v.d. Boogaard en voor costumière 
Gerda v. d. Burght, Doortje de Bresser, mej. 
Nooren, Marie van Diessen, Riek den Otter, 
Betsy v.d. Heyden, Jaantje v. Weert, Tine
ke van Eert en Marie Berends. 
Opleiding genoten zij bij mej. C. Entink, 
Kasteellaan 26. 
Onze oud dorpsgenote Zr. Eduarda van de 
Zusters van Barmhartigheid uit Ronse (Bel
gië) in de wereld Maria Heesbeen, slaagde 
voor het examen voor verloskundige. 
Zij genoot hare opleiding in het Groot-Zie
kengasthuis in Den Bosch en behaalde hier 
het verpleegsters-diploma. Zij maakte daarna 
haar studie af op de Vroedvrouwenschool 
te Hasselt. 
14 October a.s. hoopt zij te vertrekken naar 
de missie in Belgisch Congo. 

HANDBOOGSPORT. 
De handboogschutterij l'Union gevestigd bij 
Jos. v. d. Meyden Spoorstraat, herdacht j.l. 
Zaterdag het feit, dat zij 40 jaren in dit pand 
gevestigd zijn. De kastelein bood het gezel
schap hierbij een uitermate geslaagd feestje 
aan. 
Een collecte bij deze gelegenheid onder de 
leden gehouden voor de missie in de Congo 
bracht f 18.50 op. 

VOORBEREIDENDE 
LANDBOUW CURSUS. 

Bij voldoende deelname zal dit jaar wederom 
- ee!1 voorbereidende landbouw cursus gege
ven worden. Men kan zich voor deze cursus
opgeven tot 25 September bij J. v. Hees,
Rechterstraat 41 en bij J. de Koning, Breu
kelse straat 56.
De aandacht der jonge boeren wordt er op ••
gevestigd, dat op de landbouwwintercursus
die in 1947 aanvangt alleen die jongens wor-,
den toegelaten, die een voorbereidende
landbouwcursus volledig. hebben gevolgd.

P.D.V. DE "LUCHTPOST" BOXTEL.
De Luchtpost Boxtel hield Zondag een wed
vlucht van uit Vilvoorde, afstand 96 km. De
duiven werden met Zuiden wind om 9 uur
in vrijheid gesteld. De.,_ eerste duif bereikte
haar hok om 10-16-44, de laatste prijswin
nende duif om 11-00-05.
De prijzen werden behaald ols volgt:
1, 27 J. Habraken, 2, 17 J. Bekers, 3, 5, 6,
31, 43 H. Siemerink, 4, 7, 13, 28, 29 H.
v. d. Broek, 8 P. Geurts, 9, 25 Eltink, 10
W. v. d. Heijden, 11, 14, 18, 36, 40 W. v.
Griensven, 12. C. Langeman, 15, 19, 30, 37,
38 J. Eikemans, 16, 32 J. Smulders, 20 J.
Voets, 21 J. Strijbosch, 22 P. Koelink, 23
A. Gijsen, 24, 47 A. Bekers, 26 A. Calsijn,
33, 35, 46 A. v. d. Sande, 34 F. Maas, 39, 49 
Schoenmakers, 41 W. v. d. Boogaart, 42 M. 
v. d. Brandt, 44, 45 K. Spijkers, 48 Jan v.
Susan te; 1 e overduif J. Eikemans, 2e over
duif A. Bekers. 
Zondag a.s. wordt gevlogen vanuit Neuf
villes 148 km. 

BURGERL'.IJKE STAND BOXTEL. 
van 3 September t.m. 9 Sept. 1946.

GEBOREN: Maria W. d.v. P. W. v. Eind
hoven en van H. v. Roij; Martina M. d.v. 
A. M. Schellekens en van P. v. d. Langen
berg; Johanna W. M. d.v. L. v. d. Schoot
en van C. v. Griensven; Anna M. W. d.v.
P. H. v. Zantvoort en van M. J. Rooijak
kers; Antonius H. z.v. H. A. Bekers en van
A. A. v. Oers; Girar H. J. M. z.v. G. N.
Groothuijse en van C. H. van lperen; Mar
tinus z.v. A. J. v. d. Wal en van W. Hose
wol.
ONDERTROUWD: Marióus Johannes Ma
ria van Oers. en Cornelia Maria Gijsberta
Ypelaar; Adrianus van Amstel en Johanna
Maria Blummel; Johannes Theodorus Ver
berk en Cornelia Antonetta van Amstel;
Johannes van den Oetelaar en Margo van
Schijndel; Petrus Johannes Bindels en Ma
ria Barbara Jozepha van Dongen.
GEHUWD: .Petrus Johannes van Beers en
Martina Dina Hendrika van Helvoirt; Mar
tinus Traa en Wilhelmina Allegonda Maria
van Oirschot.
OVERLEDEN: Maria Johanna Margaretha
van Schaaijk, oud 4 jaren; Jacqueline Cla
sine Agatha Henket, oud 75 jaren.

Distributie nieuws.

De waarnemend Directeur van den Distri
butiekring Boxtel brengt het navolgende ter 
openbare kennis. 

Aanvragen scheerzeep voor Kappers. 
Jrende de week van 16-21 September 

1946 kunnen herenkappersbedrijven een for
mulier MD 233-41 indienen_ bij de plaat
selijke Distributiedienst, waarop in de week 
van 22-28 September d.a.v. coupures B0-
24 zullen worden uitgereikt voor scheer
zeep. Deze uitreiking geldt voor de 10e, 
11 e, 12e en 13e periode 1946. 
Rijwielbanden voor de schoolgaande jeugd. 
Oude aanvragen vervallen. Gedurende de 
week van 9 tot 14 September 1946 wordt 
de mogelijkheid geboden aan de schoolgaan
de jeugd, om rijwielbanden aan te vragen. 
Aanvragen moeten in die week worden in
gediend per formulier MD 333-07, terwijl 
tevens een verklaring daarbij moet zijn on
dertekend door het Hoofd van de onderwijs
instelling, waarin deze verklaart, dat be
betrokkene dagelijks de onderwijsinsteling 
bezoekt en het opgegeven aantal kilometers 
per rijwiel aflegt. 
Alle oude aanvraagformulieren voor rijwie
len en rijwielbanden, welke betrekking heb
ben op schoolgaande jeugd zijn vervallen. 

De waarnemend Directeur voornoemd, 
Namens dezen 

De adjunct-waarnemend Djrecteur, 
J. C. BEIJSENS.

Boxtel, 10 September 1946. 

OFFICiëLE BONNENLIJST. 
voor de 2e helft van de tOde periode '46 
(15 t.m. 28 September). 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
kopen van: 

• Bonkaarten KA KB K C 61 o.

564 t.m. 568 brood: 800 gram brood.
569 brood: 400 gram brood.

572 boter enz.: 250 gram' boter. 
573 boter enz.: 250 gràm margarine •of 200 

. grall) vet. 
583 suiker: 1000 gram suiker of• botêrham� 

stroçiisels,. 2000 gr. jam, stro:op .�nz. 
574 Algemeen: 200 gram kaas (waarvan 1'00 

gram korstloze kaas). 
575 Algemeen: ± 225 gram huishoudzeep • of 90 gram toiletzeep. 
B 18 Reserve: 1600 gram brood. 
C 18 Reserve : 800 gram bro_od. 
B 19 Reserve: 100 gram kaas (waarván 50; 

gram korstloze kaas). 
B 20 Reserve: 2 kg aardappelen. 
Bonkaarten LA, LB, LC 610. 
521 vlees: 100 gram vlees. 
·522 vlees: 400 gram vlees.
A 04 melk: 4 liter melk.
B 04, C 04 melk: 7 liter melk.
517 aardappelen: 3 kg- aardappelen.
Bonkaarten KO, KE 610.
064, 065 brood: 800 graai b1rood ..
072 boter enz.: 250 gram boter.
073 bçiter enz.: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
083 suiker: 500 gram suiker of . boterham.

strooisels 1000 gr. jam, strdop eriz, 
084, 085 Algemeen: 250 gram suiker of' ho-• terhamstrooisels 500 gram jam, 

stroop enz .. 
074 Algemeen: 100 gram kaas (waarvan 50 

gram korstloze kaas). 
075 Alg_émeen: ± 225 gram huishoudzeep· 

of 90 gram toiletzeep. 
D 18 Reserve: 800 gram brood. 
E 18 Reserve: 250 gram rijst, kindermeel of. 

kinderbiscuit. 
Bonkaarten LO, LE 610. 
021, 022 vlees: 100 gram vlees. 
D 04, E 04 melk: 12 liter melk. 

• 017 aardappelen: 1 kg aardappelen.
Tabakskaarten enz.
T 47: 2 rantsoenen tabaksartikelen.
V 48: 200 gram chocolade en/of suikerwerk
X 47: 2 rantsoenen tabaksartikelen. - - • ,-.
X 48 : 100 gram chocolade en/ of suikerwerk
De bonnen voor melk worden in de vervol-

. ge voor een periode van 14 dagen aange
wezen. Deze bonnen zijn derhalve geldig
t.m. Zaterdag 28 September. Dit geldt ook
voor de bonnen der versnaperingskaart.
Voor de week van 22 t.m. 28 September
zullen nog bonnen- worden aangewezen voor
aardappelen, thee, bloem en tabak.
Deze week is wederom 100 gram vlees extra
beschikbaar, zodat men in totaal 500 gram
per veertien dagen ontvangt.
Op de bonnen voor kaas wordt voor de
helft korstloze kaas afgeleverd.
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op
Vrijdag 13 September worden gebruikt, met
uitzondering van de bonnen voor vlees, melk
aard11p_p�!e_11:. �a�rop eerst met ingang van
Maandag 16· September mag worden ge
kocht.

Sport nieuws.

R.K.S;V. ,,BOXTEL", afd. Korfbal 
Zondag trok 11Boxtel" met twee twaalftal· 
len naar Oisterwijk, oin aldaar vriendschap
pelijke wedstrijden te spelen tegen S.V. Ois
terwijk. Het eerste twaalftal kreeg een 8-1 
nederlaag te slikken, terwijl het 2e twaal_ftal 
voor een 1-2 overwinning zorgde. Dit 
twaalftal speelde haar 1 e wedstrijd en sloeg 
geen slecht figuur. 

Oisterwijk comb. II en III-Boxtel II 1-2. 
Reeds na 5 minuten spelen slaagde Boxtel II 
er in de leiding te nemen 0-1. Oisterwijk 
probeert nu de achterstand in te halen, 
maár heeft hierin geen succes. Boxtel ech
ter vergroot na een kwartier spelen haar 
voorsprong tot 0--2. Hiermede gaat de rust 
in. Direct na de rust scoort Oisterwijk een 
doelpunt zodat dus de stand 1-2 voor Boxtel 
blijft. Het spel wordt nu moeilijker, aan
gezien het begint te regenen en veld en 
bal zeer glad worden. Oisterwijk komt nu 
meer in de aanval, doch Boxtel verdedigt 
zich taai. In de stand komt geen verandering 
meer, zodat dus de eerste wedstrijd van 
Boxtel II een overwinning is. 
Boxtel I bracht het er minder goed af tegen 
Oisterwijk I, door met 8-1 te verliezen. 
Van het begin tot het einde werd in de 
regen gespeeld, waardoor veld en bal zeer 
glad waren. Na enige minuten spelen had 
Oisterwijk reeds een 1-0 voorsprong, die 
vervolgens vergroot werd tot 3-0. Oisterwijk 
scheen meer routine te bezitten om op een 
glad terrein te spelen dan Boxtel, want her
haaldelijk lag een Boxtel speelster of speler 
tegen de vlakte en ging Oisterwijk met de 
bal er vandoor. Toch krijgt Boxtel enkele 
goede kansen, en uit een van deze kansen 
wordt de stand verkleind tot 3-1. Voor de 
rust weet Oisterwijk nog eenmaal te doelen, 
zodat de rust met een 4-1 voorsprong voor 
Oisterwijk ingaat. Na de rust komt Boxtel 
stevig opzetten en krijgt dan ook goede kan
sen, die echter keer op keer om zeep 
worden gebracht. Boxtel blijft nu ongeveer 
een half uur in de meerderheid, waaraan 
vooral het middenvak en de verdediging 
flink aan medewerken, doch de aanval slaagt 
er niet in te scoren. Dan komt Oisterwijk 
weer opzetten en deze voeren de stand op 
tot 8-1. Hierna fluit de scheidsrechter voor 
het einde en kan Boxtel een 8-1 nederlaag 
incasseren. 



R.K.S.V. BOXTEL. 4e klas afdelingen zijn. Om nu tot ·de pyra-
Dè R,KSV Boxtel verleende j.l Zondag haar mide bouw te komen van 1, 2, 4, 8 afde-
steun aan het Missiewerk. Door een sport- • lingen, zullen twee 3e klas afdelingen moe-

. dag te organiseren welke bestond uit een ten verdwijnen, bijgevolg dat er een slordige 
tweetal juniorenwedstrijden en twee senio- 20 derde klassers degraderen. AI zal het 
renwedstrijden deed , ,,Boxtel" voor haar '.Zeer waarschijnlijk zijn, dat deze massa 
buurtgenoot broeder van den Heuvel wat ze 

degradatie niet in een seizoen zal plaats 
kon doen, om hem op deze verre reis een hebben, toch zullen de clubs met dit lot 

H. Mis voor Anna Maria van Oirschot Scheepens; H. Hart altaar gel. mndst. voor Albertus Beekmans; om half 8 gel. H. Mis voor Anna v. d. Meijden v. d. Ven, z.a. gel. H. Mis vanwege het "Biddend Leger"; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Petrusvanwege Beers vanwege St. Willibrordus;om half 9 gel. H. Mis voor overleden familie v. d. Meerendonk de Dekker. herinnering te géven aan Boxtel. voor ogen, alle krachten inspannen, om van de onderste plaats, ofwel in die buurt Om 12 uur speelde Boxtel B tegen Woensel weg te blijven. Wij zijn benieuwd hoe de WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
B. Hoewel deze kleine mannen hun uiterste Benjamin ODC zich in het meer gerouti- voor Anna Catharina Senden Tendijk; z.a.
best deden moesten ze van Woensel toch neerde gezelschap van 3e klassers zal weren. gel. H. Mis voor Gerardus van Erp par.
verliezen .. Hun physieke kracht schoot te Insiders zeggen , dat de ODCers niet opge- . H. Hart overleden; H. Hart altaar gel. jrgt.
kort, de Woensel jongens waren groter en wassen zijn tegen het veel hardere spel uit voor Christiaan v. d. Brand; om half 8 gel.
steviger en konden de bal beter wegkrijgen. die afdeling. H. Mis ter ere van den H. Geest om Gods-
Stand 4-1 voor Woensel. · zegen af te smeken over het nieuwe school-

a.s. Zondag krijgen zij reeds een harde d H p Boxtel A nam het voor B op en speelden k k jaar; z.a. gel. mn st. voor enricus oir-noot te ra en, tegen Taxandria in Oister- H 1 1 H M H dat het een lust was. Ditmaal was het Woen- . wiik. ters; H. art a taar ge . • is voor en-
sel die alle .zeilen moest bijzetten, dat echter drica v. d. Brand vanwege de St. Elisabeth 
niet voldoende was om het vanouds spelen- Het programma voor de eerste tien Zon- vereniging; om half 9 gel. H. Mis voor 
de A-elftal een . halt toe te roepen. Vier- dagen ziet er als volgt uit: Albertus Welling vanwege zijn vrienden. 

. maal doorboorde de A-jongens het Woen- 15 September Taxandria-ODC. DONDERDAG: om kwart voor 7 gef: gez. 
seldoel en · namen schitterend revanche voor 22 September ODC- SCB. jrgt. voor Catharina van Oerle Beijmohr; 
de nederlaag van de jongeren. Stand 4-0 29 S b z I I z.a. gel. J·rgt. voor Bernardina van Kasteren 

B I eptem er a t-Bomme -ODC. ,vo_or oxte . • ' v. d. Akker; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Boxtel II speelde een pittig partijtje tegen 

6 October ODC-Boxtel. Maria Strijbosch; om half 8 gel. mndst. 
Oevo II uit 's Bosch. Vooral voor de rust 13 October ODI-ODC. voor Johanna v.d. Hagen Princée; z.a. gel. 
gaf "Boxtel'.' de toon aan en scoorde twee 20 October ODC-Best Vooruit. H. Mis voor over!. familie van Leonardus 

goede doelpunten. Na de rust kwam er een 27 October Haarsteeg-ODC. v. d. Heijden; H. Hart altaar gel. H. Mis
inzinking Waardoor Devo gelegenheid kreeg · voor Annie van Domburg; om half 9 gel. 
de achterstand in te ·Jopen. Tegen het einde 

3 November ODC-Vlijmense Boys. mndst. voor Francisca Mombers; om half 10 
was Boxtel toch weer de sterkere en slaagde 10 November St. Michiels-Gestel-ODC. Huwelijksmis. 
erin de winnende go�l te scoren. '17 November Boxtel-ODC. f De laatste wedstr1·J·d deze m1'ddag was Box- VRIJDAG: om kwart voor 7 ge • gez . jrgt. De thuiswedstri1'den van het eerste elftal be- C 1· d St k I H M' tel I tegen Devo I. Hoewel we nu niet be- ginnen om half 3. voor ome ts v. • aa ; za. ge • • ts 
paald ontevreden . kunnen zijn, daar het een 

voor Anna v. d. Meijden v. d. Ven v.w. 
B t I d h Voor de suporters. de St. Elisabethver.; H. Hart altaar gel. H. ox e se zege wer , mogen toe evenmin 

.1 Mis voor Cornelis van Doorn te Oss over!.; blind zijn voor de tekortkomingen van het Zij die 'aeze competitie de uitwt -11-trijden 
om half 8 gel. jrgt. voor Jan Vugts; z.a. gel. vertoonde spel. Vooral in de tweede helft· van ODC willen meemaken, ku Staa hier- H. Mis voor Matheus Aloysius v. d. Wee ; werd een tijd lang slecht • gespeeld, het voor harten bekomen, bij W. v. cl.eiiàngen- H. Hart altaar gel. H.' Mis voor Wilhel-plaatsen en "'.egwerken liet alles te wensen brrg Stationsplein 8, tot uiterlijk 's Zater- mina Langens Strik te Geffen overleden,; over� 'dagsavonds 9 uur. Op deze kaart wordt ver- . om half ,9 gel. mndst. voor Martinus v. d. 

We zagen velen di(j anders. geen wedstrijden 
meld naam en met welke auto wordt gereisd. Meijden. bezoeken hun steun verlenen voor het mooie 
Zondag worden geen kaarten meer ver-

doe!. Broeder Seraphicus was met een mede- strekt. ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
broeder bij· allè wedstrijden tegenwoordig. Men neme· hiervan goede nota. jrgt. voor Maria v. d. Staak· van Hout; 
En nu valt a.s. Zondag het startschot voor a.s. Zondag vertrek om half 2 van af het z.a. gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Bes-
de competitie .. Wat zal 11Boxtel" doen, wat Stationsplein. selaar; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
zijn de prestaties. Intensief is er getraind, Hermanus Dusemos; om half 8 gel. H. Mis 
meerdere elftallen�ullen aan de competitie ================== voor Wilhelmus van Erven; z.a. gel. mndst. 
deelnemen en allen zien we vol verwachting. 1)1� _.1, 

' voor Hendrica v. d. Brand; H. Hart altaar 
uit naar de verrichtingen. Wat zal het ons I 00 0-m te, feu.n. gel. mndst. voor Christiaan Snelders; om 
br_engen. We kunnen ,maar een ding zeggen, half 9 gel. jrgt. voor Petronella Hensen van 

I d I In Frankrijk werd enige jaren geleden een R •• en we at we al en verwachten dat "Boxtel" prijsvraag uitgeschreven voor het beste ant- OOIJ. 
zal strijden tot het uiterste, zich geheel woord dat er gegeven werd op de vraag: In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan-
geyend om een goede · plaats op het lijstje, "Wat is geld?" dag: gel. H. Mis voor Anna v. d. Meijden 

Karel van Rooy ;anwege RJl'<::ffiouwvakbond half 11 de Hoogmis Pl. z!S Pl. jz. Intentie. MAANDAG 16 Sept.: 7 û1�1: voor Antoi
netta van Keulen van Son; Ld. voor den Heer Jan Quinten; kwart voor 8 l.d. t.e.v. H. Nicolaas; I.d. voor Petronella de BieSchoones; half 9 l.j. voor Lambertus v. d Meijden en Everdina van Rooy z.e. 
DINSDAG 17 Sept.: 7 uur z.m. voor Hen ricus van Eyk; Ld. voor Wilhelmina Pijnenburg-Roosenboom vanwege de Buurt; kw. voor 8 I.d. voor Josefina van Schijndel van d. Mortel; I.m. Gertruda v. d. Horst- Li-· bregts; half 9 • l.d. voor Antonius Vorstenbosch. 
WOENSDAG 18 September: z.m. Jan de Leyer; Ld. Anton Hoffmann; kwart voor 8 Ld. Gijsberdina van Heeswijk v. d. Akker; Ld. Antonius Wagenaars en echtgen.; half 9 l.d. voor Harry v. Kleef vanwege de Buurt. 
DONDERDAG, 19 Sept.: 7 uur 1.d. Pauline Hoffmans-van Hal; Ld. Behouden terugkeer uit Indië; kwart voor 8 Ld. voor Frans Jacobs; I.d. Jos v. Susante; half 9 l.d. voor Adrianus van Grinsven Par. St. Petrus overleden. 
VRIJDAG, 20 Sept.: 7 uur Ld. Antonius Wagenaars en echtgen.; Ld. voor Adrianus en Franciscus Wagenaars; kwart voor 8 l.d. voor Frans Jacobs vanwege vrienden; l.d. Jos v. Susan te; half 9. z.m. voor denHeer en Mevrouw van Dijk van Oerle. ZATERDAG, 21 Sept.: 7 uur 1.d. lev. en. over!. L Handboogschutterij 110efen'ing baart Kunst"; Ld. voor Frans Jacobs v.w. vrienden; kwart voor 8 Ld. Sjaak v. d. WLel; Ld. voor Petronella van Bakel v. d. Bruggen; half 9 z.d. uit Dankbaarheid; Ld. over!. fain. v. d. Braak van Oirschot. 
PAROCIE H. LAMBERTUS GEMONDE. 

14de Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn der parochie; 10 uur H. Mis voor bijz. int. MAANDAG: half 8 mndst. voor Theodorus van Kuringen. DINSDAG: half 8 H. Mis voor welzijn der parochie. WOENSDAG: half 8 mndst. voor Adrianus van Eindhoven. DONDERDAG: half 8 mndst. voor Maria van Kasteren. VRIJDAG: half 8 mndst. voor Antoon van Oorschot. ZATERDAG: half 8 mndst. voor Nicolasina Toelen. 

maar vooral eerlijk en sportief. Wij geven u hier enige antwoorden die er v. d. Ven; Dinsdag gel. H. Mis voor Johan-
De eerste en enigste ·wedstrijd op a.s. Zon- bij deze gelegenheid gegeven werden. nes Dankers; Woensdag: gel. H. Mis voor PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 
dag gaat tegen Haarsteeg. De wedstrijd . . Marinus van Laarhoven; Donderdag: gel. 14de Zondag na Pinksteren, 1946. 
vindt in Boxtel plaats in het St. Paulus Sport- Geld 1s het bloed, dat door de aderen van • H Mis voor Martina van Zeeland· Vrijdag • ZONDAG 7 H M' t t b" d • 
- k d h I h de handel vlo ·t . • d l H M' b" • , • : uur • is o tJzon ere m�

p�r oc . za . oogstwaarschijnlijk om een , et · . en Zater ag ge • _ • is tot 1_Jz. mtentte. . tentie; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis 

qur aanvangen m_v_erband met de te houden Geld is het_z.d,gof Vi\JL<ku-(iike �P..cd.e.hQo� • d -·H li'k _ .�..-YQo_r _}tet welzijn ..Y:atL-d� _p}.rQçhi.aru:n__De 
9oc1ale:s:ZonüaW'M-·· èli"rámip'lége'"de afficfïè1s��-�.c"', d. _, •• �-. ·_o.��·,,:,,•,•:-.. ·;,,,:'� •· .. ··:···•·.Het�acrament.- es uwe J s _wensen'· t·- h. 1-· d b 1 - • --d •,•" : .. , .. _. . . • _ ,- _ , . . . . , . , . van en arme.. . , . _,. - _ . . . 

te ontvangen: . Petrus Theodorus Gerardus • ee�s � se a": 1s voor e e angen van e · · · · · G Id · d · d ·1d· d L · d d H L b t M1ss1eweek m Boxtel en omstreken •de twee-
� · ; · -SUPPORTERS VER BOXTEL" •. e 1s e zenuw er were . e angen mt e par. v. • • am er us d • B N D • L f ' h d" · · " · te Eindhoven en Johanna Josephina Voer- e voor • • i ne uur O �et_ roze� oe Je 

Nu we weer aán het begin van het voetbal- Geld is de ziel der negotie. mans uit deze parochie; waarvan heden de 
om Gods zegen over _d� 01ss1onar1ssen af 

seizoen staan, worden de supporters en ook Geld is een vat honing, waarop de hele 1 e afkondiging geschiedt; Hendricus van te smeken. Daarna M1ss1ehed. 
zij die geen lid dezer vereniging zijn, ver- wereld als de vliegen aaSt• Dijk uit de par. v.h. H. Hart en -Helena v. d. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere· 
_zocht, om zich Vrijdagsavonds bij den Heer Geld is datgene wat de man moet verdienen Laar uit deze parochie; Adrianus Cornelis intentie; kwart over 8 H. Mis voor den 
H. v. d. Meijden op te geven, indien zij de , _en de vrouw uitgeeft. , Michielsen en Wilhelmina Maria v. d. Breu- heer J. Quinten. 
reis bij een uitwedstrijd wensen mee 'te ma- ••• gel beiden uit deze parochie; Petrus Johan- DINSDAG half 8 jrgt. voor Arnoldus 

ken .. Zonder opgave kan men absoluut niet Het antwoord' dat de prijs behaalde luidde : nes Bindels geb. en won. te Gennep en Schelle en Johanna Kooien hsvr.; kwart 
mee. Geeft U dus a.s. Vrijdag 20 September Geld is een artikel dat overal toegang ver- Maria Barbara Josepha van Dongen uit deze over 8 jrgt. voor Hendrikus v. d. Biggelaar 
óp, •·voor de uitwedstrijd tegen Best-Vooruit leent, behalve tot de hemel; · parochie; Johannes Theodorus Hazenberg en Maria Catharina Vogels hsvr. 
op Zondag 22 Sept., • s.v.p. vooruit betalen. het algemeen middel, waarmede men zich uit de par. v. h. H. Hart en Adriana v. d. 
Wordt lid van de Supportersvereniging. · alles kan verschaffen, behalve g:�uk. · Langenberg uit deze parochie; Joannes v. d. WOÈNSDAG: half 8 H. Mis voor Gerard

\ ,,- Oetelaar uit de par. v. d. H. Petrus te Vekemans te Nijmegen overleden ; kwart
Vught en Margo van Schijndel uit deze 

over 8 H. Mis voor de familie v. d. Boom-
O.b.C.-E.S. V. 1-2.
O.D.C. Il-E.S.V. II 7-6.

' . 1 
• Het was • geen grootse ontmoeting �ussen ODC en ESV. Af en toe werd er aardig gecombineerd: doch -er zat te weinig vaart in. Beide verdedigingen haddden dan ook niet al te veel moeite,· om de aanvallers de baas te ' blijven. Tien minuten voor rust nam ESV:_.door haar. linksbinnen de leiding 0-1. De tweede helft was iets beter. Er werd allereerst erithousias'ter gespeeld, en ODC krèeg volop kans om de achterstand in een voorsprong om te zetten .• Van de gebo-

en · kariseri wérd echter geen gebruik geinaa1<t, deels door dat' het samenspel te ver ' werd • doorgevoerd, en men de bal als het ware in het doel wilde leggen. Met een achterhoede als ESV bezit en een doelman. van superklasse . komt men daar echter n'iet m�e . ·klaar. Na ruim' een half uur spelen, _kon Hazenberg gelijk maken, nadat hij eerst 
eén strafschop.· onbenut had gelaten. 1-1. Met deze stand zouden --beide , partijen tea vr.e.d�n _,zijn geweest. ESV wisf door haar è,ëntervoor echter in de laatste minuten de ov�•rwinning veilig· te stelleri, • 1-2. ESV heeft in haar doelrilim \'.i111 Kessel (ex. MVV) aan ,kracht gewonnen.· 

Competitie 1946-1947 
����·�là:à:t�t� ,oefenpartijtj�s • zijn' gespeeld, en :q_ndag;_<t.s•.- valt h�t startschot voor de com,etitie, dte dit seizoen wel bijzonder zwaar z:a:l, wordf!]:. lmmers Zfli het van ui.tzonderlij!ç : �_e_wiS:_ht. zij�, - ; wèlke • eindstand op de r�ng�1Jst wordt mgenomen. Dit geld zeer ziékei: nog meer voor de onderste dan boven·stê:, plaat_s :.· Auto,mätische degradatie is • ��eds een 'fe�t. �r daar wac}i�nog zo iets 

.van· v,ersterkteï degradatie. -. . .. -��t. zeggen wil
1 

4?-t het niet uitgesloten _T,_9.e� wo��en,.geaè�t, dat' het Bondsbestuur sttàks mmstens twe,e onde.rste laat degra
�tf,:B:�Jiii¼:�n- w�j in qit verbartçl ev

1
en de 

mq;�Jmg ·y.�:�.fdelmg IV, dan zien WJ.j, dat 
}!��'!�!:t::ë �t��;:.:te;;;, t:ytee , �et zes · j3,e ., en. vi}f 

• Parochie==Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL. 

1 

ZONDAG, 15 September. De H.H. Missen om half 7, kwart voor _8, 9 uur en om half • 11 de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor het· geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. Na den qiiddag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Maandagavond om half 8 Congregatie . Vandaag de 2e schal voor de bijz. nodeó van het Episcopáat, welke bijz. in de milddadigheid der gelovigen wordt 
aanbevolen.. a.s. Zondag collecte voor het Seminarie. , • 
Vandaag is het sociale Zondag en openingvan de Missieweek. • • '
Woensdag, Vrijdag, en Zaterdag is-het �asten en onthoudingsdag. In de vastenwet is .gedispenseerd niet echter in de onthoudingswet zodat het op die dagen verboden . is vlees en jus uit vlees te gebruiken. 
Woensdag a.s.' om half 8 is het gel. H. Mis ter, ere. van den H. Geest om Go_ds zegen 

af te smeken over het nieuwe schooljaar .. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro�zenhoedje. 
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 gez. jrgt.·voor Christoffel Steimmann; z. a. geL H. Mis ·voor Henricus Poirters v.w. het politiecorps; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Pe- . trus van Beers vanwege het spoorwegpersoned; ·om half 8 gel. jrgt. voor Cornelis Marinus van Oosterhout; z.a. gel. mpdst. Voör Jacoba Veendijk Tiddens; H .. Hart altaar gel." rondst. voor Angela Honorina . van Liempd ,de Meij; oni half 9 H.' Mis voor. Josephus VughtJ-, te Oisterwijk overleden. 
DINSDAG om_ kwart· voor 7 ge�. mndst .. 
v.oor Johaonfl, ,v. d, Hagen Princée; z.a. gel. 

b k Berends. parochie; Johannes Theodorus Ver er uit DONDERDAG: half 8 H. Mis, waaronderdeze parochie en Cornelia Antonetta van • de kerk met 'een kaars wordt vereerd voor · Amstel uit de par. v. d. H. Theresia; Cor-
nelius van Boxtel uit deze parochie en Joan- een zieke i kwart over 8 H. Mis tot intentie 

na Bekkers uit de pàrochie van het H. Hart van de leden der Godvruchtige -vereniging 
Antonius van Dun wedn. van Hendrica 

ter ere van de H. Theresia van het Kind · · Jezus. Bekers uit deze parochie en Wilhelmina Rij-
kers wed. v. Antonius Waltherus v. d. Koe- - VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus Brands 

vering uit de par. v. d. H. Lambertus te eh Gerarda Walraven hsvr. en• Johannes de 

- Rosmalen; Petrus van Grinsven uit deze zoon; kwart over 8 jrgt. voor Johannes 

par. en Wilhelmina ArnoldinaTheresia Ver- Verhoeven· en Gertrudis Veroude hsvr. 
mulst uit de par. v. d. H. Paulus te Eind-
hoven; waarvan heden de 2e afkondiging ZATERDAG: half 8 H. Mis tot intentie 

geschiedt; Wilhelmus Johannes Theodorus 
van de leden der St. Elisabeth-Stichting;

Maria v. d, HeiJ'den uit de par. v. d. H. . kwart over. 8 gefundeerd gel. jrgt. voorHubertus Kruissen. · Petrus te Vught en Johanna Aleida Maria 
Welling uit deze parochie; Petrus Johannes · Biechthoren : half 3 tot 4 uur en van half 6

· van Beers uit de par. v. d. H. Theresia en. tot. 7 uur. Daarna Lof met rozenhoedje, om
Maria Dina Hendrika van Helvoirt uit deze 

Gods Zegeningen af te smeken over 'het
Parochie,· waarvan heden de 3e �. fkondiging Missiewerk en de Missieweek van Boxtel en omstreken. geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun Aanbevolen . 30 dagen • Francina Bosch-de bekende huwelijksbeletselen waarin niet is Haas te Be'rlicum overleden. Bidden we met • gedispenseefd ten spoedigSte • aan den pas- • 

eiken priester driemaal ,onder iedere H. Mis toor bekend te maken. . . • • • voor het welslagen der priesterretraite tot heil van ons volk en van de gehele wereld. Bidden we ook elke dag van de Missieweek : één Onze Vader en Wees Gegroet met het .• 
14e. Zonda na Pinksteren, 15-9°' 46 . · schietgebed: H. Franciscus, bidt voor ons. 
PAROCHIE H. HART BOXTEL.

De 1e schaal is voor de Kerk; de 2e vöor de ·, Bijzondere Nod�n. 
a'.s. Zondag zal de 1 e schaal gaan voor het Seminarie van ons Bisdom. - . • •. 

' 

Woensdag Vrijdag en Zaterdag zijn Qua-tertemperdagen, geboden onthoudingsdagen. ·. De H. Familie· voor Moeders. en geh. vrouwen houdt vandaag haar Alg. H. Communie 

onder de missen van 7 en 8 uur. Vanavond 7 um: Lof. . ' , , • 
Zaterdag, feestdag van de H. Apostel Màttheus; de leden der H: Familie worden in 
een der Missen verwacht. • • 
ZONDAG, 15 Sept.: 6 uàr Ld., tot herstel v.e. zieke; 7 uur l.d. geestel. welzijn der, parochie; .8 uur l.d.; kwart-over .9 Ld .. voor, 

ZONDAG, 22 September: 7 uur H. Mis tot intentie van de leden van het Genootschap , der H. Kindsheid. . ' Het H. Sacramènt des huwelijks wensen te . ontvangen: Adrianus van Amstel, weduwn. • van Catharina· Wage!Ilakers uit deze parochie el1' Johanna Maria Blummel; weduw� van Marinus v1 Alebeek uit de ·parochie Vé!-fi • den H. Lambertus te_ Gemonde; Johaµn(è'i: Theodorus Verberk uit de St. Petrus par% chie te Boxtel en Cornelia Antonetta , Amstel uit deze parochie, .waarvan 9eden .áe tweede afk�odiging geschiedt. • · • . et · Op de Bruiloft van Van Beers-Meulencfl;js is f 7.50 en op die van Van d. Bosch-Branel!t . f 8.50 opgebracht voor het Boxtelse Missiecomité. Bij deze onzeri dank ,voor die milde bijdrage. 



PAROCHIE ST. JAN'S ONTHOOFDING �IEMPDE. 
Me Zondag na Pinksteren, 15 Sept. 1946.h

lrNDAG: half 7 l.mndst. voor Helena AnV 1ius Asveld; 8 uur z.m. tot welzijn derva�ochie; 1 O uur l.mis voor Geradus van de8 en overleden te St. Oedenrode; 2 uur Lof.z1AANDAG: 7 uur z.m. levende le�en der drocessie van Bokhoven; half 8 l.J. voor ~rancisca Johannes Habraken; 8 uur l.mndst. ioor Johannes v. Biggelaar. DINSDAG: 7 uur z.j voor Johanna Cornelus v. Schijndel; half 8 l.j. voor Johann�s v. d. Koevering; 8 uur l.mndst,. voor Marti-nus Boeren. . WOENSDAG: 7 uur z.j. mej. Wilhelmma R. v. Schijndel; half 8 1.j. voor PetronellaJohannes v.d. Koevering; 8 uur l.mndst. voor Helena Leonardus van Rooij. DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. nod�n àer parochianen; half 8 z.j. voor Mar!a Avendonks; 8 uur 1.mndst. voor wed. Wil-helmina Jan Vorstenbosch. . VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voo_r Martmus van Dijk; half 8J.j. voor Cornelia de �ong;8 uur !.rondst. voor wed. Johanna Adrianus v. d. Koevering.ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Cornelusde Laat; half 8 l.j. voor Arn?Ida Ti�nebroek; 8 uur l.j. voor Cornelia Henncusvan Dijk.ZONDAG: half 7 l.j. voor Jan v. d. Meerakker en Adriana hsvr.; 8 uur l.j. voor Cornelus v. Aarle-Welvaarts.Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn h�t deQuatertemperdagen, geboden onthoudmgsdagen.Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur a�ge mene H. Communie der Kinderen; de ion gens komen biechten Donderdag-morgen 8 uur de meisjes Vrijdag-morgen 8 uur. Gedoopt: Petrus Cornelius z: van �orne�us Bressers van Grinsven; Francma W1lhelmma Josephina d. van Petrus Scheutjes-Mark graaff; Gerardus Cornelus Johannes z. v Cornelus Putmans-Poirters. 

-
-

-

-
30e: Gerardus van de Ven overleden te St Oedenrode; Maria Gijsbertus van de Pas de Bresser overleden te Vught; Jan v. d Langenberg overleden te Gemonde. 
PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH 14e Zondag na Pinksteren r H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uu Hoogmis voor de parochie: (?nde� de H.H Missen zal een Pater M1ss1onans preke vanwege de Missieweek in Boxtel. Tweed schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaa Na de middag om 3 uur Lof met Rozen 

n e t. -
n hoedje; na het Lof een lied. Maandagmiddag moeten de kinderen va het 3de leerjaar komen biechten; Dinsdag middag die van het 2de leerjaar. Daags na dat ze gebiecht hebben zullen ze gezamen 
-
-
-lijk communiceren. s. Maandagmorgen om 9 uur Kindsheidmi Alle schoolkinderen worden verwacht en oo de Moeders met de kleine kinderen. Onde de H. Mis korte preek en kinderzegen. D kinderen brengen een klein offertje me voor de Kindsheid. De dames Zelatrice gaan met de schaal. Na de H. Mis zal ee der kinderen uit naam van allen de opdrach doen aan het Kindje Jesus. Daarna zinge alle kinderen gezamenlijk het Missielied. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn he Quatertemperdagen, geboden Vasten- e onthoudingsdagen (in de vasten gedispen 

k r e e n n t n 
t n -seerd). Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor he t Seminarie. n ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de gevallene onzer Parochie; half 9 H. Mis; 10 uu r Hoogmis voor de parochie. 4- la MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Petronel van Dongen-Hartjes te Zeeland over!.; 8 uu H. Mis voor Willibrordus van den Braakr 
i 9 uur Kindsheidmis. n DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Jan van de Aker; 8 uur H. Mis Wimke van Schijnd el vanwege de schoolkinderen. 

1-is WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhe mus en Wimke van Schijndel ;8 uur H. M voor Joannes Konings vanwege St. Wil li-brordusgilde. DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Gerdin a - van de Pas-van Son; 8 uur jrgt. voor Petr US Konings. 
0-VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Elisabeth K nings; 8 uur jrgt. voor Cornelis Heesakker ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Johann Konings; 8 uur jrgt. voor Johanna Heesa 
s. es k-kers-van Erp. 

BEKENDMAKING. 
Aanvragen schade boekjes oorlogsschade. Door het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers te 's Hertogenbosch, zal op Dinsdag 17 September a.s. van 9-12 uur en van 2-4 uur in het uitreiklokaal naast Hotel Riche, zitting worden gehouden, voor het registreren van personen die in aanj1lerking komen voor een z.g. schadeboekje. Pegenen die oorlogsschade hebben geleden imnnen zich op genoemde datum, onder Jqverlegging van hun persoonsbewijs en de ventueel in hun bezit zijnde blauwe schades.aart, aan genoemd lokaal melden. Boxtel, 11 September 1946. De Burgemeester van Boxtel, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

0 ndertrouwd: MECHTEL HEKKENS Heropening Zij, _die
1

,nog lid wenschen ·te �o�den 

g 

en EMILE BERGER even kennis van hun voorenomen Huwelijk waarvan e plechtige inzegening zal aats hebben Dinsdag 1 

Te koop: 6 st. massief eiken stoelen met nieuwe bekleding. Een Haard-fauteuil, een hangklok, een hobbelpaard witte schimmel alles in prima staat. Bevra
gen 's-avonds na 5 uur 

van de zaak in van de Biljartvereeniging "Op •t Groene Lake,i�• 
Tabak, Sigarenen Clublokaal Café P. Geeris, Markt,

Sigaretten g d pi 
H ctober om 10 uur in de . Hart Kerk. 

Frans-Staelstraat 17, Boxtel Beleefd aanbevelend;Te koop: Witte fornuiskachel zoo goed als nieuw, Breukelschestraat 86. M.MELIS
Merheimstraat 39 

kunnen zich opgeven vóór Donder�ag 19 Sept. a.s. 

Speciaalzaak voor 
•. Kaa' s , 

Alles volvet . 
' B oxtel: Pr. Bernhardstr. 1. E ygelshoven: St. Janstr. 6. R eceptie van 13,30-14,30 Te koop: Solide konijnen

kooi. 2.x 1 mtr., met z.g. rolbodems 11Ons Doelstraat 14. Boxtel.
Even noteeren ! VicA. Vos = Stationstcaat 44.

V la m 
oor de zeer groote bengstelling bij gelegenheid ijner eerste plechtige H. 

m Mis, dank ik, mede namens ijn ouders en broer, allen e den feestdag voor ons ot een onvergetelijke heben gemaakt. 
di t b P. WILLEBR.MEULENDIJK SVD
f 
V t b e 

Hiermede dank ik mejufrouw Jo de Visser voor de an haar genoten opleiding ot coupeuse waarvoor ik ij het laatst afgenomen xamen te Utrecht slaagde MARIETJE v. HAMOND 

Te koop springveermatras en in goeden staat zijnde 
haard en haardkachel, wegens overcompleet, Stationstraat 38. 

Vanaf heden 
telefonisch aangesloten 

onder No. 342 

WimvanOers Te koop 12 witte Leghorns Kaas:: en Vischhandelmet haan 4½ maand oud. 1 prima Divan, 1 , wasch- Breukelsçhestraat 1. machine met wringer, Nieuwstraat 32. 
Te koop gevraagd tran
sportfiets met goede banden. Aanbieding, Rechter-3traat 56, Boxtel. 

Wederom 

Origineele Rogge 
en Winter11 Tarwe Bestel tijdig. Te koop gelijkstroomdina- Àdoedeed Îff.mo 440 V-3A, ook als mo- F��ebr.v.Oers t or te gebruiken. Circa 1, 1 !J.Jca.Sant' s. Cenûum. Zaadhandel, Boxtel.P.K. Zoo goed als nieuw, prijs f 135,-. Andre Doe-vendans, Hoogvenschestr. 7 Gezocht in gezin zonder kinderen een flinke

=�:::
g

� SusanteSp;e,;ngs Meid::Huishoudster Breukelschestraat 32 vraagt in staat de verzorging van de huishouding geheeleen flinke hulp in de huis- zelfstandig op zich te nemen. houding, genegen alle werk- Mevrouw NUMANN, Molenstraat 114, ,,Molen,t werkzaamheden te verrich- huis", Boxtel.en, groote wasch buitens-huis. 
Heer zoekt bij nette bur
germenschen slaapkamer n. morgenontbijt. Br. nr. 21 van dit blad. 

Katholieke Middenstands
Handelsavondschool. 1 

Brabantsche kachel in goede staat en een paar nieuwe werkschoenen te koop of te ruil, Zandvliet 14. 

Leerlingen met U.L O.,diploma of daarmee ge:: lijkstaande ontwikkeling, kunnen nog als cursist worden aangenomen voor het examen 1947. Aanmelding bij den Directeur, Bosscheweg 16. 

Te koop Heerenfiets, 25halfliters weckflesschen, 1 
paar damesschoenen m. 38, hooge hak, Rechterstr. 28 

Wekelijks Versche Visch 
DIRK vos· Stationstraat 44. 

BEKENDMAKING. Te koop Brabantsche ka-
R K N•• h •d h J B f 1 chel, zonder gebreken, en • • IJyer el SSC 00 , 0X e •een z.g.a.n. kinderwagen Korte van Osch & v. Leeu� Voor de per 1 October a.■• te openen wenstraat 8. 

AVONDSCHOOL Te koop zware driftvarkens kunnen tot 20 September a.s. voor alle beroepenalle bergen, en �en toom leerlingen worden ingeschreven.zware biggen, wa:-irvan V Alleen zij, die geen enkele dagschool bezoeken, D.L. gemerkt, bij Th. Wit- komen hiervoor in aanmerking. lox, Tongeren 64, Boxtel. Aanmelding kan geschieden dagelijks van 9-16uur in het schoolgebouw Nieuwstraat 49a (St. Paulus Te koop een toom beste Jeugdhuis). biggen bij M. Veroude, Inschrijvingiformulieren worden ook op aanvraag Lennisheuvel 71. toegezonden. 
Te koop Traplooper o.s. 15 meter, Bevragen Molenstraat 19. 
Te koop bij de Wed. L v. d. Sande, Kleinderliemp- =de 9, een toom beste big- �gen. -::!$ -

"" 
!IS 

Q) 

De Directeur : J. VAN ESCH. 
Als het gaat over o,aden of Bloemen 1Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Voor 'n stukje fijne oude,, prima Kaas belegen•, boeren•, volvette 
Melk, Boter, Margarine 
en Kruidenierswaren 

0 
0 
,.... 

< 
0 
0 
.., Te koop een mooie kinderwagen o.s., Prijs 65 gld. Nieuwstraat 57. :Er is 't adres: < .., 

\!:: 

"" 
0 Te koop blauwe dames o

sportschoenen 37 en zwar- >te damesschoenen 37 met � sleehak, z.g.a.n. Bevragen 0 Molenstraat 19. 

Kees de J ong==v. Kempen
Van Hornstraat 12 11 Boxtel 

Prima Bieren en Limonades. 

Voor pootaardappelen ga ik dit 
jaar OOK NAAR VA N O E R S. 

tl> 

:u 
.., 

tD -
tD 

Te koop gevraagd, nette Burgerwoning te Boxtel, is 
genegen voorlopig gedeeltelijk te kunnen bewonen, br. no. 14 van dit blad. 
Te koop 2 nieuwe bijen
kasten met 40 raampjes waarvan 30 uitgebouwd en twee koninginneroosters, één kast is bevolkt. Bij L. Moonen, Tongeren 54 A. Boxtel. 

1 Ye!!)tJ,�d v�k���!�a���}b��}!��,en, 

Te koop bij H. Jacobs ruim 100 tevelde staande rijpe tabaksplanten, en tevens 
gevraagd een waschfornuis met koperen binnenketel, Kleinderliempde 26. 

slechts 12 gulden verkrijgt U de door U gewenschte bekwaamheden en wel door onze prima schriftelijke cursussen. Voor het MIDDENSTANDSDIPLOMA slaagden 89 O/o van onze leerlingen! Zegt U dat iets? Wij brengen U 16-20 cursussen. Vraagt direct proeflessen en prospectus aan : 
Instituut: Vereenigde Leergangen voor Vak- en Handelsonderwijs, Händelstraat 5, Amsterd.m,Z. 
Vertegenwoordigers gevraagd! 

Druk: J. P. Tielen. Boxtel. 

"DE ARK" == - BOXTEL 
Vrijdag 20 September - 8 uur 
,,Het Zuid::Hollandsch Tooneel" geeft wegens enorm succes en 2 X uitver� -kochte zaal nog een 3e, doch beslist laatste voorstelling van 

,,Vrouw
1 

en Uniform'' Tooneelspel in 3 bedrijven door Francine Onstein en Henk Schregel. Regie : Christine van Meetercn. 
Een 'felle aanklacht tegen de zedenver• 
wildcring van onzen na•oorlogschen tijd, Personen beneden 18 jaar geen toegang. 
Prijzen der plaatsen f 2.50, f 2,- en f 1.50 (bel. lnb.) -Kaartverkoop en plaatsbepreken aan de zaalop Donderdag en Vrijdag van 12-2 uur.

-- Rookt 
kwaliteit vol g�ur en smaak

en Koopt , ' 
bli Bert van de,n Braak ■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Boekhandel Fa J� P. Tielen 
Stationstraat 28, Boxtel. 

• De avonden worden langer en daarmede, het verlangen naar een goed boek grooter. Wij kunnen uit voorraad leveren: Emmy Lokhorst: Onwankelbaar . Rogier Yan Aerde : Kaïn . . . . ,, ,, : Bezet Gebied A. C. van Kampen: Stormnest .

I 

Sjoerd Bakker: Het straatje . •. . Visser-Roosendaal: Tot in den dood . . Pearl S. Buck: Oostenwind-Westenwind . Daniël Raps: Het Vlammende Zwaard D. Linnebank: Het huwelijk . . . . .. Dr. Huddleston-Slater: Ja ik wil . . . Prof. Dr. Titus Brandsma: 

f 6,90 
Il 5,75 
Il 6,90 
Il 4,90. 

• Il 5,90 
Il 3,90 
Il 5,90 
Il 7,90 
Il 4,65 

Il 5,15 

De Grote H. Theresia van Jezus " 4,75P. Richard Gräf: Ja Vader . . . . . ,, 3,25,, ,, ,, : Bidt Broeders . ,, 3,75Het vierenswaardig ·wonder van Amsterdam " 19,50Anton van Duinkerken: Dichters om Oranje " 9,50 Dr. Stokman: Verzet Ned. Bisschoppen . . ,, 4,90Martien Coppens: De mens en de fotografie " 22,50Verder nog vele andere boeken. Ook in kinderboeken zijn wij behoorlijk gesorteerd. In kerk- en gebedenboeken: Volledig dagmissaal in linnenband Idem in leeren band goudsnee . Nakatemus: Hemels Palmhof . ,, De Godslamp . Theo Sinnige: Mijn Kerkboek enz. enz. 

f 9,90 
Il 

14,50 
Il 4,90 

• Il 7,90 
Il 4,90 

Ziet onze speciale Boekenetalage 1 

f,W -�
l% 

l«•,O< . . 
ft� 

) 

De dag begint prettig 
► • • • •  als het zonnetje schijnt en, het 
kopje D.E.-thee wacht. Hoeveel ver
kwikking en goeden moed put U uit
zoo' n eerste kopje D.E.-thee, vol geur 
�sma�! 

1Jouwe {gberts 
THEE 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Offer Zondag 
■ 

de kerk voor de Missie!1n 

Democratisch 

rythme 
Zodra het Noorden bevrijd was kon men 
overal te hooi en te gras lezen en horen dat 
nu alles wel gauw op z'n poten zou staan, 
want in het Zuiden waren het wel allemaal 
goede en vurige mensen, maar van organisa
tie hadden zij geen verstand. Zij hadden 
daar in Eindhoven een radio, in Vught had
den ze een centraal distributiekantoor en 
reeds waren er z.g. _commissies voor weder
opbouw, maar dat alles werd snel naar Hol
land getrokken, want daar hadden ze organi
satie-talent. 
Ook zou men daar in het centrum van intel
lect en ervaring gauw enige richtlijnen geven 
voor het berechten van slechte of minder 
goede vaderlanders. Je zou eens zien hoe 
snel dat zou gaan. Door deze richtlijnen 
echter is men niet verder gekomen dan nog 
een paar jaar onrecht te voegen bij de vijf 
jaren van rechteloosheid, die wij hadden 
doorgemaakt. 
Zeker zo was het niet bedoeld, maar hier 
bleek dat het organisatievermogen niet zo ' 
erg groot was, als men aanvankelijk meende. 
De grootste stommiteit, die men kon begaan 
was het instellen van Tribunalen en die 
stommiteit beging men dan ook met alle 
daaraan verbonden langerekte onderzoeken. 
Soms kwam men pas tot de ontdekking dat 
een of andere verdachte reeds te lang was 
gestraft, als deze voor het Tribunaal ver
scheen, wat wel ruim laat is. De vloek uit
sprekend over de Duitse çoncentratiekam
p�,g;; ,��r�e��e<%èinv�merin·gskarnpen__.,,_n'ieJ- :. 
zelden de kinderen van deze nazimonsters. 
Maar eindelijk heeft het gezond verstand 
gezegevierd. We krijgen nu een snelle op
lossing. Er zijn een stel nieuwe richtlijnen 
vastgesteld en nu zult u eens zien hoe gauw 
alles voor elkaar is. Het is ondertussen al 
wel een paar maanden geleden dat er be
loofd werd met een grootscheepse vrijla
ting van politieke deliquenten een aanvang 
te nemen, maar het is toch al weer een be
lofte, waar enige duizende moeders en kin
deren zich aan vastklampen. 
Het tempo echter, waarmee men . hier ge
wend is te werken, is specifiek democratisch, 
dat is het tempo der slakken. Het is nog niet 
zo heel lang geleden, dat men in onze de
mocratische Kamers over het werklozen-pro
bleem maanden debatteerde en ministers 
wegjoeg, die te veel geld voor dit probleem 
eisten, -terwijl honderden en duizenden han
den de brugleuningen vasthielden, onver
schillîg in de broekzakken bleven en niet 
eens de gelegenheid kregen tot een werk 
dat voldoende was om voor een gezin het 
nodige dagelijkse brood te verdienen. 
De vrees is niet ongegrond, dat tijdens de 
lange beraadslagingen en het ontwerpen van 
richtlijnen voor alle mogelijke problemen 

zeg�en, dat men weL zoveel kan preke!i in de Katholieke Kerk én door· andere groe-
de kerken over plicht, naastenliefde en an- pen goedwillende mensen, doch een krachtig 
dere schone deugden, maar dat hiervan in aaneengesloten verzet ontbrak nog geheel. 
de praktijk ook niet bijster veel terecht komt. In een vrome bui hadden de film-fabrikanten 
Het is daarom nog niet goed me:t het 00g van Hollywood wel eens besloten, Will Hays 
hierop in het geheel niets meer te doen, aan te stellen als een soort film-zeden-
dat de massa grijpen kan. AI zijn er van de meester, dat was in het jaar 1922, doch hoe 
duizend toehoorders slechts enkele tientallen de man z'n best ook deed, hij stond prac-
mensent die van alle gedachten ener sociale tisch alleen tegen tientallen weldoorvoede 
week ot van een sociale Zondag enige goede film-magnaten, die hun opwelling van beke-
idees mee naar het leven dragen, dan is ring al lang weer van zich hadden afgeschud. 
zulk een week of zulk een dag al geslaagd. In samenwerking met den Jezuït Pater Da-
Want zij zullen de vlam verder dragen. niel Lord, stelde W. Hays, in 1930 een 
Het gaat niet aan om te beweren dat de soort film-code op, waaraan de film-produ-
uiteenzetting van een sociale leer r ede centen zich dan moesten houden. De voor-
1:nassa geen vat zou hebben. Het is nàr naamste punten van dit document waren 
geen enkel mens te controleren wat een o.m.:
gedachte of een idee kan uitwerken in de 1. De· film mag de zedelijke normen van de
massa toehoorders. toeschouwers niet verlagen, daarom zal nooit 
De eerste Man die zijn sociale gedachten de sympathie van het publiek gewekt wor-
verkondigde deed het niet alleen maar voor den voor misdaad, kwaad of zonde. 
twaalf leerlingen, maar zijn acht zaligheden 2. Alleen gezonde principen mogen weerge-
klonken voor de menigte. Wat zou er op geven worden, aangepast aan de eisen van 
tegen kunnen zijn, dat men nu dezelfde drama en ontspanning. 
gedachte over liefde en rechtvaardigheid in 3. Geen natuurlijke of menselijke wet mag
een moderne vorm wederom laat horen aan belachelijk gemaakt worden, en geen sym-
de grote massa. Zeker men kan studie- pathie opgewekt voor de verkrachting ervan. 
avonden organiseren voor kleine groepjes De producers, die het document onder hun 
(voor werknemers werd dit reeds met suc- neus kregen, vonden het een fijn stukje 
ces gedaan), maar men mag niet vergeten werk, ondertekenden enthousiast en... de 
dat de massa alleen te bereiken is met mas- zaak werd op de oude voet voortgezet. 
sale middelen. Hays en zijn assistent, de Ier Joe Breen, 
Er is een tijd geweest, dat 111en in arbeiders- mochten enkel goede raad geven, hetgeen 
kringen meer sprak over rechten dan over ze dan ook wel deden. 
plichten, maar dit had werkelijk wel zijn De fabrikanten luisterden dan onverstoor-
reden. Nu de arbeiders door hun organisa- baar en beleefd, maar eenmaal buiten, gin-
ties hun rechten hebben verzekerd zal het gen ze weer gewoon hun gang. 
zeker goed zijn ook hun plichten niet te Toch was deze meer particuliere actie van 
vergeten. Maar zolang het nog mogelijk is, . Katholieke zijde, niet geheel zonder gevolg 
dar�rbeiders''mf' een levén� van werken, C. 'gë'bleven. Lahgzaam- was ·net verzet ge-
slechts met een ouderdomsrente van drie groeid en de film-wereld zou het weldra 
gulden hun oude dag tegen moeten gaan, ondervinden. 
is het heus niet verkeerd voor een sociale In October 1933 lanceerde de Apostolische 
wetgeving te· vechten, die iets verder denkt Legaat, Mgr. Amlets Cicognani, op .bezoek 
dan deze aalmoes. Zolang het nog moge- in Amerika, in tegenwoordigheid o.a. van 
lijk is, dat Middenstanders onmogelijk hun President Roosevelt, de oorlogsverklaring 
zaak kunnen overdoen aan hun kinderen der Kerk: 11De Katholieken worden door 
zonder zelf te verhongeren, is het nog heus God, door den Paus, de Bisschoppen en de 
niet vreemd, dat men op zo'n sociale bij- Priesters opgeroepen voor een eensgezinde 
eenkomsten spreekt van sociale zekerheid. en heftigen strijd voor de zuivering van de 
Zeker er zijn gevallen genoeg aan te wijzen cinema, die een dodelijk gevaar is geworden 
waarbij de plicht vergeten wordt, maar tot voor de zedelijkheid". 
op heden bestaan er meer sancties voor Dat was het signaal. In enkele dagen tijd 
plichtverzaak dan voor het verwaarlozen organiseerden millioenen Katholieken zich 
van sociale rechten. Maar het zou beter in de "Legion of Decency". Een tijdlang 
zijn, als er een verstandhouding bestond, die bleef Hollywood nog onbewogen, tot de 
de rechten en plichten van verschillende meest alarmerende berichten binnenkwamen 
partijen tot een harmonisch geheel maakte. van de bioscoop-eigenaars. Het aantal bio-
Het is niet nodig dat er tegenstellingen scoop-bezoekers daalde met 15 millioen per 
worden gemaakt, waar de sociale liefde alles week en nog steeds sloten zich nieuwe groe-
kan verenigen. Er kan in ons gemeenschaps- pen van allerlei richting bij het "Eerbaar-
leven geen probleem zo groot zijn of het is heidslegioen" aan. 
met rechtvaardigheid en liefde op te lossen. Deze keer was het menens. 
Er is slechts een helder verstand en een Met hangende pootjes kwamen de film-mag-
beetje menselijk gevoel voor nodig om de naten nederig de hulp inroepen van Hays en 
harmonie te be"eiken, die alle moeilijkheden Breen, ze kapituleerden. Dat was in Juli 
oplost. 1934. Breen werd eenparig aangesteld als 
Dit moet voor iedereen toch wel heel duide- film-censor voloens de artikels van boven-
lijk zijn, als men maar even wil nadenken. genoemde film-�ode. Dit was Breen's maat-

Film:::censuur 
in Amerika. 

Zodra de film-industrie enigszins de kinder-

staf en hij zette zich resoluut aan het werk. 
Onverbiddelijk schrapte en streepte hij in 
de tekst, sneed gewaagde tonelen uit en ki
lometers films liet hij tegenhouden en af
wijzen als ongeschikt en in strijd met de 
code. 

de kans verloopt Nederland te brengen tot 
een tehuis, waar het nog uit te houden is. 
Hef rhythme, waarmee de democratie ge
wend is haar goede staatsidees uit te werken 
past werkelijk niet meer bij het tempo van 
onze eeuw, waarin de constellation in en
kele uren de Oceaan overvliegt en alles 
dringt om een snelle oplossing. 
Wat meer soepelheid in het staatsbestel zou 
aan de gemeenschap zeer ten goede komen. 
Het is waarlijk niet te vroeg, dat we van het 
gezanik over collaboratie af zijn, dat we de 
kippenhokken kunnen verlaten, onze ven
sters van glas kunnen voorzien en onze . 
lompen k!lnnen afleggen. 
Het is schoon en deftig alles met eerbied-:i 
waardige langzaamheid af te wikkelen, maar 
zo 'gauw het schip van staat in nood is past 
ons meer een gezonde spoed, die waarlijk 
wel te combineren is met democratie, past 
ons meer de snelheid der atomen, dan de 
trage gang der slakken. H. v. d. M. 

• schoenen ontgroeit was en op eigen benen
meende te kunnen staan, holde ze in snel
tempo het bekende rechte pad af en ver
lachende overtuigend haar goede opvoeding.
De film draagt in zich een element van
sterk opvoedende waarde. Meer dan een
toneelstuk brengt ze het publiek in een aan
trekkelijke sfeer van ontspanning en daar

In het begin waren de film-fabrikanten wei
nig enthousiast, en woedend kwamen ze bij 
de nieuwe film-dictator binnenstuiven, maar 
onveranderlijk luidde zijn antwoord: ,,Uw
film is in strijd met de code, die ge zelf 
hebt aangenomen. Het is niet mijn schuld. 
Indien het U niet bevalt kunt ge U wenden 
tot de directie van de M.P.P.D.A. Het spe
len van deze film tegen mijn goedkeuring 
in, kost U 25.000 dollar en 85% van de 
zalen zullen weigeren ze te vertonen". En 
kalm ging hij door met knippen en strepen. • 
De studio's gingen al gauw inzien, dat het 
filmen op deze manier een dure geschie
denis werd. Aarzelend namen ze dan ook 
onschuldige, meer verheven onderwerpen ter 
hand. En . . .  het aantal bioscoop-bezoekers 
steeg verbluffend. In New-York werd een 
record-aantal bezoekers geboekt en lrvin
S. Cobb kon op het einde van '34 schrijven:
11
Het protest van de Rooms Katholieke Kerk

tegen de onzedelijke films, is de redding ge
weest van de filmkunst". 

-"'· Even nadenken. 
In een der voorbereidende vergaderingen 
voor de Sociale Zondag werd de opmer
king gemaakt, dat _het allemaal wel aardig 
is over sociale rechtvaardigheid en sociale 
liefde te spreken en grote metings te beleg
gen, maar dat het toch van weinig of geen 
nut zou zijn voor de praktijk. 
Men kan met evenveel of even weinig reden 

_,.ze diep inwerkt op het gevoel, oefent ze
grote invloed uit op het zedelijk peil van
den bioscoop-bezoeker.
De film-producenten wisten en weten dat
beter dan wie ook en het pleit niet voor
hun eergevoel dat ze het zedelijk gehalte
der films verlaagd hebben om het zinnelijke

• in de mensen te prikkelen en daardoor meer
publiek te trekken en dus meer te verdienen.
Met groeiende bezorgdheid volgden de ka
tholieke Amerikaanse leiders de indruk
door de dikwijls hemeltergende vuiligheid
van duizenden meters fi\mband op het pu
bliek gemaakt.
Meerdere pogingen waren reeds aangewend
om hierin verbetering te brengen, én door

De Katholieke Kerk had eens te meer de 
slag gewonnen. 
(Kath. Dig. 4) E.H.-

"Toen de Heer haar zag, had Hij 
medelijden met haar." Luc. VII 13. 

Het Evangelie van de 15 e Zondag na Pink
steren geeft ons het verhaal van de opwek
king uit den dood· van de jongeling van 
Naïm. 
Zover wij weten heeft Jezus niet meer dan 
drie doden opgewekt en die heeft Hij niet 
doen herrijzen om zijn goddelijke macht ten 
toon te spreiden en de verbeelding van het 
volk te treffen, maar alleen omdat Hij be
wogen was door de verslagenheid van hen, 
die deze doden beminden; een moeder, een 
vader en een zuster te troosten, dat was 
het motief van deze wonderen. 
"En toen Hij haar zag, had Hij medelijden 
met haar ...... " 
Er is één belangrijk punt op te merken bij 
deze drie wonderen. In elk dezer gevallen 
sprak Jezus tot de dode, alsof hij niet ge
storven was, maar slechts ingeslapen. Hij 
heeft niet veel tijd om over de zoon van de 
weduwe te spreken, omdat de beslissing te 
plotseling valt, maar ook hier zegt Hij tot 
hem, als tot een zoon die in bed blijft 
liggen ofschoon de rusttijd reeds lang ver
streken is: ,,Jongeling, ik zeg u :  sta op". 
Nergens beweerde Christus dat Hij doet 
verrijzen dan enkel bij de voorspelling van 
zijn eigen opstanding - maar wel zegt hij, 
dat Hij doet ontwaken (zoals b.v. bij het 
dochtertje van Jaïrus). Voor Christus is de 
dood niets anders dan een slaap. Een slaap, 
die dieper is dan de gewone dagelijkse slaap. 
.Zó diep dat alleen een goddelijke liefde hem 
kan verstoren. Een liefde die weent wanneer 
Hij de droefheid ziet van hen, die Hij be-
mint. 
Zo genas Jezus de jongeling van Naïm van 
de slaap des doods, door zijn goddelijke lief
de. Zo is het ook mogelijk dat Hij ons op
wekt uit de slaap van de zonde, door Zijn 
onmetelijke liefde, die de kracht over leven 
en dood bezit. 

De Katholieke Kerk in 

Russisch=Duitsland. 
He_t Katholieke Internationale Pers-Agent
schap "Kipa" heeft enkele interessante bij
zonderheden medegedeeld aangaande de 

• toestand der Katholieke Kerk in het rode
gedeelte van Duitsland.
Het is er pp het ogenblik zo met /de Ka
tholieken gesteld dat er voor hen geen enkel
verschil meer bestaat tussen de toestand on
der het Nazi-regiem en die sinds de "be-
vrijding" door de Russen.
Evenals ten tijde der Gestapo worden ook
nu de predicaties der priesters weer gecon
troleerd. En het is heus geen zeldzaamheid
dat agenten der N.K.W.D. (politieke Sovjet
politie) de priesters onderwerpen aan een
streng verhoor van meerdere uren en van
hen de namen eisen der "reactionnairen"
en der "fascisten" (U weet van te voren wie
dat zijn).
De Amerikaanse, Engelse· en Franse bezet
tings-autoriteiten te Berlijn zijn zeer wel op
de hoogte met deze feiten, evenals trouwens
ieder die de moed en de mogelijkheid bezit
om zich heen te zien en te luisteren. Deze
democratische methodes mogen echter niet
publiek gemaakt worden om de "goede ver
standhouding "tussen de geallieerden niet te
verstoren.
De controle der predicaties beperkt zich
trouwens niet tot bovengenoemde prak
tijken. De priesters zijn verplicht de tekst
hunner preken voor te leggen aan de Sovjet
autoriteiten en zo nodig - . en dat zal
wel - te laten veranderen.
In Mecklenburg (bisdom Ossnabrück) is de
uitgave van het dioc.esane blad, de 1,Kirchen
bote" (in de geest dus van onze St. Jans
klokken) verboden, zo het van te voren niet
onderworpen wordt aan de Sovjet-censuur,
ditzelfde geldt voor alle godsèlienstige ge
schriften, die vanuit de andere militaire be
zettingszêmes in de Russische zone ver
spreid worden.



In princiep weigert men pas�oorten te ver- leden in het klooster trad. - Op 29 October 
strekken aan de priesters en dat dit in de wordt hij 31 jaar en in dezelfde maand 
praktijk ook toegepast wordt blijkt wel hier- October zal hij naar Borneo vertrekken. De • 
uit dat in Berlijn slechts 4 priesters een reis- juiste datum staat nog niet vast. 
vergunning hebben verkregen om zich naar Het spreekt vanzelf dat Brabants Centrum 
de andere zones te begeven. Ook de bis- de "Vrolijke Frans" zoals men hem vroeger 
schoppen die in westelijk Duitsland wonen, noemde, de allerbeste wensen meegeeft op 
hebben tot nu toe nog steeds geen verlof zijn missietocht en voor zijn missiewerk. 
gekregen, hun gelovigen ten Oostén van het Het is schoon te bedenken dat deze broeder 
stalen gordijn te bezoeken. nog niet zo heel lang geleden de Boxtelse 
Het werk der "Caritas" (ondersteuning van mensen het dagelijkse brood kwam brengen 
hulpbehoevenden) en der katholieke jeugd '-- met zijn bakkersfiets, terwijl hij nu gaat 
ondervindt steeds grotere moeilijkheden, in meehelpen met de priestermissionarissen om 
die mate zelfs dat men binnenkort de op- het geestelijke Brood aan de heidenen te 
heffing van de "Caritas" kan verwachten. brengen. Dat Gods zegen op dit mooie werk 
Overal, behalve in Berlijn, waar de Rus- van onze dorpsgenoot moge rusten is onze 
sische bezettingsautoriteiten zich min of wens. 
meer schappelijk tonen om de Westerse ================== 

geallieerden enigszins tegemoet te komen, 
of te bedotten (noem het zoals U wilt), 
verdwijnt het heilzame werk der "Caritas" 
langzaam maar zeker. Het spreekt immers 
vanzelf dat afdoende hulp aan hongerigen en 
aan zieken, alleen uit het Oosten kan ko
men en liefst door bemiddeling der commu
nistische organisaties. 
De werkzaamheid der Kerk blijft beperkt tot 
de kerkelijke diensten. De scheiding tussen 
Kerk en school is, behalve in Berlijn (om 
dezelfde reden als hierboven werd vermeld) 
reeds overal doorgevoerd. In Berlijn mag 
(voor hoelang?) het godsdienstig onderwijs 
nog plaats hebben in het schoolgebouw, 
doch van bijzondere scholen is reeds lang 
·geen sprake meer... . . .  1 .  E.H. 

NIEUWS 

in Vogelvlucht. 
Toneel-hervorming in Sovjet-Rusland. 

De 11Prawda" (is Waarheid) het officiële 
Sovjet-Russische partijblad, kondigde, on
langs, enkele noodzakelijke hervormingen 
aan op gebied van toneel. ,,Het Russische 
Toneel", zeide het blad, 11moet zijn eigen 
weg volgen, die niets gemeen heeft met het 
toneel der kapitalistische landen. Voortaan 
moeten minstens drie of vier keer per jaar, 
voorstellingen worden gegeven van "hoog 
gehalte over hedendaagse Sovjet-Russische 
onderwerpen". 
Zou dat domme Russische volk dan nog 
steeds niet weten dat het in haar ideale 
democratische staat, alles heeft wat het maar 
wensen kan? Dat ruikt toch wel een beetje 
naar Nazi-propaganda. Zou het ook even
veel succes hebben?? 

Bestuurbare Bommen. 
Onder de laatste oorlog zijn er helaas maar 
al te veel bommen naast hun doel terecht 
gekomen. Daar wordt nu verbetering in 
aangebracht. Men gaat bommen fabriceren 
die radiographisch bestuurd kunnen worden. 
Buiten op de staart van het projectiel is een 
heldere lamp gemonteerd. De vliegenier kan 
dus de val van het ding goed volgen. Zo
dra het teveel uit de koers dreigt te ge
raken, zendt de piloot speciale radio-golven 
uit, die door een apparaat in de staart van 
de bom worden opgevangen en waardoor 
het mogelijk is de bom naar het beoogde 
<loei te sturen. Op een hoogte van 4500 
meter zal men een projectiel tot 600 meter 
van richting kunnen doen veranderen. Wat 
een geruststelling voor ons, als het nog eens 
oorlog wordt. 

De Boxtelse "Prawda". 
Op de Klokkenberg heet het weekblaadje 
,,Brabants Centrum" de "Boxtelse Prawda". 

Geboorte-aankondiging. 
Wij hebben de eer u mede te delen dat de 
Nederlandse gemeenschap het leven schonk 
aan een jonge dochter van 250 pond, N.l. 
W.O. genaamd. Het is tevens de naam van 
'n nieuw bureau, dat aan expediteurs f 2,50 
vraagt, om weer een paar ambtenaren te 
kunnen honoreren. De ouders weten van 
vreugde geen raad. 

BROEDER SERAPHICUS 

Binnen zeer korte tijd gaat broeder Sera
phicus (Frans van den Heuvel) naar de 
missie vertrekken. De Mariamaand October 
heeft voor deze seraphynse Capucijner-broe
der een bijzondere betekenis. Op 17 Oct. 
gedenkt hij het feit, dat hij 12½ jaar ge-

DE MISSIE-TENTOONSTELLING. 
Hoewel het Missie-comité nogal wat moei
lijkheden had en alles niet even vlot verliep 
met de voorbereiding, is alles toch een waar 
-succes geworden. De opening, waarbij met
gepaste beperking toespraken - werden ge
houden door oud-burgemeester van Beek,
Deken Broekman, Burgemeester van Hel
voirt en Professor van Dijk, had een een
vo·Jdig karakter. De harmonie van de La
Salle zorgde voor muzikale illustratie in deze
sprookjesachtige omgeving van het oude
kasteel.
De stijlvolle verlichting van het kasteel, de
mooie omkleding der stands, de aardige
verrassingen in de verschillende tentjes gaf
een echte sfeer aan deze tentoonstelling.
Zondag was het dan ook overweldigend
druk. Lieftallige dames serveerden in deze
feeërieke omgeving, kajotters waren vol
ijver, verkenners en gidsen, kinderen en wij
zen, paters van allerlei pluimage zouden u
kunnen verplaatsen naar een droomeiland
waar alles maar van een verlangen bezield
is: missionering.
We mogen hier opmerken, dat de uiterlijke
aankleding van deze expositie vooral zo
mooi is geworden door de belangloze op
offering van verschillende timmerlieden,
electriciëns en andere ijverige werklieden,
die iedere avond hun vrije tijd besteed
hebben aan de opbouw van alle stands en
fancy-fair-tentjes.
Het is alleen maar jammer, dat de officiële
instanties in den Haag in de langzame tred
molen der democratische luiheid nog steeds
geen tijd hadden kunnen vinden om de tijdig
aangevraagde vergunning voor een Missie
loterij te verlenen. Deze zou bij zulk een
druk bezoek grote financiële successen heb
ben opgeleverd.
Er bestaat goede reden om te geloven dat
a.s. Zondag dezelfde gezellige drukte waar
te nemen zal zijn als deze eerste dag van de
tentoonstelling.

DE SOCIALE ZONDAG:
Al dachten sommigen, dat dit jaar het en
thousiasme voor het houden van een sociale 
Zondag niet groot genoeg was om alles croor 
te zetten, mag men toch beweren, dat Zon
dagmiddag een waar succes werd. De toe
spraken van Prof. Veraart en Rector Drost 
waren van zulk een gehalte, dat het niet 
anders kan of zij moeten op de duizende 
bezoekers een grote indruk gemaakt hebben. 
De bezieling die hiervan uitging moet menig 
vonkje hebben achtergelaten in de adem
loos luisterende menigte. Het enigste wat 
men wensen kan is, dat al deze woorden be
waard mogen blijven en dat wij er veel 
goeds mogen uittrekken, zoals de burge
meester van Boxtel in zijn dankwoord op
merkte. 
Was de opkomst in de openluchtmis niet zo 
groot, de openluchtll!eting en de schone 
sluiting met een Plechtig Lof getuigden, dat 
duizenden nog die eenvoud van ons geloof 
bezitten, die de hoop wettigt op een goede 
toekomst. 

PLAATSELIJKE PRIJZENCOMMISSIE. 
De door de regering gevoerde prijspolitiek 
staat momenteel in het brandpunt der pu
blieke belangstelling. 
Zonder medewerking van het publiek kan 
de regeringspolitiek op het gebied der prij
zen niet slagen, ook al is deze in beginsel 
nog zo goed. 
In toenemende mate is daarom getracht re
gelmatig het publiek voor te lichten omtrent 
de maximumprijzen die voor tal van arti
kelen gevraagd mogen worden. 
Bij de distributiebescheiden werd vaak een 
prijzenblad gevoegd waarin de toelaatbare 

, prijzen van een groot aantal artikelen staan 
vermeld. 
Thans is men in Boxtel nog overgegaan tot 
het instellen van een prijzencommissie. 
Deze commissie is bedoeld als een contact
orgaan dat zowel de overheid als de burgerij 
van voorlichting kan dienen. In gevallen van 
het vragen van te hoge prijzen kan men zich 
tot de prijzencommissie wenden. Deze zal 
dan de klacht behandelen. De Commissie 
treedt niet op als verbaliserend politieman 
doch zal den winkelier trachten tot een beter 
inzicht te brengen. Gelukt dit echter niet, 
dan kan de Commissie de opsporingsdienst 
inschakelen. 
Het welslagen van het werk der Prijzen
commissie hangt nu af van de medewerking 

van het publiek van Boxtel. Heeft men te 
hoge prijzen betaald, dan kan men zich 
voortaan schriftelijk tot de Prijzencommissie 
Boxtel wenden die haar zetel heeft ten ge
meentehuize van Boxtel. Men geve juist aan 
bij wie men te veel betaald heeft, waarvoor 
men teveel betaald heeft en welk bedrag 
men betaald heeft en op welken datum. 
Klachten die niet duidelijk leesbaar onder
tekend zijn worden zonder meer op zij 
gelegd. 
Men geve de Prijzencommissie de nodige 
gegevens zonder overdrijving, doch men 
lichte de Commissie eerlijk in. 

'De klacht moet ondertekend en duidelijk 
omschreven zijn. 

-HANDBOOGSPORT
Zondag 29 September om half 3 n.m. zal 
in café de Ketting een kampstrijd plaats 
hebben, tussen de 4 afdelingen van district 
V van de Ned. Bond van Handboogschutte
rijen, n.l. afd. Boxtel, afd. • St. Michiels
Gestel, afd. Vught en afd. Langstraat. 
Voor beoefenaars en liefhebbers van de 
handboogsport een wandelingetje naar de 
Ketting waard. 

ONDERSCHEIDING 
VOOR OUDE GETROUWEN. 

Voor langdurigen dienst bij de firma H. Jos 
van Susante werden aan drie onzer inge
zetenen de Koninklijke onderscheiding_ uit
gereikt. 
De ere-medalle Orde van Oranje Nassau in 
zilver aan den Heer P. Knoops; in brons 
aan de heren F. van den Brand en A. de 
Vries. Ook onze algemeen bekende, vroe
geren dorpsgenoot, de heer Jan Grijsbach, 
werkzaam bij de PTT te 's-Hertogenbosch 
ontving de ere-medaille in brons. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL. 
van 10 Sept. tot en met 16 Sept. '46. 

GEBOREN: Hubertus P. H. z.v. J. V. van 
Griensven· e.v. M. E. v. d. Meijden; Hen
ricus A. M. z.v. J. H. Voerman� e.v. M. A. 
v. d. Berg; Hendrikus J. M. z.v. G. Karsse
makers e.v. P. A. v. Oirschot; Hermine J. M.
d.v. Fr. St. Sanders e.v. D. M. Schuiler;
Martinus C. J. z.v. J. P. v.d. Steen e.v. M.
van Grinsven.
ONDERTROUWD: Hendrikus Johannes
van de Laar en Maria Johanna Bekkers.
GEHUWD: Willem Wouter Hendrik Kum
mer en Maria Louisa Huberdina van den
Boogaard; Johànnes Hubertus Schevelier en
Louisa Antonia Maria van den Boogaard;
Petrus Theodorus Gerardus de Langen en
Johanna Josephine Voermans.
OVERLEDEN:" Hendricus Joseph Maria van
Summeren, oud 4 jaren.

BILJARTEN. 
"De Amateur" en "Eureka" speelden een 
vriendschappelijke wedstrijd. Het eerst werd 

• gespeeld in caféJ. Waals-Tunmermans, club.
lokaal van "De Amateur" .. De uitslagen wa
ren als vol�t:

1 ste vijftal 
2de vijftal 
3de vijftal 

car. 
648 
360 
293 

De Amateur 
H.S. Gem. 

68 5,81 
16 2,65 
19 2.39 

Eureka 
1ste vijftal 425 22 3.86 
2de vijftal 310 19 2.21 
3de vijftal 207 9 1.68 
De returnwedstrijd werd gespeeld in het 
Stationskoffiehuis H. Hobbelen clublokaal 
van "Eureka. De uitslagen waren als volgt: 

1ste vijftal 
2de vijftal 
3de vijftal . 

car. 
580 
278 
213 

Eureka 
H.S. Gem. 

28 3.68 
24 2.21 
14 1.43 

De Amateur 
1ste vijftal 629 28 3.99 -
2de vijftal 303 15 2.40 
3,.t vijftal 300 27 2.01 
IJKE mateur kwam als overwinnaar uit deze 
wer.i3trijden en wel met een puntenvoordeel 
van 520 caramboles en 'n b.oogste serie van 
68 car. De partijen werden onder grote be
langstelling in een zeer gezellige sfeer ge
speeld. 

DAMMEN. 
Bij de laatstgehouden simultaan seance wel
ke door den Heer A. van Boekel uit Vught 
lid van de Bossche Damclub werd gegeven, 
wisten onze leden een 10-6 overwinning 
te behalen. Slechts één partij werd verloren 
drie partijen gewonnen en vier partijen 
remise, voorwaar geen slecht resultaat. Na 
afloop volgde een korte uiteenzetting over 
het spel en den Provincialen Noord-Brabant
se Dambond. Daarna werd door alle aan
wezigen besloten tot toetreding met één 
tiental in deze Bond. 
De competitie voor de ingedeelde tientallen 
vangt aan op 13 October a.s. 
De Eerste Boxtelse Damclub (E.B.D.) werd 
ingedeeld in de Eerste klasse, groep 2, afd. 
Noordbrabant. In deze groep komen de vol
gende tientallen mede uit: EVDO te Eind
hoven, Vriendenkring te Lieshout, DVS I te 
Schijndel, EGO te St. M.Gestel, EOD te 
Oisterwijk, EHVD II te Helmond en EVDC 
te Valkenswaard. 
Ten gerieve van damliefhebbers en onze 
leden volgt hierbij de rooster voor de te 
spelen wedstrijden door de EBD. De leden 
gelieve hiervan goede nota te nemen. 
13 Oct. te Boxtel EBD-EHDC; 27 Oct. te 
Eindhoven EVDV-EBD; to Nov. te Boxtel 
EBD-EVDC; 24 Nov. te Boxtel EBD
Vriendenkring; 8 Dec. te Schijndel DVS 1-
EBD; 22 Dec. te Boxtel EBD-EGD; 5 Jan. 
te Oisterwijk EOD-EBD. 
De wedstrijden zijn alle vastgesteld op Zon-

dag, doch zij worden in die week en wel op· 
de clubavond gespeeld. 
Voor Boxtel is de clubavond iederen Maan
'dag te 8 uur in Hotel Theeuwkens. 

KRAAMBUREAU. 
Bespreking kraamverzorgster voor inte,rne
en wijkverpleging is voortaan inplaats van 
Dinsda�middag op Maandagmiddag van 2-4 
uur bij mej. L. v. d. Laar, Molenstraat 92, 
telefoon 487. . . 

R.K. CEITENFOKVERENIGINC.. 
Vanwege mond- en klauwzeer op het bedrijf 
van H. Scheutjens van Salmstraat, kunnen 
voorlopig geen geiten ter dekking worden 
aangeboden. Zo spoedig mogelijk laten wij 
langs deze weg nadere mededeli�gen volgen. 

R.K. ARBEIDERSBEWEGING.' 
Op 13 September j.l. verzonden wij het vol�. 

-- gende telegram aan den Minister van Land-
bouw te Den Haag: _ ,_ . _ , , 

Dringen namens _duize1:d en �iJflig a:r�ei
ders op verandermg hmsslachttngsregelmg 
- stop - Arbeiders worden zonder meer
-afgewezen voor huisslachting - stop -,
Onrust en bittere ontstemming het gevolg.
Indien levering wordt geëist blijven ,sta
kingen niet uit - stop - Bestuur staat'
machteloos - stop - Vergunning· tot
huisslachting tot 1 November dringend·· 
noodzakelijk - Verwachten gunstige be�
slissing in belang van orde en rus� - stop.

Kath. Arbeidersbeweging, Boxtel. 
VALKS, Voorzitter. • • . 
PASTOOR, Secretaris. 

LEDENVERGADERING STIERHÓUDERIJ. 
De Stierhouderij Boxtel houdt Woensdag 
a.s. een alg. ledenvergadering. De leden g·e-.
lieve de advertentie te lezen in dit blad.

. COLLECTE 
VOOR DE R.K. UNIVERSITEIT. 

Evenals andere jaren, zullen dezer dagen 
de collectanten van het Universiteitscomité 
der St. Petrus- en H. Hart-parochie u be
zoeken om giften in te zamelen voor de R.K. 
Universiteit. Daar deze zwaarder getroffe.n 
is dan enige andere universiteit in ons land, 
rekent zij evenals vorig jaar op ruime bij-
dragen. 
Vooral in de tegenwoordige omstandigheden 
blijkt iedere dag meer, hoe noodzakelijk het 
is, katholieke voormannen te hebben, die 
aan onze eigen universiteit zijn opgeleid. 
Alle katholieken hebben hierin een plicht te 
vervullen. Ook uw financiële steun is daar-
voor onontbeerlijk. 
Dat onze R.K. Universiteir in deze haar 
plicht verstaat, moge blijken uit een waar
derend schrijven van Z.H. den Paus aan 
Z.E. Kard. de Jong in Januari van dit jaar 
over de standvastige houding, die ze gedu-
rende de oorlogsjaren heeft getoond. . 
Geeft daarom allen zoveel in uw vermogen 
ligt. 

• P.D.V. ,,DE LUCHTPOST" BOXTEL
Zondag 15 September heeft onze Postdui
venvereniging "De Luchtpost" een wed
vlucht vanuit Neufvilles gehouden. De dui
ven werden om 8,30 in vrijheid gesteld. De 
eerste duif werd geconstateerd om 10.09.40 
de laatste prijswinnende duif om 10.28.42. 
De uitslag is als volgt: F. Maas 1 en 4, Th.
Eltink 2 en 7, J. Smulders 3, 11 en 37, 
W. v. d. Heijden 5, W. v. Griensven 6, ·9,
13, 14, 16 en 30; H. Siemerink 8, 17, 23, 24
en 35; P. Geurts 10, W. v. d. Boogaard 12,
A. Calsijn 15, J. Habraken 18, W. Hobbelen
19, Th. Verberk 20, J. Eijkemans 21, 29 en 
33; C. Spijkers 22; H. v. d. Broek 2'5, A. v. 
d. San de; 27 en 34; J. Strijbosch 26 en 31 ;
A. Bekers 28; J. Voets 32; J. Bekers 36;
W. Hobbelen te overduif; P. v. Hemmen
2e overduif.
a.s. Zondag de laatste vlucht van het seizoen
vanuit Wons (België), 158 km.

Sport nieuws.

T AXANDRIA-ODC. 3-1 
Geflatteerde overwinning. 

In een op hoog peil staande wedstrijd heb
ben beide elftallen zich anderhalf uur lang 
elke duimbreed gronds·betwist en aangezien 
beide ploegen het zwaartepunt leggen in de
techniek, kregen wij prachtige staaltjes voet
bal te zien. Taxandria won als gelukkigste 
deze wedstrijd. In de laatste minuut viel de 
definitieve beslissing. Voor die tijd bleef 
het een open vraag, wie de overwinning zou 
behalen. ODC heeft volop gelegenheia ge� 
had, om de balans in haar voordeel te doen 
omslaan. Dat dit niet is gebeurd, is op de 
eerste plaats te danken aan slecht schieten. 
Immers kansen van alleen voor doel moeten 
wordeü benut. Ook vrouwe fortuna ver
toonde zich niet van haar goede zijde. Voor
al het moment toen· Peijnenburg een voorzet 
hard tegen de paal kopte verdient vermel
ding. Hier ontkwam Taxandria aan een 
2-0 achterstand. Er was echter nog een
andere oorzaak dat Taxandria de overwin-
ning behaalde.
Doelman van Stiphout van Taxandria geniet
de twijfelachtige eer zijn club voor minstens
gelijk spel te hebben behoed. Toen Hazen
berg alleen voor het Taxandria doel kwam
te staan, trachtte van Stiphout door snel uit
te lopen en vallende de bal voor de voeten
van de ODC-centervoor weg te grijpen.
Deze manoeuvre mislukte en toen beging
hij de onsportieve daad, om Hazenberg met
zijn benen vast te houden en hem alzo het
score te beletten. En of nu de scheidsrechter
deze handeling al of niet heeft geconsta-



Distributie nieuws.

DISTRIBUTIE 
Uitreiking nieuwe bonkaarten.De waarnemend Directeur van de Distributiekring BOXTEL maakt bekend, dat in hettijdvak van Maandag 23 September tot enmet Zaterdag 26 October in alle tot zijn. Distributiekring behorende gemeenten, zal- worden overgegaan tot het uitreiken vannieuwe bonkaarten levensmiddelen en tabaks- en/ of versnaperingskaarten. De uitreiking zal eerst plaats hebben aan niet-zelfverzorgers (normaal verbruikers) en daarna aan zelfverzorgers en wel op de volgende dagen: Niet-zelfverzorgers. 

Boxtel. 23 September de letter A en Gestichten.24 September de letter B 25· September de letters C en D. 26 September de letters E, F en G27 September de letter H. 28 September de letters I en J. 30 September de letters K en L.1 October de letters M, en N. 2 October de letters 0, P Q en R4 October de letters T, U en V. 5 October de letters W, X, Y en Z.Esch en Liempde 26 Oct. alle letters. Cemonde 23 October alle letters. • Zelf verzorgers. Alle zelfverzorgers zullen schriftelijk worden opgeroepen en wel te 
Boxtel in het tijdvak van 7-25 October. 
Liempde in het tijdvak van 21-25 October. 
Gemonde op 21 en 22 October. 
Esch op 24 en 25 October. De uitreiking geschiedt op de plaatselijke ,distributiekantoren en wel van 9.15-12.15 en van 13.3û-'-15.00 (Te Boxtel tot 16.00 
uur). De wnd. Directeur voornoemd,J. F. A. PARO. AANVULLING BONNENLIJST voor de 2de helft van de 10de periode (15 tot en met 28 September). Elk der volgende bonnen geeft recht op hetkopen van Bonkaarten KA, KB, KC 610 576 Algemeen : 100 gram bloem.577 Algemeen: JO gram thee. Bonkaarten KO, KE 610. D 19 Reserve : 100 gram bloe111. E 19 Reserve: 300 gram bloem. 
Tabakskaarten enz. T 48: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 

lijk. Enige aanwijzingen zijn er die d� training verraden. Het samenspel en uithou
dingsvermogen stijgen, de voorhoede heeftiets aan kracht gewonnen, het gaat langzaam de goede kant op. Er moet echter nogveel bijgeslepen worden en we geloven datBoxtel in deze competitie alles zal moetendoen wat ze kan om uit de gevaarlijke zone te blijven. . Het Boxtel" elftal deed echter wel buitengewo�n zijn best. Er werd hard gewerkt, men moet echter nog iets sneller reageren 

en vooral uitkijken. De doelpunten waren van beide partijen van het goede soort, geen 
sofgoals doch flinke schoten.�_Den Haarsteeg 
doelman herstelde zich in de tweede helft volkomen en voorkwam een geheide nederlaag van zijn club. Het begin is sensationeel daar Haarsteeg vanaf de aftrap de leiding nam door een goed doelpunt van den mid
voor die een gevaarlijke .schutter bleek te zijn. Boxtel had even tijd nodig om zich over 
deze tegenslag heen te werken, doch toen dit 
eenmaal gebeurd was, ontketende zich een Boxtel-offensief en werd Haarsteeg in de verdediging gedrongen. Een doelpunt van Hobbelen en een van Pastoors was maar een mager resultaat. Hoewel Boxtel de wind tegen had werd er sterker gespeeld dan Haar
steeg, zodat de ruststand 2-1 vele verwachtingen inhield. Het windvoordeel bracht echter niet, wat verwacht werd, inplaats van beter spel, zakte het spelpeil, hetgeen niet weinig te wijten was aan het zwakke spel van den Boxtel-rechtshalf. Bovendien zag Boxtel hetzelfde spelletje herhaald als bij het begin van de wedstrijd, zodat binnen de twee minuten de gelijkmaker door Haarsteeg in de touwen werd gejaagd, al�, �n voorsprong voor Boxtel werd tet 1gedaan. Haarsteeg was in deze periode gevaarlijk, 
een buitenspelgoal werd door den scheidsrechter geannuleerd. Toch kreeg Boxtel nog 
de leiding met 3-2 door goed doorzetten van Kerkhofs. Maar wederom maakte Haar
steeg gelijk door fouten in de verdediging. Boxtel zag het gevaar dat deze wedstrijd die volgens het spel zeer zeker gewonnen moest worden, misschien nog verloren zou kunnen gaan. De laatste minuten regende het schoten op het Haarsteeg-doel waarin de doelman met Vrouwe Fortuna in de arm stand kon houden. Het einde kwam met 3-3 waarmede Haarsteeg dolgelukkig was. Er moet nog sneller gespeeld worden, zoals dit in deze wedstrijd bij vlagen gebeurde. Het spel van Pastoors over de vleugels was 

deze middag vr,,�l nuttiger dan in vorige wedstrijden en net kan nog vlugger. En nu a.s. Zondag uit naar Best-Vooruit.Hier is weer een kans, doch dan spelen met _ ' . .. . overleg, snel afgevend, den tegenstander teerd! het feit- bhJft h_et zelfde en '�. 01;1-. geen kans geven, de bal af te nemen, de sp�!!1�L �l �e �e..::, 0n:ida�. d������tnJd,_ m-_;-ver-dediging-uit- -elkaar�-rukken.- Hard spel cle allerbeste v_�rstandhoudmg 1s gespeela. ontwijken. Spelen zij hard dan dit met_ vlug_Over de wedstn1d,..n�g het volgen�e. , spel beantwoorden en niet laten verleiden . Na enk�le wederz11dse verk_ennmgen zet om ook hard te spelen. Wordt de wedstrijd1:axandna een hoog tempo 10, dat ODC door beter spel van Best-Vooruit verloren met\ alleen �vernee�t,. doch zelfs opvoert. dan ere aan den tegenstander, de volgendeDe T�x�ndna verded1gmg met systeem stop- wedstrijd dan maar beter. . per.spil 1s echter safe. Toch . weet Schalks we rekenen op Boxtel. Supporters die de 
een voorzet van rechts fraai te benutten reis willen meemaken, geven zich tijdig op 0'-1. De �leugel Bergwerff-v.d. Boogaa�d aan de bekende adressen. speelt o� z n best, en wat da� zeggen wtl, Voor zover bekend zijn er nog geen wed-zou de lmkshal!. van Taxandna beter ku'?--

strijden voor de lagere elftallen vastgesteld. 
nen vertellen. BIJ een aanval van Taxandna kopt de centervoor fraai in, doch Cor redt 
even subliem. De aanvallen volgen elkaar snel. Taxandria kruipt dan door het oog van de naald, wanneer Peijnenburg hard een \ voorzet van v.d. Boogaard tegen de paal koft. Wanneer Velthuijzen _ van T. een ba op links krijgt toegespeeld passeert hijde rechterverdediging van ODC en brengt• de stand op gelijke voet. Het is jammer voor ODC, dat even later T. uit een scrimage voor het ODC doel met een soff goal 2-1 màakt. Hiermede een stand verkrijgende met de rust die niet was verdiend. Ofsèhoon de tweede helft niet meer zulk een goed spel te zien gaf, bleef de wedstrijd op behoorlijk peil. Intussen moet de verzorger van T. er nog al eens aan te pas komen, aangezien er een paar ongelukjes gebeuren, die echter nog al goed aflopen. The komt dan alleen voor den T. doelman met het reeds gemomoreerde gevolg, hetgeen. de 'scheidsrechter ontgaat. Nog vier minuten zijn te spelen �als Wagenaars moet uitvallen. In _deze minuten krijgt The de kans van de dag, om alsnog gelijk te maken, doch zijn .schot vliegt over het doel. Direct hier�p doelpunt Taxandria no. 3, waarmee het einde .komt, van een fraaie wedstrijd, die door de gelukkigste werd gewonnen en waar van een gelijkspel de verhouding beter zouhebben weergegeven. En nu a.s. Zondag de Bata, die eveneense.en ernstige gooi wil doen om het kampioenkhap. Dat zij dit seizoen weer over 
een behoorlijk elftal beschikken, is bekend 
en dat heeft Best Vooruit Zondag j.l. ondervonden. Zouden de ODC-ers spelen als in Oisterwijk, dan krijgt Bata geen kans, doch als..... .  · Oe �ene Zondag of dè andere geeft dikwijls zulk e�11 geweldig verschil te zien dat men zich afvraagt, is dit wel hetzelfde elftal.De mogelijkheid. bestaat dat het 2de elftaleen voorwedstrijd speelt tegen het 2e elftalvan de Bata. • • • 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". -
De . eerst� ronde is achter de rug en we zijnniet .ontevreden met' het resultaat. HoewelBoxtel geen grootse wedstrijd speelde, was vooral voor de rust het spelpeil zeer behoor-

Parochie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL. 

15e Zondag na Pinksteren.
ZONDAG, 22 Sept. De H.H. Missen omhalf 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. Om kwart voor 8 gel. H. Misvoor het geestelijk en tijdelijk welzijn derparochie. Na de middag om 3 uur Lof metRozenhoedje. Om half 4 H. Familie .. Omkwart voor 12 kleine Congregatie. Vandaag collecte voor het Seminarie. De 2e schaal voor de bijz. noden van het Epis- .copaat. Beide collecten worden in de mild
dadigheid der gelovigen aanbevolen. Vandaag na de Hoogmis vergadering van de zelatricen v. d. Bond van het H. Hart Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozen-hoedje. Zaterdágs biechthoren van half 3 tot 4 uuren van 6 mrr tot half 8. Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt.voor Catharina van Oerle Beijmohr; z.a. gel.jrgt. vootT Adrianus van Griensven; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Antonia Slijters v.d.Langenberg; om half 8 gel. H. Mis voorLambertus van Berkel; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina v. d. Boom par. H. Theresia over!.; H. Hart altaar gel. rondst. voor Geer
truda Verheijden van Sonsbeek; om half 8 in de Bloedkapel voor Anna Maria van Boxtel van de Ven; om half 9 gel. rondst. voor Christiaan Snelders; om half 10 Huwelijksmis. DINSDAG: om kwart vc,or 7 gez( rondst. voor Martina van Zeeland; z.a. gel. H. Mis voor Lambertus v. d. Besselaar vanwege de buurt; H. Hart altaar gel. jgrt. voor Martinus Meulendijk; om half 8 gel. jrgt. voor over!. fam. Bullens Bruijns; z.a. gel. H. Mis vanwege het "Biddend Leger";_ H. Hart altaargel. H. Mis voor Anny van Domburg; om half 9 gel. H. Mis voor Rumoldus v. d. Ven 
en Catharina Anna Montens. WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst voor den ZeerEerw. Heer Pastoor C. Damen te Nijmegen. overleden; z.a. gel. jrgt. voor Hendrinil: Meulendijk Vuijsters; H. Hart al-

taar gel. jrgt. voor Adrianus v.· d. Besselaar;om half 8 gel. H. Mis voor Albertus We�ling vanwege zijn vrienden; z.a. gel. H. Mis voor Martinus Hubertus Gièsbers; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Martinus v. d. Struik e_n Emerentia de dochter; om half 9 gel. H. Mis voor Martinus van Dijk te Liempde over!. om 10 uur Huwelijksmis. DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.voor Marinus en Adrianus Eijkemans; z.a.gel. jrgt. voor Wilhelmina v. d . . Bt;sselaarVuijsters; H. Hart altaar gel. Jrgt. �oorWillibrordus Konings; om half 8 gel. Jrgt.
voor Gerard Vekemans; z.a. gel. H. Misvoor Johannes de Visser; H. Hart altaar gel. H. ·• Mis voor Theodorus van Heukelom te Arnhem overleden; om half 9 gel. jrgt. voor Barbara van Erp v. d. Meerendonk; om half 10 Huwelijksmis; om half 11 Huwelijksmis. VRIJDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Adrianus de Rooij; z.a. gel. jrgt. voor Adriana Konings v. d. Braak; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Franciscus Schalkx te Karlsruhe 
over!.; om half 8 gel. H. Mis voor Henricus Poirters vanwege het politiecorps; z.a. gel. rondst. voor Peter Karel van Rooij; H. Hart altaar gel. mndst. voor Johanna Bogaers v. d. Meerendonk; om half 9 gel. H. Mis voor Johannes Dankers vanwege de boterfabriek. ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. voor Jan Johannes van Erp; z.a. gel. H. Mis voor Gijsbertus Looijmans; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Johannes v. d. Langenberg; om half 8 gel. jrgt. voor Adrianus van Nunen en Anna Maria van Rooij de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Michiel Vekemans te Antwerpen overleden; H. Hart altaar gel. mndst. voor Johanna Maria Wijnands; om half 9 gel. jrgt. voor Petrns van Hal en Anna Maria van Zeeland de hsvr.; om half 10 Huwelijksmis. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: Maandag: gel. H. Mis voor Johannes Dan
kers; Dinsdag:· gel. H. Mis voor Anna v. 
d. Meijden v. d. Ven; Woensdag gel. H. Mis voor Marinus van Laar hoven; Donderdag gel. H. Mis voor Martina van Zeeland; Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te 
ontvangen: Petrus Theodorus Gerardus de Langen uit de par. van den H. Lambertus te Eindhoven en Johanna Josephina Voermans uit deze parochie; waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Hendricus van Dijkuit de par. v.h. H. Hart en Helena v. d.Laar uit deze parochie; Adrianus Cornelis Michielsen en Wilhelmina Maria v. d. Breugel beiden uit deze parochie; Petrus Johannes Bindels geb. en won. te Gennep en M'aria Barbara Josepha van Dongen uit dezeparochie; Johannes Theodorus Hazen berg -� uit de par. v.h. H. Hart en Adriana v;-d.-Langenberg uit deze parochie; Johannes v. d. Oetelaar uit de parochie v. d. H. Petrus 

te Vught en Margo van Schijndel uit deze parochie; Johannes Theodorus Verberk uit !rit deze parochie en Cornelia Antonetta van Amstel uit de parochie v. d. fl. Theresia; Cornelius van Boxtel uit deze parochie en Johanna Bekkers uit de par. van het H.Hart; Antonius van Dun wedn. van Hendrica Bekers uit deze parochie en Wilhelmina Rijkers wed. van Antonius Waltherus v. d. Koevering uit de par. v. d. H. Lambertus te Rosmalen; Petrus van Grinsven uit 
deze parochie en Wilhelmina Arnoldina Theresia Vermulst uit de par. v. d. H. Paulus te Eindhoven; waarvan heden de 3e afkon
diging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste 

aan den pastoor bekend te maken. Pater Jans, Witte Pater, onze vroegere as
sistent dankt vanuit de Missie hartelijk de Parochianen van St. Petrus voor de collecte, voor hem gehouden, welke f 673,- opbracht. 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL 
15de Zondag na Pinksteren 22-9-'46. 

De eerste schaal is voor het Seminarie van ons Bisdom. De 2de voor de B.N. Vandaag om kwart voor 12 H. Familie voor jongens.Om 2 uur Sancta Teresa v. de meisjes. Om half 4 H. Familie voor mannen. De Hoogmis is met volkszang. Men wordt verzocht ook te blijven staaó tot en met zingen van het Agnus Dei. Des avonds om 7 uur Lof> met Rozenhoedje. Vandaag preekt wederom een Mis.sionaris in alle H.H. Missen en wordt 
een collecte gehouden voor de Missie,. welke ten zeerste wordt aanbevolen. De Eerste H. Communie der kinderen wordt gehouden op Zondag 20 October. De October-maand zal een gezinsmaand worden, onder medewerking der Katholieke Actie. Er zullen vier Huwelijksc,onferenties gepreekt worden door Pater Venantius. 
11 October feestdag van Maria's Moeder
schap, zal een bijzondere feestdag worden voor onze moeders. De volgende week wor
den nadere bijzonderheden gegeven, ook over ancfere actie-punten van de Gezinsmaand. ZONDAG; 22 September: 6 uur l.d. tot herstel van een zieke; 7 uur Ld. voor het geestel. en tijde!. welzijn der parochie; 8 uur Ld. voor overleden ouders; kwart over 9 l.d. voor een overledene: Half 11 de Hoogmis voor Karel van Rooy vanwege de R. K. • Bouwvakbond. MAANDAG, 23 Sept.: i uur z.j. voor Maria Kuipers Habraken; l.j. Cornelis v. d. Horst;kwart voor 8 I.m. voor Cath1rina v. d. Steen

Bekers; l.j. Johannes v. d. Meyden; half 9 z.j. voor den Heer Petrus Spierings; half 
10 gez. Huwelijksmis. •:;) DINSDAG: 24 Sept. 7 uur l.j. Johanna v"1_ Meyden v. d. Broek; l.j. voor Joannes foa nenburg en Maria v. d. Boer z.e.; K"', 

d voor 8 Ld. voor overleden ouders; Ld. v<'i .'Antoinette van Keulen van Zon vanwege {Buurt• half 9 l.d. voor Anna Doevend.f ·; 1 • • 1W-van Grmsven. WOENSDAG 25 Sept.: 7 uur l.d. voor A toon Wagenaars; Ld. voor over!. fam. wf
genaars; kwart voor 8 Ld. voor Johanna Pol:� ters Kemps; Ld. voor Gertruda v. d. Horst Librechts vanwege de Buurt; half 9 Ld. voor Frans Jacobs overleden lid Ap. des Gebeds. DONDERDAG, 26 Sept.: 7 uur Ld. voor Jacoba . v. d. Horst Raaymakers vanwege de Buurt; Ld. voor Lambertus Kouw�nberg Breda overleden; kwart voor 8 Ld. voorAntoon Wagenaars; Ld. voor Adriana Wagenaars-v.d. Linden; Half 9 Ld. voor FransHazenberg en Corn. v. d. Broek z.e. VRIJDAG, 27 Sept.: 7 uur Ld. voor Wilhelmina van Rooy v. d. Steen; l.j. voor Johanna Verbunt van Mechelen; kwart voor 8 Ld.voor Adrianus en Franciscus Wagenaars; l.j. voor Roelof van Geffen te 's Bosch over!.; half 9 Ld. voor Gerdina Jacobs van Nieuwburg. ZATERDAG, 28 Sept.: 7 uur Ld. voor overleden ouders; l.j. voor Barbera Nouwensv. d. Meeren; kwart voor 8 l.j. voor Andreas v. Liempd; l.j. voor Maria van Liempd v. d.Sande; half 9 Ld. voor Henrica van Ei_ndhoven Bekkers; half 10 gez. Huwelijksmis.
PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE. 

15de Zondag na Pinksteren. 
Feestdag van den H. Lambertus. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor Welzijn der parochie; 10 uur rondst. voor Adrianus van Schaik. MAANDAG half 9 rondst. Joannes Essens.DINSDAG half 8 rondst. Joannes v.d. Langenberg. WOENSDAG half 8 rondst. voor AdrianusCorsten. DONDERDAG 8 uur gez. huwelijksmis. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis Schellekens en Gertruda de hsvr. • ZATERDAG half 8 jrgt. voor 0aria Henrica Schellekens. Deze week zullen geschieden: DonderdagH. Mis voor Adrianus Corsten, lid proc.O.L.Vr. van Lourdes, Mariahout; VrijdagH. Mis voor Petronella v. d. Linden-v. d. Oetelaar te Vught overleden. Zaterdag H.Mis_ voor Adrianus van Eindhoven .. 
PAROCHIE H,. THERESIA BOXTEL. 

, 15de Zondag na Pinksteren, 1946 .. 
ZONDAG: 7 u_ur H. Mis tot intentie v. d. 

- leden van - het Genootschap der--H;- -Kindsheid; half 9 H. Mis voor den H.Eerw. He,r W. Spierings, gewezen pastoor en Deken van Boxtel; 10 uur Hoogmis tot welzijn van de parochianen. De eerste schaal is voorde H. Missie vanwege Boxtels Missie-ComitéDe tweede voor B.N. Drie uur Lof met rozenhoedje, om Gods zegen af te smeken over het Genootschap der H. Kindsheid. Daarna Missielied en zegening v. d. kinderen v. d. H. Kindsheid. Ieder kind wordt dagelijks uitgenodigd tot het bidden van één Wees Gegroet met het schietgebed: H.Maagd Maria, bid voor ons en voor de ongelovige kindertjes, volgens de wens van onzen H. Vader den Paus moet�n de kinderen en de volwassenen meer doen dan deKruisvaarders der Middeleeuwen. Deze kruisvaarders wilden het H. Land veroveren op de • Mohamedanen. Wij willen van heel 
de wereld maken het H. Land. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie; kwart over 8 gez. H. Mis voormevrouw Anna Maria Reuten-Hoen te Roermond overleden. Deze H. Mis geschiedt vanwege Kinderbosch. DINSDAG: half 8 H. Mis- uit dankbaarheid; kwart over 8 H. Mis voor Francina Bosch-de Haas. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Marinus Veroude; kwart over 8 gez. jrgt. voor Martinus Cornelis v. d. Moosdijk. DONDERDAG: half 8 H. Mis voor overl. 
o�ders; kwart over 8 H. Mis tot intentie v.
d. leden der Godvruchtige vereniging ter ere v.d. H. Theresia v.h. Kind Jezus. VRIJDAG: half 8- jaarg. voor Anna Maria van Grinsven-v. d. Loo Kwart over 8 gez. . jrgt. voor Helena Hendrik Mestrom-Brouns. . ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Gerardus Vekemans te Nijmegen overleden; kwart over 8 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt • vereerd voor de familie · v.d. Breekel�v. d. Heuvel. Aanbevolen 30 dagen: Francina Bosch-de Haas te Berlicum en Mevrouw Anna Maria Reuten-Hoen te Roermond overleden. Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van half 6 tot 7 uur, daarna Lof ter ere van her-Onbevlekte Hart van Maria tot h!tlp voor de bewaarschool. , -;
Bidden we in deze week voor de priesters retraite, daarenboven voor het welslagen v.1a 
Boxtels Missie-week: één Onze Vader ,ez. 

. Wees Gegroet dagelijks met het schins. 
gebed H. Franciscus bid voor o�. _ ·dus 

. Het H. Sacrament des huwelijks wense,.vart 
-ontvangen: Adrianus v. Amstel, weduw een
van Catharina Wagemakers uit deze i: v.d.
chie en Johanna Maria Blummel, we�t van Marinus van Alebeek uit de paroèi�e 

v. d. H. Lambertus te Gemonde; Johanma 
Theodorus Verberk uit de St. Petrus paro: chie te Boxtel en Cornelia Antonetta van 



Amstel uit deze parochie, waarvan heden de �erde afkondiging geschiedt. t�ONDAG: 29 September 7 :mr H. Mis tot DH�ntie van Z. Heiligheid den Paus.Abo,.ocHIE ST. JAN'S ONTHOOFDING 8 ULIEMPDE. 
wl Zondag na Pinksteren, 22 Sept. 1946. vaJNDAG: half 7 l.j. voor Jan v. d. MeerEr·ker en Adriana hsvr.; 7 uur I.m. tot welo✓n der parochie; 8 uur l.j. voor Cornelis Dn Aarle-W elvaarts; 10 uur z.j. voor Lampurtus van A�eelen; 3 uur Lof, daa_rna jongenscongregatte. Onder alle H. Missen de 1e schaal voor de missiën. 

Gevraagd: voor direct een 
net R.K. meisje voor dag of dag en nacht. Mevr. Mulders, Paralelweg 4 N. Boxtel. Te koop 4 pop kanaries m. twee delige broedkooi, Breukelschestraat 112. Te koop bij H. v. Vreede, Hal 3, Boxtel een toom biggen. Te koop : 2 Kindermantels 10-12 jaar en 1 paar damesschoenen maat 39. Te bevragen Nw. Kerkstraat 7. 
Hennen. Eenden. Kippen. Wit Leghorn Reds Island 

12 Weeksche f l 1.-
14 Weeksche f 12.-
16 Weeksche f 13,-Eenden l<haki cambels 
5 1/2 maand f 8.-

Zondag 22 September hopen de Hteren 

J. v. d. Braak, G. Bekkers,
A.v. Hamond, W. Hoffmans

en W. v. Liempd, hun 25,jarig lidmaatschap van Boxtels Harmonie te herdenken. Het feest zal in de Ark gevierd worden en genoemde Heren zullen voor dit feest om drie uur met muziek worden afgehaald. Des avonds om 71/2 uur feestmarsch door Boxtel. Te koop bij C. v. d. Aker, Ketting, beste biggen. 
3(,_;J(,_ fancu.ouw.ees. Van nieuwe oogst direct leverbaar: 

(jeoc:aaq,d: Mevr. Dr. L. VAN DER SPEK,ERAS, Haringvliet• straat 6, Amsterdam,Z., vraagt tegen 1 Oct. of later voor haar klein gezin 
R. K. 2e Meisje, v.g.g.v. Geen praktijk aan

' . ,.(-, � 

Bericht. 
"-<· -�

! Met ingang van 16 Sept. heb ik mijn bedrijf m�t personeel overgedaan aan 
de Firma Wynbeek.& Neyts 

"' te Eindhoven en dank de diënten voor de clandisie. Gaarne beveel ik genoemde firmanten, die vakbc, kwame tuinlui zijn, aan om Uw tuinbelangcn i11 de toekomst te behartigen. -ALOIS J. H. BARTEN,Bosscheweg 203, Boxtel.
Algemeene bekendmaking voor 

Boxtel en omgeving. Hiermede berichten wij U, dat de bestaande zaak 
van ALOIS J. H. BARTEN, in aanleg en onder, houd van tuinen overgenomen is door, 

de Firma D. Wynbeek & J. N eyts, -_
Edisonatraat Eindhoven Verwérstraat 99. Beleefd aanbevelend voor alle tuinwerk, aanleg en onderhoud, snoeien van laan, en vruchtboomen. 

MAANDAG: 7 uur z. 7e. voor Lambertus van Abeelen; half 8 l.j. voor Maria Cornelis van Aarle-Welvaarts; 8 uur l.j. voor Antoni'.Is Thomassen; 9 uur z. huwelijksmis. DINSDAG: 7 uur z.7e voor Lambertus van Abeel en; half 8 I.m. voor overleden fam.; 8 uur I.m. voor Hendrica Antonius Thomassen; 9 uur z.huwelijksmis. WOENSDAG: 7 uur z. 7e voor Lambertus van Abeelen; half 8 1.j. voor Gerardus van Erp; 8 uur I.m. voor Jan v.d. Langenberg overleden te Gemonde. DONDERDAG: 7 uur I. mis bijz. noden der parochianen; half 8 z.mis voor Lambertus van Abeelen als overleden weldoener van Kerk en Liefdegest.; 8 uur l.j. voor Wilhelmina Gerardus van Erp. 
Noord Hollandsche Spreeuwkoppen 

5 1/2 maand f 6.-

Engels Ray, 
Italiaans Ray, 
Beemdlangbloem, 
Timothe en 
Klaver. 

huis.
---------- :. ... -- -_ -_ -- -- -- -- -- --

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

-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- ---..Wederom WitReds lslands kippen br.45 f 9.-• 

van ouds bekend. . 

Eenden Hoenderbedrijf, Nieuweweg70, Veenendaal VRIJDAG: 7 uur z.m. voor Lambertus van Abeelen als overleden weldoener van Kerk Buitengewone en Liefdegesticht; half 8 l.j. voor Jan Aven- Vergader·1ng donks; 8 uur j]. voor Josephus v. d. Vel den, Hendricus Rovers en Hendrica hsvr. der Stierhouderij Boxtel ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Maria Aven-donks; half 8 l.j. voor Maria J. Avendonks; Woensdag 25 September 8 uur voor Arnoldus v. d. Staak en Hen- 's avonds half acht in drica hsvr. Café VAN ROOIJ. ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.; De leden worden dringend8 uur l.j. voor Hendricus van Hal; Petronella verzocht deze vergaderinghsvr., Theodorus de zoon; 10 uur z.m. voor ·bij te wonen. Lambertus van Abeelen als overleden Korist. 7e Lambertus van Abeelen overleden te De agenda wordt voor de Liempde. vergadering bekend ge, Gedoopt: Antonius Wilhelmus Marinus maakt.. Het Bestuur. Cornelius zoon van Lambertus van Houtum-Putmans. Missiebus: Bij huwelijk van Jos. HabrakenTraa f 12.50. Bij uitvaart va n Lambertus v. Abeel en f 25 .30. PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH Vijftiende Zondag na Pinksteren. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Onder alle H.H. Missen zal een Pater Missionaris preken over de Missie en de collecte t.b.v. de Missietentoonstelling aanbevelen. Tweede schaal collecte tevens voor het Seminarie. Derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur L.of met Rozenhoedje; na het Lof een lied. ZONDAG 7 uur H. Mis voor Adrianus van Gerven; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmus en Wimke van Schijndel; 8 uur H. Mis voor Willibrordus van den Braak. 

Speciaalzaak 
voor al le  soorten 

K 
oud, 

aas jong en belegen. 1 Versche en v· hgestoomde • lSC 

Z
oute Haring
ure Haring
ure.. Mosselen. 

Dirk Vos 
Stationstraat 4 4. 

Zaaien kan men nu nog, of bevoorraad u voor het Origineele Rogge voorjaar. Er is nog geen en Winter,Tarwe overvloed. 
P P Z h 1 

Bestel tijdig. 
• • v. ogc e 

' Fa G b 0 Zaadhandel, Boxtel. - e r O V • ersVastgestelde Regerinsprijzen. Zaadhandel, Boxtel. 

AVEHA THEE 
De beste Theesoorten 
aan de laagste prijzen. 

Vergelijkt, kwaliteit en prijzen. 

AVEHA THEE Groenmerk 45 et 
per pakje van 100 gram 

1 

AVE HA THEE Oranjemerk 4 O et 
per pakjo van 100 gram 

1 

AVEHA THEE Roodmerk 34�ct. 
per pakje van 100 gram 

Koopt ook steeds AVf HA KOFFIE 
nergens zoo goekoop. 

ANDRÉ VAN HILST 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak en Koopt - , . 1 
bli Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Voor pootaardappelen ga ik dit 
jaar OOK NAAR V À N O E R S. 

Volgt nooit meer een schriftelijke cursus I die meer kost dan 12 .gulden, omdat U bij ons voor dat bedrag een gegarandeerd prima cursus kunt volgen met inbegrip van grondige correctie en het stellen van vragen. Al onze cursussen zijn ingesteld op de zwaarste exameneisen en leiden op voor de .officiële diploma's. EXAMENVREES IS ONNODIG, want wij geven allen cursisten gelegenheid een TEST- of PROEFEXAMEN af te leggen. U kunt bij ons onderstaande cursussen volgen: MIDDENSTANDSDIPLOMA, Ver,zekeringsinspecteur, Assuradeur, Bouwvakpatroon, Makelaar-Taxateur, Motor- en Rijwielhersteller, Taxateur, FRANS, DUITS, ENGELS, Naai- en Knipcursus, Huishoudcursus, Medische cursus, Belastingrecht, Recht en Wet, enz., enz., enz. Alvorens ergens anders te gaan studeren, is het UW BELANG toch eerst eens ons gratis prospectus èn proeflessen aan te vragen. Na lezing daarvan volgt U beslist één van onze cursussen. · · .=---......,,�.'-' ":? _, ,;:--· :..-.�, Instituut Vereenigde Leergangen voor Vak- en Handelsonderwijs Händelstraat 5, AMSTERDAM,ZUID 
Vertegenwoordigers gevraagd l 

DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Wimke van Schijndel vanwege de evacuëes; 8 uur H. Mis voor de gesneuvelden van onze Par. WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Gerdina van de Pas-van Son; 8 uur H. Mis voor overleden Familie. DONDERDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarheid voor de vrede; 8 uur jrgt. voor Wilhel-mus Konings. VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Laurentia Konings-van Vessem; 8 uur gef. H. Mis voor Mevr. Johanna M. v. Kuyk-Hackfoordt. ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Catharina Konings; 8 uur H. Mis voor Johannes Henricus Fick. 

�/N/� 

1 � "1111-llld 1 
1 -HflE/lA,{J.- 1 
1 /.!,J. 11'4l'flU#";·., 1 1 rv_. el)AH• • 1

____,,.oed Nieuws 

IN 4 SOORTEN 
Zwartmerk ... 38 et. 

Oranjemerk ... 42 et. 
Blauwmerk ; ... 46 et. 

C 
Zilver-Rood .... 50 et. 

Prijzen per 100 gram 

- <=lang rijke besparing door 100/o korting

1 #' 1 1 Geuriger thee krijgt U · 1 

� 

nergens. 
1 

50-45-38 en 34 et. per 100 Gr.

e kruidenier: 

Bezoekt Zaterdag en Zondag de Missietentoonstelling 

U slaagt bij ons 
door onze grote keuze 
• 

Waardevolle artikelen waaraan 

Uw geld nuttig is besteed. 

• 

Fa. fi. v. Vlerken, ;Boxtel 
Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek 

Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel. 

over 

k<jfie en·thee 
Voor het eerst sinds de hevrijding zijn er weèr edele thee
soorten geveild, afkomstig uit Britsch-Indiê: De kettze in 
D. E.-thee is '1u mimer, - de kwaliteit no'g beter.

Ook voor de koffie is er goed nieuws. Door de ruimere aan- · 
voer kan een dubbel rantsoen worden verstrekt. Uw bon 
geeft per 4 October recht op 200 gram pittige b.E.-koffie, 
in verschillende fijne mela11ges, een en al geur en smaak! 

Do uwe {gberts 
ÜPGERICHT 1753 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Het papieren 

gordijn 
Men heeft wel eens beweerd dat de Rus 
een stalen gordijn om zijn politiek en om ge
heel zijn binnenlands leven heeft geweven, 
zodat het niet erg gemakkelijk is iets waar 
te nemen van alle interes�ante gebeurte
nissen en bedoelingen van deze grootmees
ters der zwijgzaamheid. 
Soms lijkt het echter dat het veel moeilijker 
is door een gordijn van papier te breken, zo
als dat in ons Nederlandje geplakt is rond 
het verblijf en de troon van Vader Staat en 
Oompje Bureaucraat. 
Het is voor niemand aan te raden het aan
tal verschillende formulieren te tellen die er 
bestaan, hij zou er krankzinnig bij kunnen 
worden. 
Nog minder kunnen wij u aanbevelen bij 
wijze van sport al deze varianten in te vul
len, want gij zoudt er tot uw dood mee 
bezig blijven. Het enige wat we kunnen doen 
is: goed rond te zien 11oe of de rest van het 
papier besteed wordt, dat niet voor fonnu
lieren bestemd is. En dan is er een verblij
dend verschijnsel hoe eerlijk alles verdeeld 
is volgens de belangrijkheid. Daar hebt ge 
b.v. Pict·.1re Post met mooie slanke vrouwen
modellen, ginder ziet ge de Ochtendpost die
behalve zes kolommen te besteden aan col
laborateurs, ook nog gaarne een hoekje be
steed aan de snor van Prins Bernhard en aan
andere uitwassen. In de dagbladen moogt ge
de paarden zien der koninklijke stallen, die
nu alle dagen getrai11d worden om straks de
Engelse koning te rijden (want zo'n koning
kan zo maar niet met ongetrainde krachten
door Den Haag rijden). Verder hebt ge
enkele pagina's aan sportnieuws, door twin
tig procent der bevolking gelezen, door tach
tig procent voor andere doeleinden gebruikt.
En dan mogen we ons gelukkig prijzen met
het feit dat er ook nog wat papier wordt
toegewezen aan mensen die de waarheid
liefhebben en ons wat Russisch geluk willen
bijbrengen.

� 

Vinci je niet dat ons papier wel erg goed be
steed wordt? De grootste helft dient om het
ons moeilijk te maken en ons met een be
hoorlijk gordijn te beschutten tegen al te
hebzuchtige aspiraties en de rest dient om
ons te ergeren of om ons mede te delen dat
1e Prins een snor heeft, dat de prinsesjes
van een belangloze firma een vlieger kregen,
dat het H.M. behaagt heeft weer enkele
lintjes uit te reiken, dat de vredesconferentie
in Parijs de oorlog aan het voorbereiden is,
dat Churchil" een ander merk sigaren rookt,
Stalin B.Z.K. pruimt, Tito eigenlijk geen
Tito is, en dat het morgen weer regenen zal
wanneer niet een of andere warme depres
sie uit een of andere richting deze voor
spelling onwaar maakt. Kortom ons papier
is de nar van onze gemeenschap, die ons
allemaal voor de gek homlt.
Dat vinden we allemaal niet zo heel erg,
maar wij kunnen maar niet begrijpen waar
om het nodig is eerst een papieren gordijn
door te breken (en dat is niet zo eenvoudig)
om wat meer papier toegewezen te krijgen
voor bladen, die nu en clan toch wel eens
het vaderland dienen met wat gezonde praat.

H. v. cl. M.

Gezinsverzorging. 
Men beweert wel eens dat onze Boxtelse 
meisjes geen gemeenschapszin meer kennen 
en dat zij niet genoeg idealisme meer be
zitten om zichzelf in te zetten voor een 
mooi en liefdevol werk. Het zou om deze 
reden zijn dat er zovele moeders zijn die 
geen hulp meer kunnen krijgen voor de 
huishouding. De gezinsverzorging zou het 
stiefkind der maatschappij zijn omdat er 
geen meisjes meer zijn die willen werken 
voor dit schone doel. 
Zij verkiezen de penhouder boven de veger 
en het vloeiblad boven de dweil, en zij zou
den liever achter een bureau zitten met een 
sigaretje tussen hun rode lippen dan met 
een werkschort voor in een druk gezin. 
Ik meen echter dat dit niet helemaal klopt. 
Er zijn veel en veel meer en misschien nog 
veel andere motieven in het spel, die de oor
zaak zijn van de kleine deelname der Box
telse meisjes aan gezinszorg. 
Wanneer er in een gezin meisjes kunnen ge
mist worden, dan is het toch wel heel dui
delijk dat men liever dat meisje naar een 
kantoor stuurt waar het 80 of 100 gulden 

in de maand verdiend dan de helft in een 
of ander druk gezin. De ouders kunnen dik
wijls het gelei van deze verdienste best 
gebruiken. 
Daar grote gezinnen deze salarissen niet 
kunnen geven blijven zij zonder hulp. Dat 
is misschien onrechtvaardig maar toch heel 
begrijpelijk. Men mag daarom nog niet de 
besclr.ildiging lanceren dat er gebrek is aan 
begrip bij de jeugd. 
Het zou eenvoudig zijn op te lossen als er 
een kring van donateurs bestond die door 
jaarlijkse bijdragen een fonds stichten, waar
uit de gezinsverzorging kan worden gefinan
cierd, of waaruit althans de meerdere kosten 
kunnen worden betaald. Het is toch immers 
niet nodig dat meisjes die deze onbetaalbare 
taak op zich nemen zo maar genoegen moe
ten nemen met een honorarium, dat niet 
eens de helft bereikt van de sigarettenro
kende kantoordames. tvten beweert wel eens 
dat liefde en offer niet met geld moeten 
betaald worden, maar het moet duidelijk zijn 
er maar enkele meisjes zullen zijn die zich 
de weelde kunnen veroorloven van het on
gehonoreerde werk. 
\Xiil men een gezonde en reële gezinsver
zorging beginnen in Boxtel dan dient men 
hiermede rekening te houden. Werkelijk het 
is n!et zo eenvoudig voor een jong meisje al 
de taciliteiten van een kantoorleven vaarwel 
te zeggen, vooral als dit vergezeld gaat van· 
een aanmerkelijk 11adeel voor haar loon. 
Van idealisme alleen kan niemand leven. 
Niemand zal ontkennen dat de gezinsverzor
ging van een groot b�lang is voor het be
houd van onze gemeenschap, maar men 
moet trachten ook hier de verho·.1dingen 
redelijk te maken. 
Misschien zou dit wel het best op te lossen 
zijn door de krankzinnige uitbreiding van de 
vrouwelijke ambtenarij te beperken tot een 
redelijke omvang en daaraan tevens een 
meer redelijke salariëring te verbinden, maar 
zolang dit niet het geval is, moeten wij een 
andere oplossing zoeken, en misschien kan 
men die vinden door een samenwerking van 
alle gezinnen, bestaande in een jaarlijkse 
bijdrage die een onuitputtelijke bron zal 
worden voor deze belangrijke zaak. 
Wij hebben gezien wat Bijzondere Noden 
klaar speelde. Zouden wij zo niet iets kun
nen bereiken voor Gezinsverzorging? 

NIEUWS 

in Vogelvlucht. 
Oh, die Amerikanen. 

Onder de oorlog hadden de Amerikanen het 
plan opgevat, voor de afwisseling, maar eens 
e"en vliegt•1ig te maken, dat een beetje gro
ter was dan de andere, onderhand weer 
verouderde, modellen. Dit nieuwe water
vliegtuig zou 450 volledig uitgeruste soldaten 
kunnen vervoeren, ofwel 750 soldaten zon
der uitrusting of ook nog naar keus: een 
tank van 60 ton. Daar de oorlog echter iet
wat te vbg eindigde heeft men dit ge
vaarte niet meer klaar kunnen krijgen. Men 
is nu bezig het toestel toch maar af te bou
wen om er een transport-vliegtuig van te 
maken. 
Wegens gebrek aan metaal, heeft men vanaf 
het begin besloten het geraamte van een 
speciaal soort hout te fabriceren. Het vlieg
tuig heeft een vleugelbreeclt van 96 meter, 
het is 67 meter lang en 9 meter hoog. Het 
wordt voortgedreven door 8 motoren (ieder 
van 3.000 P.K.) van 28 cylinders, terwijl het 
schroeven heeft met een middellijn van 5.25 
meter. Het kan 53.000 liter benzine ver
voeren, heeft een uur-snelheid van slechts 
280 km. en kan, zonder tussenlanding een 
afstand afleggen van 5600 km. Ofschoon de 
deskundige allang uitgerekend hebben dat 
het monstervliegt·.1ig geenszins economisch 
is, zal men de constructie toch maar be
eindigen. Het toestel zal dit najaar nog ge
reed komen. U bent dus gewaarschuwd. 

Dat noem ik nog eens beginselvast. 
Onlangs verscheen het Belgische Socialis
tische blad "Le Peuple" (het Volk) met een 
artikel over "Socialisme en Imperialisme", 
waarin de volgende aanhaling vet gedrukt 
stond aangegeven: ,,Ook de Hitlerianen be
handelden het Anglo-Amerikaans binnen
lands bestuur als Plutocratisch. Maar in En
geland en Amerika bestaan er democrati
sche vrijheden, bestaan er syndikaten voor 
werklieden en bedienden, bestaan er werk
lieden-verenigingen, bestaat er een Parle
ment". 
Naar aanleiding van dit artikel begonnen de 
mannen van "Le Drapeau rouge" (De Rode 
Vlag) - blad der Belgische Communisten -

AAN ONZE ABONNé'S. 
U hebt ondervonden, dat Brabants' Centrum 
iedere week prompt op tijd bij u wordt 
bezorgd. 
Onze bezorgers doen dit met prijzenswaar
digen ijver, omdat zij weten dat de abonné's 
prijs stellen op regelmatige ontvangst. 
Bij de aanvang van het nieuwe kwartaal 
moeten de bezorgers ook het abonnements
geld komen innen en nu kunnen de abonné's 
hun geen groter genoegen doen dan de 
kwitantie bij eerste aanbieding te voldoen. 
Op verzoek van onze bezorgers doen wij 
deze mededeling en vertrouwen, dat de 
abonné's hen gaarne wederkerig ter wille 
zullen zijn. De Administratie. 

vuur en vlam te spuwen en te schree·.1wen, 
dat al deze instellingen niets, maar dan ook 
niets te betekenen hebben en slechts dienen 
om het volk uit te buiten. Vervolgens werd 
de vet gedrukte aanhaling onder vuur ge
nomen door de heren communisten, die 
krijgshaftig en dapper beweerden en betoog
den dat genoemd vet-gedrukt argument ab
soluut van geen enkele waarde was. 
Als ik u nu vertel, dat deze onbetekende 
en onbenullige, maar toch vet-gedrukte aan
haling van niemand anders is als van Va-
dertje Stalin zelf???? En nou ü ..... .. . . 

HERDENKING EEUWFEEST 
ST. VINCENTIUSVERENIGING 

De St. Vincentius Vereniging te Boxtel zal 
op Donderdag 3 Ooctober a.s. 's avonds 
8 uur in de Ark een herdenkingsavond hou
den ter gelegenheid van het 100-jarig be
staan der Vereniging in Nederland, waarbij 
de President van den Bijzoncleren Raad te 
Vught, Mr. Ch. M .. J. Witlox, een rede zal 
houden over doel en werkwijze der St. Vin
centius Vereniging. 
Alle belangstellenden worden hierbij uitge
nodigd; er worden geen aparte uitnodigin
gen verzonden. De toegang is vrij voor 
iedereen. 
Het bestuur stelt prijs op een grote op
komst. 

DE MISSIETENTOONSTELLING. 
De missietentoonstelling is voorbij, elders 
gaan de missionarissen de bezienswaardig
heden weer uitpakken en het katholieke 
volk opwekken tot missie-ijver. Zo'n ten
toonstelling is voor het volk een gelegen
heid een extra offertje te brengen tot ver
lichting der zorgen van de missionerende 
congregaties en de gegeven predicaties heb
ben ten doel de gelovigen eens extra op te 
wekken tot blijvende medewerking aan de 
uitbreiding van het Rijk Gods. 
Met de tentoonstelling is het doel wel be
reikt, duizenden zijn de verzamelingen uit de 
verschillende missielanden komen bezichti
gen en hebben een extra bijdrage voor de 
missies achtergelaten binnen de poorten van 
het Kasteel Stapelen. Uit wijden omtrek 
heeft Stapelen bezoekers gehad, schoolkin
deren, seminaristen, religieuzen, �erpleeg
sters, vrouwen, mannen, meisjes en jongens 
uit omliggende gemeenten. 
Of de opwekkende predicaties ook de uit
werking zullen hebben, die ervan verwacht 
mag worden zal de toekomst leren. 
De bijeengebradfte som geld mag al een 
heel mooi res'".Iltaat geacht worden, de ka
tholieken moeten de overtuiging hebben, dat 
zij met een gelegenheidsoffertje niet toeko
men aan de verplichting mede te werken 
aan de uitbreiding van de katholieke kerk. 
De missionarissen moeten voortdurend wor
den geholpen. Dit toch was het doel van de 
missie-tentoonstelling en wat er mee in ver
band stond. 
Voor de missie moet dagelijks door iedereen, 
groot en klein, worden gebeden, maar de 
geldmiddelen om te voorzien in de behoef-_ 
ten der missionerende congregaties moeten 
ook doorlopend worden bijeengebracht. 
Hiertoe heeft ieder gelovige op allerlei ma
nieren de gelegenheid. Men kan maande
lijks bijdragen geven aan de Genootschap
pen van de H. Kindsheid en Voortplanting 
des Geloofs, deelnemen aan allerlei Missie
liefclewerken, lid worden van de M.I.V.A., 
abonnementen nemen op missietijdschriften, 
vertrekkende missionarissen iets toestoppen, 
enz., enz. Missieijver kan op zoveel manie
ren worden betracht. 

Wanneer ge genodigd zijt, ga dan
op de minste plaats zitten.
Luc. 14. 10.

Christus heeft ons niet alleen de grote gebo
den van de rechtvaardigheid en de naasten
liefde voorgehouden, maar ons ook talloze 
kleine lesjes gegeven van practische levens
wijsheid. 
Tot deze laatste behoort ook zijn vermaning, 
die we a.s. Zondag k;.mnen lezen: ,,Wanneer 
ge genodigd zijt, ga dan op de minste plaats 
zitten, opdat uw gastheer, als hij -komt, u • 
zegt: Vriend ga hoger op. Dat zal een eer 
zijn voor u in het oog van alle disgenoten. 
Deze vermaning kunnen wij opvatten als 
een aansporing tot takt en bescheidenheid, 
twee eigenschappen die in de hedendaagse 
samenleving dreigen verloren te gaan. Een 
taktvol optreden gaat hoe langer hoe meer 
tot de zeldzaamheden behoren. 
Men gaat niet meer op de minste plaats 
zitten, men vecht zelfs om de beste plaats, 
zelfs als die bezet is. Men wacht niet meer 
tot men gevraagd wordt, men dient zich zelf 
aan. 
Men heeft geen geduld meer om te luiste
ren, maar voert zelf het hoogste woord. 
Men hemelt zichzelf op en gaat groot op 
eigen bekwaamheid en eigen talenten. 
We doen deftig om voor mensen van st,_m-
ding door te gaan. 
We doen geleerd, om ontzag in te boezemen. 
We steken met trots onze schouders uit 
boven de grote massa, die wij met verach
ting "kudde mensen" noemen. 
De vermaning van Christus heeft echter nog 
een meer aigemene betekenis: kies de minste 
plaats d.w.z. Leef niet boven uw stand. 
In geen enkele generatie is deze kwaal zo 
verspreid geweest als in de onze. 
De oorlog, de zwarte handel, de woeker, het 
zijn allen factoren, die de mens tot wel
stand brachten. 
Aankomende jongens dragen nu nog dikwijls 
méér geld op zak dan hun oudebi. 
Wat moet dat worden als straks de zwarte 
markt verdwenen is? 
Zullen ze clán tevreden zijn met een een
voudig Zondags gelei? 
Daarom, ouders, ontneemt uw kinderen niet 
de spaarzaamheid, waarvan gij zelf zulke 
heerlijke voorbeelden met trots vertellen 
kunt, uit uw eigen kinderjaren. 
Leeft volgens uw stand, en niet erboven. 

De opgewekte offerzin der gelovigen moet 
worden geactiveerd, in beweging worden 
gehouden, ook weer op verschillende ma
nieren. 
"Stille werkers" kunnen hiervoor in het 
gareel komen. Van stille werkers gesproken, 
die waren op de Boxtelse Missietentoonstel
ling in actie. Niet dat de jongelui, die in 
de diverse "standjes" behulpzaam waren, zo 
stil werkten. Integendeel! Er zat leven in! 
Er is opgewekt gewerkt om het financieel 
resultaat zo groot mogelijk te maken. 
En wat een verscheidenheid van "stille wer
kers". Arbeiders werkten gratis aan de op
bouw, diverse werkgevers eveneens met gra
tis bijlevering van materialen, de jeugdver
enigingen van meisjes en jongens, als KAJ, 
Gidsen, Padvinders, jonge Boerinnenbond, 
Middenstanders, enz., dames van Missienaai
kring en van Congregaties, zelatricen, di
verse muziek- en zangverenigingen van Box
tel en omliggende plaatsen, teveel om ze 
allen te noemen. Ja, teveel om ze öp te noe
men, daarom zouden de stillen onder de 
stillen bijna worden vergeten en dat zijn 
de Paters en Broeders van Stapelen, diè 
hebben gewerkt, gesjouwd, gebakken, ge
kookt, ijs gemaakt en nog veel meer, ook te 
veel om het te kunnen noemen. 
Zo is met veler medewerking iets gewonnen. 
De paters der verschillende congregaties, 
die in alle kerken van de dorpen in den om
trek hebben gepreekt en zij die ged·1rende 
acht lange dagen van 's morgens tot 'savonds 
in hun stand hebben gewerkt - of is ver
tellen geen "werken" - hebbèn veel ver
diend, want de missieijver is gewis bij velen, 
jong en oud, aangewakkerd. 
Hoe wordt de vlam erin gehouden? Middels 
een Missie-Beweging? Wie neemt het initia_
tief? Hoe wordt de kring van zelateurs en 
zelatricen uitgebreid, opdat een eenmaal be
gonnen werk niet zal verslappen? 



Zie hier het resultaat van de missieweek, die 
met trage en moeizame voorbereiding begon, 
maar met enthousiasme werd gehouden: 

De tot nu bekende bruto, opbrengst be
draagt réiim 20.000 gld., waarbij nog niet is 
inbegrepen de opbrengst van de toneeluit
voeringen door Brabants Toneel van 

11
De 

vier Jaargetijden". 
Meer dan 12.000 personen, waarvan plm. 
2,500 schoolkinderen bezochten de tentoon
stelling. De collecten in de kerken brachten 
op 6117,48 gld. 
Gespecificeerd als volgt: 
Boxtel, St. Petrus . f 853,59 

H. Hart . . . 11 
1000,26 

Lennisheuvel St. Theresia 11 
228,-

St. Charles . . 11 
232, 16 

Best, H. Odulphus . . ± 11 
1000,-

Bataparochie . 11 
116,34 

Esch, St. Willibrordus . . 11 
139,14 

Gemonde, St. Lambertus 11 
425,-

Haaren, H. Lambertus . . . 
11 

460,
Liempde, St. Jans Onthoofding 

11 
277, 14 

St. Mich.-Gestel, H. Michaël 
11 

41,02 
Oirschot, H. Petrus Banden . 

11 
1065,50 

- Spoordonk . . . . . 
11 

279,33 
Bovendien werd aangetroffen een enveloppe 
met 25 gld. inhoud, bestemd voor het kopen 
van een slaafje. 
Waarlijk de Boxtelse Missie-tentoonstelling 

. mag geslaagd heten. * * 
Degenen die nog hebben te betalen aan of 
te vorderen van de financiële commissie 
11Missie-tentoonstelling" worden beleefd ver
zocht betaling, resp. opgave hunner vorde
ring te doen voor Dinsdag a.s. aan den voor
zitter den heer A. C. v. cl. \X'eijst, Station
straat 95. 
De volgende loten van de Tentoonstelling 
hebben prijs: 
477 215 401 310 675 25 520 
423 576 398 621 212 223 2 
112 333 326 558 665 121 77 
88 59 259 563 44 66 79 

De prijzen moeten op zijn laatst Dinsdag 
worden afgehaald op Stapelen. 

BOXTELS HARMONIE. 
Bij Boxtels Harmonie herdacht men l.i. Zon
dag enige jubilea. De heren J. v. d. Braak, 
onderdirecteur der harmonie, G. Bekkers, 
A. v. Hamond, W. v. Liempt en W. Hof
mans zijn gedurende vijf en twintig jaar lid
geweest van deze eminente muziekvereni
ging. Een feestavond, waarbij aan de jubi
larissen enige cadeaux werden aangeboden,
was dan ook een welkome gelegenheid om
de muzikale begeestering nog eens op te
wekken.

BRABANTS' TONEEL. 
Het was een goed initiatief van Brabants' 
Toneel om enige :ritvoeringen te geven van 
het spel van Antoon Coolen 11De vier Jaar
getijden" ten bate van de Missie. Daar dit 
toneelstuk reeds enige malen is opgevoerd 
in het voorjaar, kon men geen volle zaal 
verwachten. Nochtans kan men niet klagen 
over de belangstelling die er was voor dit 
boerenspel. 
De strijd van een boerengezin met de moei
lijkheden, zoals zich die enige jaren geleden 
voordeden vond hier een goede vertolking. 
Boer van der Eerden, de kernfiguur van dit 
spel, boeide ons van het begin tot het einde. 
Het toneel was een zeer goede weeroave 
van het Brabantse milieu en er waren frag
menten bij die ons volkomen in de sfeer van 
het Brabantse boerenleven brachten. 
Men kan verder nog even opmerken, dat 
er weer goede koffie en goed bier te koop is 
gedurende de pauze. De verzorging van het 
buffet in de foyer is er niet slechter op ge
worden. 
OCTOBERMAAND, GEZINSMAAND. 

Goede gezinnen, een goede wereld. 
Vaders en Moeders, maakt in de October
maand iedere week één avond vrij voor de 
conferenties over het huwelijk. 

P.D.V. ,,DE LUCHTPOST" BOXTEL
Zondag 22 September hield de postduiven 
vereniging een wedvlucht vanuit Mons 
(België) 159 km. De duiven werden om 8 
uur in vrijheid gesteld. De eerste duif vloog 
met een snelheid van 1554 meter per min. 
De uitslag is als· volgt: 1 A. Bekers; 2, 12 
en 23 J. Habraken, 3 en 16 J. Bekers, 4 J.
Smulders, 5 H. v. d. Broek, 6 10 20 20 21 
en 22 H. Siemerink, 7 en 13 Th. Eltink, 
8 en 11 P. v. Hemmen, 10 J. Strijbosch, 14 

• Th. Verberk, 15 A. Calsijn, 17 W. v. d.
. Heijden, 18 en 19 W. v. Griensven. 1 e over
duif H. Siemerink; 2e overduif J. Strijbosch.

R.K. BOERINNENBOND. 
Bij voldoende deelname zal voor de leden 
van de R.K. Boerinnenbond een korte kook
cursus gegeven worden, 10 lessen van twee 
en een half uur. Zij die hieraan wensen d�d 
te nemen kunnen zich tot en met 6 October 
opgeven bij het bestuélr. 

DAMMEN. 
Voor de onderlinge competitie der E.B.D. 
werden de volgende partijen gespeeld. 
C. Steinmann-F. Leermakers 0-2
C. Oliemeulen-A. v. Nistelrooy 2-0
H. Schuurmans-E. v. Roosmalen 2-0
]. F. v. d. Wouw-F. Leermakers 1-1
(Hangpartij) 
a.s. Maandag worden de partijen voortgezet.

AFSCHEIDSFEEST OP STAPELEN. 
Na de heerlijke Missiedagen op Stapelen, 
gaat het echte missionarisleven voor. enkele 
Paters Assumptionisten binnen zeer korte 
tijd werkelijkheid. worden. Zij gaan htm 

jonge krachten wijden aan de uitbreiding 
van Gods Rijk in het verre Congoland. Maar 
ook onze eigen mensen, onze dappere sol
daten hebben in de moeilijkheden, die het 
tropenleven in Nederlands Indië met zich 
medebrengt de morele steun onzer priesters 
nodig. Ook hier staan onze priesters klaar. 
Verschillende Paters van Stapelen vertrek
ken zo spoedig mogelijk met hun onderdelen 
naar Indonesië. Tegelijk met de missionaris
sen nemen zij afscheid van Boxtels inge
zetenen, op wier belangstelling wij nooit 
tevergeefs een beroep deden. Wij hopen, dat 
u allen, die daartoe in de mogelijkheid ver
keert, hun afscheidsfeest op 3 October,
feestdag van de Kleine H. Theresia, tot een
onvergetelijke dag zult maken. Onze kapel
die nu nog wat bekrompen is, zal eerlang
door uw finantiële steun door een ruim
Godshuis worden vervangen.
Zij biedt nu plaats aan een tweehonderd
medelevenden.
De plechtige H. Mis zal om 10 uur plaats
hebben. Het Lof, waaronder afscheidspreek
do?r. P. Ç>os�endorp en uitreikin15 van het
M1ss1ekrms, 1s op 3 uur gesteld. Gij zijt
allen van harte ·welkom op 3 October a.s. 

MISSIEFILM VAN BORNEO. 
a.s. Zondag, 29 September zal Broeder Se
raphicus (Frans van den I-Îeuvel) in het St.
Pa�lus Jeugdhuis een film geven met expli
catie over Borneo, het missieoebied waar
heen hij de volgende maand ve0rtrekt.
's Middags om half 4 kindervoorstellino
entrée 10 cent, 's avonds om half 8 voi�
volwassenen, toegang vrij.
Met deze avondvoorstelling neemt Broeder
Seraphicus afscheid van Boxtels' inwoners.
l!et ontbreke 's avonds niet aan belangstel
lmg, geen plaats mag in de zaal onbezet
blijven.

RODE KRUIS-ACTIE TE BOXTEL 
Door den penningmeester van het Rode 
Kruis, afd. Boxtel, werd tot heden ontvan
gen: 
aan contributies . . . . . . f 677.50 
lijsten collecte 11Nederland helpt 

Indië" . . . . . . . . ,, 183,915 

bussen collecte idem 402,27 
spelden verkoop en ke;mi�-a�ti� 

" 
den Heer Gemen c.s. . . ,, 1450,705 

overschrijving van "Hark" afd. 
Boxtel op rekening van Ro-
de Kruis Boxtel . ,, ''4000,-

. :f 6714,39 
Bij het nazien der ledenlijst blijkt, dat de 
namen van sommige personen ontbreken, 
waarvan zeker verondersteld mao worden 
dat zij met het werk van het R�de Krui; 
sympathiseren en dit ook metterdaad willen 
steunen. Wellicht zijn dezen bij het bezoek 
der collectanten niet thuis geweest of door 
enig verz:-iim niet bezocht. Deze personen 
kunnen zich echter ten allen tijde bij een 
der bestuursleden voor het lidmaatschap op
geven. 

MOTORSPORT. 
Naar wij vernemen zal de Heer H. van de 
Wetering, lid der Boxtelse Motorcbb Ra
pide", Zaterdag 28 September deeln;�en 
aan de grote motorwedstrijden te Tubber
gen. Wij wensen den jeugdigen rijder veel 
succes. 

MOTOR-SPORT IN DIENST DER 
VOLKSGEZONDHEID. 

Door de Motorclub "West Brabant" zullen 
op Zondag 29 September 1946 Nationale 
Motor-terreinwedstrijden worden gehouden 
te Etten N.Br., waarvan de baten ten goede 
komen aan het Sanatorium "De Klokken
berg". 
Alle autoriteiten en verkeersinstanties heb
ben voor dit doel hunne volle medewerking 
toegezegd, waardoor het elke Motorrijder 
en Automobilist is toegestaan in clubverband 
deze wedstrijden te bezoeken. 
Diverse motorclubs in Oost Brabant organi
seren die dag een trip naar Etten. Ook de 
Boxtelse Motorclub "Rapide" zal aan deze 
trip deelnemen. 
Alle motor- en autorijders, ook niet-leden 
worden dan ook uitgenodigd, Zondag 29 
September, om uiterlijk 8, 15 voormiddao op 
het Stationsplein aanwezig te zijn z�dat 
precies om half negen in clubverb;nd kan 
worden gestart. 
Er wordt dan gereden naar het clubhuis der 
M.C. 's Hertogenbosch qpi vandaar uit oe
zamelijk met deze club om 9.05 v.m. te v�r
trekken naar het clubhuis der Tilburgse Mo
torclub en zo vervolgens, totdat alle ver
enigingen in Breda bij elkaar zijn en de
massale rit (vermoedelijk 1000 deelnemers)
naar Etten vanuit Breda om 10.45 'een
aanvang neemt.
Nadere bijzonderheden vindt u op het
raambiljet bij de firma W. Spoormakers 
Stationstraat 88. '

BUURTVERENIGING 
. 11TONGEREN VOORUIT". 

Door bovengenoemde buurtvereniging werd 
op Woensdag 18 September j.l. in de zaal 
van Nooten aan de van Salmstraat de 1 e 
jaarvergadering gehouden, waarop alle leden 
met hunne héiisgenoten boven de 18 jaar 
uitgenodigd waren. 
Na een kort welkomstwoord van den voor
zitter de heer Fr. Verhoeven en. het afhan
delen van de gebruikelijke agendapunten 
werd het woord gegeven aan mej. van Roos
malen, sociaal werkster der gemeente Boxtel 
die sprak m·er de onderwerpen: \Vat is so
ciJal werk? \Vat is een sociale werkster? 

Hoe en wanneer hebben 'rvij met haar te 
maken? 
Op een vlotte en duidelijke manier werden 
deze onderwerpen door haar uiteengezet 
tot tevredenheid van al de aanwezigen. Het 
moet als een goede hoedanigheid van het 
bestuur van genoemde Buurtvereniging be
schouwd worden, die het nuttige met het 
aangename weet te verenigen, door de uit
nodiging va nmej. van Roosmalen, tot het 
doen houden van deze. spreekbe�irt. 

NEDERLANDS VOLKSLIED. 
Wij ontvingen een schrijven van de Uitoe
verij "de Toorts" te Heemstede, waarin v�r
melcl werd, dat de zangbundel van Pollmann 
en Tiggers half October weer zal verschij
nen. Er werd op gewezen, dat door het grote 
aantal bestellingen, het zich liet aanzien, dat 
de bundel waarschijnlijk vóór het verschij
nen zou zijn uitverkocht. Wij werden echter 
in staat gesteld om onze bestelling alsnog 
te verhogen, van welke gelegenheid u kunt 
profiteren door Uw bestelling te deponeren 
m de bus van de administratie van Brabants 
Centrum Molenstraat 19 te Boxtel. 
Daar wij een grote snelheid moeten be-

• trachten is de bestellingstermijn zeer be-
• perkt. Zij sluit op Zondagavond a.s.

Nabestellingen zullen niet kunnen worden
uitgevoerd. De prijs van een bundel is
f 2,75. Naam, adres en handtekenino dui
delijk vermelden op het bestellingsfor�ulier.

VOLKSDANS.
Naar wij vernomen hêbben bestaan er plan
nen om te komen tot de oprichting van een
gemengde volksdansclub.
Het zou de bedoeling zijn een kern te vor
men, welke uiteraard slechts een beperkt
aantal paren omvat. Belanostellenden kun
nen zich eveneens opgeve; bij de admini
stratie van Brabants Centrum, Molenstr. ·
19 te Boxtel.

VERLOREN EN GEVONDEN 
VOORWERPEN. 

Op het tentoonstellingsterrein op Kasteel 
Stapelen zijn gevonden: 
een zwart foudraal voor muziek instrument• 
een portemonnaie met enig geld; een hals� 
kettinkje met kruisje. 
Deze voorwerpen zijn terug te bekomen bij 
den heer A. C. v. d. Weijst, Stationstraat 
95. Verloren is een trouwring met inscriptie 
11De Bresser-van Oorschot". Degene welke 
deze ring mocht hebben gevonden wordt 
verzocht zich te vervoegen bij de� suisse 
der St. Petruskerk, den heer Van der Steen 
Burgakker, aan wie de woonplaats van ver� 
liezer bekend is. 

Velling en rooiing nn knotwilligen 
en vruchtbomen. 

De Directeur van 'het· Staatsboschbeheer 
heeft ingaande 1 October 1946 een alge
mene verguning verleend tot velling en 
rooiing van knotwilgen en vruchtbomen -
met uitzondering van okkernoten - als
mede tot velling van grienden en to

1

t het 
kappen van het opperhout van knotwilgen. 

Distributie nieuws

De wnd. Directeur van de Distributiekring 
BOXTEL brengt ter openbare kennis: 

Aanvrage brandstoffen voor 
kamerbewoners. 

Gedurende de week van 23-30 September 
1946 bestaat nog de mogelijkheid tot het 
aanvragen van brandstoffen voor kamer
verhuurders. De verhuurder dient daartoe 
in genoemd tijdvak een formulier MD 333-
22 af te halen en in te leveren op de plaat
selijke distributiekantoren. 

Aanvragen rijwielen en rijwielbanden. 
Gedurende de eerste tien dagen van Octo
ber kunnen wederom aanvraagformulieren 
worden ingediend .ter verkrijging van rijwie-
len en/of rijwielbanden. 
Personen, die nog een aanvraag hebben 
lopen en daarop geen af of toewijzing ont
vingen behoeven niet opnieuw aan te vragen. 
Bij het afhalen en inleveren der form·1lieren 

moet de Tweede Distributiestamkaart wor
den overgelegd. 

OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor de eerste helft van de 11e periode 1946 

(29 September t.m. 12 October) 
Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen van 
587 t.m. 591 brood·: 800 gram brood 
578 t.m. 591 brood: 800 gram brood 
592 brood: 400 gram brood 
595 boter enz.: 250 gram boter. 
596 boter enz.: 250 gr. margarine of 200 

gr. vet. 
606 suiker: 750 gr. suiker of boterhamstrooi

sel of 1500 gram jam, stroop enz. 
607 algemeen: 500 gr. suiker of boterham

strooisel of 1000 gr. jam, stroop enz. 
597 algemeen: 200 gr. kaas (waarvan 100 gr. 

korstloze kaas). 
598 algemeen: 100 gram bloem 
599 algemeen: 200 gram koffie 
B 23 reserve: 1600 gram brood 
C 23 reserve: 800 gram brood 
B 24 reserve: 10P gram kaas (waarvan 50 

gram korstloze kaas). 
Bonkaarten LA, LB, LC 610. 
530 vlees: 100 gram vlees. 
531 vlees: 400 gram vlees. 
A 07 melk: 4 liter melk 
B 07, C 07 melk: 7 liter melk. 
Bonkaarten KO, KE, KC 610. 
087, 088 brood: 800 gram brood 
095 boter enz.: 250 gram boter 
096 boter enz.: 125 gr. margarine of 100 gr. 

vet. 

106 suiker: 500 gr. suiker of boterham
strooisel of 1000 gr. jam, stroop enz. 

107, 108 algemeen: 250 gr. suiker of boter
hamstrooisel of 500 gr jam, stroop enz. 

097 algemeen: 100 gram kaas (waarvan 50
gram korstloze kaas). 

D23 reserve: 800 gram brood 
E 23 reserve: 250 gram rijst, kindermeel of 

kinderbiscuits. 
D 24 reserve: 100 gram bloem 
E 24 reserve: 300 gram bloem. 
Bonkaarten LO, LE 610. 
029, 030 vlees: 100 gram vlees. 
D 07, E 07 melk: 12 liter melk. 
Tabakskaarten enz. 
T 49: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 50: 200 gr. chocolade en/of suikerwerken. 
X 49: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X 50: 100 gr. chocolade en/of suikerwerken. 
Bovenstaande bonnen zijn geldig gedurende 
een periode van 14 dagen, derhalve t.m. 
Zaterdag 12 October a.s. 
Voor de week van 6 t.m. 12 Octobet' zullen 
nog bonnen worden aangewezen voor tabak. 
Voor suiker wordt boven het normale rant
soen van 750 resp. 500 gram wederom een 

. extra rantsoen van 500 gram besohikbaar 
gesteld. In totaal heeft men nu 1 kg suiker 
extra ontvangen. 
Deze week is wederom 100 gram vlees 
extra beschikbaar, zodat m_en in totaal 500 
gram per veertien dagen ontvangt. 
Op de bonnen voor kaas wordt voor de 
helft korstloze kaas afgeleverd. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
,Vrijdag 27 September a.s. worden gebnikt, 
met uitzondering van de bonnen voor vlees 
en melk, waarop eerst met ingang van 
Maandag 30 September a.s. mag worden 
gekocht. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 17 Sept. t.m. 23 Sept. 1946. 

GEBOREN: Maria M. G. d.v. G. J. Claas
sen e.v. J. P. van Eijndhoven; Martinus L
W. z.v. M. v. Houtum e.v. W. M. Boeren;
Elisabeth P. J. d.v. 0. A. Verhoeven e.v.
J. W. Brands; R:rdolph P. M. z.v. A. J. Ver
meiren e.v. M. Eijkemans.
ONDERTROUWD: Petrus W. van den
Broek en Francisca van den Oetelaar.
GEHUWD: Marinus H. Siemerink en Mar
tina M. Heesbeen; Adrianus van Amstel en
Johanna M. Blummel; Cornelis van Boxtel
en Johanna Chr. Bekkers; Wilhelmus J. Th.
M. van der Heijdert en Johanna A. M. Wel-
ling. �
OVERLEDEN: Josina Maria Verhoeven,
oud 71 jaar.

De geschiedenis van Felix Flink. 
nJr.î!r.'."'�� 

1. Felix was fijn aan het vacantie-houden
ver buiten zijn woonplaats, toen de Engel
sen, die uit de vliegtuigen gesprongen waren
dat mooie geboorteplaatsje van Felix kwa
men bevrijden. Dat bevrijden was niet zo
gaélw gebeurd en daarom was er heel veel
stuk gemaakt. Ook het huisje waar Felix
eerst woonde was helemaal stukgeschoten.
Zo vond Felix het terug. Treurig ging hij
neerzitten op 'n hoopje stenen en hij vroeg
zich af waar toch z'n vader en moeder en

2 

al z'n broertjes en zusjes, die Mer gewoond 
hadden, gebleven konden zijn. 
2. Sjef de smid had Felix zien zitten en
kreeg medelijden met hem. Ook zijn vrouw
zag 't arme ventje zo droevig zitten staren
en hij ging Felix dan ook direct halen. ,,Kom
maar gauw mee naar ons toe", zei de smid,
11wij vinden het allemaal erg aardig dat je 
bij ons komt. Vooral ons Jantje zal blij zijn 
als je bij ons komt wonen". 



Sport nieuws.

R.K.S.V. BOXTEL. 
Het was een zware opgave voor "Boxtel" 
de uitwedstrijd tegen Best-Vooruit, de uit
slag werd 2-2 waarmede ,.,Boxtel" zeker niet 
teveel· kreeg, gezien de eerste helft. Het 
gelijk maken was trouwens een der mooiste 
momenten van de wedstrijd daar deze goal 
van een goed gehalte was. Een goede voor
zet van Van Heesch nam Piet van Weert op 
zijn hoofd en met snelle vaart verdween de . 
bal in de touwen, onhoudbaar voor den 
doelman. 
De eerste helft was spannend. Na een twei
felend begin van beide zijden kwam er 
vaart in het spel. Boxtel nam langzaam 
het initiatief geheel in h,anden, vooral de 
linkervleugel gaf fraai combinatiespel te 

• zien. Rechts was minder goed, terwijl de
midvoor beslist onvoldoende was. Het goede
werk van links werd niet benut, men kwam
niet tot de goede afwerking. Ondanks het
goede werk kwamen er geen goals, doch wel
zoals het dan dikwijls gaat, aán de andere
kant, waar een fout in de achterhoede van
Boxtel, direct een goal kostte. Gevaarlijk was
Best-Vooruit voor de rust niet, de. beste
voorhoede speler werd door Kerkhofs ge
heel uitgeschakeld. Ook de linkshalf van
Weert had zijn vleugel volkomen· in be
dwang. Er was nog geen reden voor onge
rustheid met deze 1-0 achterstand, daar
Boxtel de wind in de tweede helft in de rug
kreeg. Doch evenals vorige week werd het
combineren slechter in de tweede helft. Na
een kwartier maakte Boxtel gelijk. Best
Vooruit merkte bovendien het .-gevaar en
deed er een schepje op. Boxtel werd iets te
ruggedrongen en had het even zwaar te
verantwoorden. Wanneer de achterhoede
eenmaal niet doortastend genoeg optrad
ontstond er een gevaarlijk moment. Doelman
Kivits heeft echter de bal vast doch raakt
geblesseerd en half verdoofd, hij moet de
bal loslaten waardoor uiteindelijk B.V. weet
te doelpunten. Als enkele ogenblikken later
Kivits uitvalt denken we een verloren wed
strijd te spelen. Evenzo denkt ook het Box
tel-elftal. Men is even gedeprimeerd. Doch
dan laat v.d. Broek zien dat hij een all
round voetballer is, hij neemt de plaats van

. Kivits in en doet dat met veel bravour. En
kelen ontdekken dat nog niet alles is ver-

" laren, het elftal wordt iets gewijzigd, zodat
de oude cracks naar voren komen. Het 
woord is nu geheel aan Boxtel. Gevaarlijk 
ver dringen ze op, alles wordt op alles gezet. 
Wat geen enkele Boxtel-supporter, en er 
waren er vele, nog durfde hopen gebeurde 
toch nog. Goed spel over links leidde tot 
gevaarlijke momenten voor B.-V.-doel. In 
een van de laatste momenten kopte v. 
Weert een voorzet van v. Heesch onhoud
baar in. Een schitterend doelpunt. Direct 
nam het elftal zijn· o:ide positie weer in, 

. doch na enkele aanvallen floot de scheids
rechter voor· de laatste maal. De leiding was 
zeer goed geweest. 
De wedstrijd werd in zeer goede verstand
houding gespeeld; het was een prettige mid
dag. Een talrijk publiek woonde de wedstrijd 
bij. 

• a.s. Zondag komt een van de zware knapen
op bezoek bij "Boxtel". De strijd zal dan
aangebonden moeten worden met St. M.
Gestel. Deze ploeg is op het ogenblik goed
in vorm en boekte reeds twee overwinningen.
Aanvang half drie. St. Paulus Sportpark.
Voor de lagere elftallen zijn voor zover he
den bekend nog geen wedstrijden vastge
steld.

O.D.C.-S.C.B. 2-2.
Een slechte eerste en goed gespeelde tweede 
helft, waarmede ODC, SCB een gelijk spel 
afdwong. Dit gelijke spel werd verkregen in 
het laatste kwartier toen de-Stand 2-0 was 
voor SCB. De ODCers ontwaakte toen uit 
hun maar steeds afwachtende houding en 
namen het initiatief over. Nu moge het waar 
zijn dat het gelijke spel, gezien het vertoon
?� over de gehele wedstrijd de verhouding 
Jmst weergeeft. Toch had ODC in het laat• 
ste kwartier de wedstrijd kunnen en moeten 
winnen. 
De grote oorzaak hiervan is, dat men veel 
te laks speelde en er een beetje show voet
bal van wilde maken. Ook mag dit spel 
voor het oog heel aardig zijn, doch 't is niet 
productief. Bovendien krijgt de tegenpartij 
volop de gelegenheid om in te grijpen, het
geen zij dan ook dankbaar deed. Alhoewel 
het resultaat niet onbevredigend kan worden 
genoemd, bleven alle ODCers beneden hun 
kunnen. S.C.B. heeft weer een degelijk elftal 
en wij zien in hun weer een ernstige can
didaat voor de bovenste plaats. C. de Wit • 
de rechtsbuiten (ex. ODC) bleek het nog 
niet verleerd te zijn, en zijn eerste doelpunt 
was van prima gehalte. Een open doekje was 
de beloning voor zijn sportief gedrag, toen 
hij op het ODC doel afstormde, zich om
kerende, zag dat aanvoerder van Meurs op 
de grond bleef liggen, zonder dralen de bal 
uit tràpte. Bravo Kees! 
Het was zoals steeds een prettig en sportief 
gespeelde wedstrijd. 
A.s. Zondag naar de klei in Zalt-Bommel.
Deze wedstrijd kan gewonnen worden, maar
geen 'onderschatting heren.
Het 2e elftal speelt thuis voor de compe
titie tegen "Boschkant" uit St. Oedenrode ..
Spelen zij als Zondag j.l. tegen SCB II die

een 7-0 n�derlaag kreeg te incasseren, dan 
verwachten wij de eerste overwinni\lg., De 
wedstrijd van het 2e elftal begint om 2 uur. 

. ODC afd. Gymnastiek en Athletiek. 
Door het afd. Bestuur werd in hun l.i. ge
houden vergadering besloten om bij het 
einde van het athletiej<seizoen de Boxtelse 
onderlinge kampioenschappen te houden. 
Deze zullen staan in het teken van ons te 
lustrum, waaraan bijgevolg voor leqen en 
donateurs enige feestelijkheden zijn ver
bonden. Teneinde tot een definitief pro
gramma te geraken werden reeds enige be
sprekingen gevoerd, mede met het oog op 
den a.s. 2den bevrijdingsdag van Boxtel, en 
zal een en ander a.s. Vrijdag 27 Sept. te 
half acht in de Ark in jaarlijkse algemene 
vergadering voor de leden worden uiteenge
zet. 
Verzocht wordt om deze belangrijke verga-
dering bij te wonen. . 
Opgemerkt wordt dat de indoor-training ook 
voor dit jaar zal plaats vinden in het gym
nastieklokaal van de St. Petrusschool a. d. 
Burgakker. Deze training vindt na 1 Octo
ber iedere week plaats op Woensdag en 
Vrijdag van 20 tot 21 uur, en staat even
als andere jaren onder leiding van J. F. 
v. d. Wouw.
Nieuwe leden voor gymnastiek en athletiek
kunnen zich opgeven bij den secretaris van
het bestuur of na de trainingsavond aan
den trainer in de zaal.

ADV ANCE TAFEL TENNISNIEUWS. 

Advance laat weer van zich horen. Zoals 
we weten zijn er twee teams in de afgelo
pen competitie kampioen geworden in hun 
afdeling n.l.: IIIde team kampioen, 2de klas3e 
en IVde team kampioen 3de klasse in de 
kring Eindhoven. 
Voor deze zeldzame gebeurtenis, stond nog 
steeds· een feestdag op het programma, die 
nu gehouden zal worden a.s. Zondag in het 
Paviljoen Molenwijk. 
's Morgens om half 12 beginnen de wed
strijden om het persoonlijk club-kampioen
schap. Deze wedstrijden kunnen van ved 
belang zijn bij de indeling der teams voor de 
te spelen competitie, die over enkele weken 
weer begint. 
Alle leden worden verzocht tijdig aanwe:-=ig 
te zijn. Veel su..:ces ! 

HOCKEY-NIEUWS 
Zo zal dan a.s. Zondag de competitie voor 
onze vereniging een aanvang nemen. Reeds 
enkele weken hebben wij met belangstelling 
het programma voor onze elftallen tegemoet 
gezien en n� het bekend is, hebben we reeds 
diverse gissingen gemaakt. Wij zijn er zelfs 
allemaal van overtuigd, dat we nu deze keer 
met ons eerste heren-elftal de eerste plaats 
zullen kunnen bereiken. Maar dan zal er 
toch nog eens geducht getraind moeten wor
den en zullen we meer onderling moeten 
samenspelen. Anders zullen we zeker weer 
geen goed resultaat behalen. Daarom is het 
noodzakelijk, dat ge allen tenminste 's Za
terdagsmiddags komt trainen en gij u zelf 
oefent om zodoende meer routine en stick
vastheid te krijgen. Want niemand zal er 
toch kunnen zeggen dat zoiets wel vanzelf 
zal komen. 
Voor a.s. Zondag staat er slechts een thuis
wedstrijd op het programma en wel voor het 
eerste herenelftal. Wij moeten uitkomen te• 
gen Oranje-Zwart II uit Eindhoven. Dan 
zullen we al meteen kunnen laten zien of we 
inderdaad iets zullen hebben in te brengen. 
Want Or. Zw. is ook sterk en zal zeker 
een degelijk woordje meespreken in de com
petitie. Ons eerste dameselftal moet de com
petitie beginnen met een uitwedstrijd tegen 
Mop uit 's Bosch. Denkt er allen om: de 
eerste klap is een daalder waard. 
LIEMPDE. 

BOSCHKANT I-D.V.G. I 2-8. 
j.l. Zondag heeft DVG I en II weer een be
gin gemaakt aan het nie:iwe voetbalseizoen,
door een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Boschkant I en II te St. Oedenrode.
Om half 1 kwam het tweede elftal tegen
Boschkant II in het veld. In het begin gaat
het spel van beide kanten kalm op en neer
met DVG iets meer. in de aanval. Na een
half uur weet B. de leiding te nemen. 1-0.
Enige minuten later maakt Oerlemans uit
een corner gelijk 1-1. Met deze stand komt
de rust.'.Nijf minuten later is het Koppens
uit DVG, die zijn club de leiding geeft. 1-2.
In de stand komt geen verandering meer,
zodat zo het einde van deze niet slecht ge
speelde wedstrijd kwam.
Daarna komt DVG I in het veld tegen
Boschkant I. Direct na de aftrap wordt er
eerst even verkend, waarna Boschkant de
leiding neemt 1-0. Daarna wordt een doel
punt, gemaakt door DVG, door den scheids
rechter geannuleerd wegens buitenspel.
Daardoor laat DVG echter de moed niet
zakken en drie minuten later is het Henk,
die de stand op gelijken voet brengt. 1-1.
Daarna komt DVG snel opzetten en is het
weer de beurt aan Henk die zijn- club de
leiding geeft 1-2. Nog voor de rust weet
Corrie de stand op 1-3 te brengen. Na de
rust is DVG weer direct in de aanval en is
het van Houtum, die met een geweldige ko
gel de bal het net injaagt. 1-4. Dan komt
Boschkant weer een beetje meer opzetten en
na twintig minuten heeft ze succes 2-4. Dan
is het weer de beurt aan Henk, die achter

. eenvolgens nr. 5 en 6 voor zijn rekening,
neemt 2-6. Dan is het nogmaals de . beurt·
aan van Houtum die nr. 7 inschiet. 2-7. In

de laatste minuten verhoogt Henk de stand 
nog eens en maakt er 2-8 van. Zo kwam 
het einde van deze zeer goed, ofschoon een 
beetje te hard gespeelde wedstrijd. 

Parochie:::Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 29 Sept. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis. Om 9 uur gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
Na de middag om 3 uur Kruiswegoefening 
voor degenen wier namen in de maanden 
Juli, Aug., en Sept. op het zielboek werden 
geplaatst; daarna kort Lof. Vandaag de 2e 
schaal voor de bijz. noden van het Episco
paat welke bijz. in de milddadigheid der 
gelovigen wordt aanbevolen. 
Maandagavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en gebed tot den H. Joseph tot ope
ning van de Octobermaand. Gedurende de 
maand October eiken avond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot den H. Jo
seph. 
Op verlangen van de Katholieke Actie in ons 
Bisdom zal de Octobermaand een gezins
maand zijn. Daarom zullen in de maand 
October 4 conferenties gehouden worden 
over de heiligheid van het huwelijk op Don
derdagavond. In verband echter met feest
avond ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan der St. Vincentiusvereniging, zal de 
eerste conferentie op Woensdagavond 2 Oc
tober om 8 uur gegeven worden door 
Pater Venatius. Alle gehuwden, vaders 
en moeders, worden dringend uitge
nodigd deze oefening bij te wonen. Des 
avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje en 
gebed tot den H. Joseph. 
Vrijdag, 4 Oct., eerste Vrijdag der maand. 
Om half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. 
Hart waaronder algemene H. Communie 
voor de leden van den Bond van het H. 
Hart. Des avonds om 7 uur Lof met·Rozen
hoedje en gebed t_ot den H. Joseph. 
Zaterdag, 5 Oct. eerste Zaterdag der maand 
en tevens priester-Zaterdag. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 uur ;at half 8. 
Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
a.s. Zondag, 6 October, de dag van de plech
tige Bisschopwijding van Mgr. Blomjous,
zullen de H_.H. Missen zijn om de drie kwar
tier n.l. om half 7, kwart over 7, acht uur
en kwart voor 9. Om 10 uur begint de plech
tigheid, welke, behalve de gereserveerde
plaatsen voor familie en genodigden, toe
gankelijk zal zijn voor alle parochianen.
MAANDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Johannes Dankers; z.a. gel. jrgt. voor
Franciscus de Otter; H. Hart altaar gel.
mndst. voor Petrus Bergman; om half 8 gel.
jrgt. voor over!. fam. van Wilhelmus de
Visser; z.a. gel. mndst. va.or Hendrica Muse
laers van Drunen; H. Hart altaar gel. mndst.
voor Anna v. d. Steen v. d. Brand; om half 9
gez. mndst. voor Albertus Welling.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Lambertus v. d. Besselaar; z.a. gel.
H. Mis voor Henricus Poirters v.w. het
politiecorps; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Anna v. d. Meijden v.d. Ven v.w. de
H. Theresia; om half 8 gel. jrgt. voor An
tonia v. d. Linden van Riel; z.a. gel. H. Mis
v.w. het 11Biddend Leger"; H. Hart altaar
gel. H. Mis voor Lambertus van Abeel en;
om half 9 gez. Dienst voor Maria van Boa
gaard Eüler.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis
voor Magdalena v. d. Stappen; z.a. gel.
H. Mis voor Martina der Kinderen van Bel
jouw te Eindhoven over!.; H. Hart altaar
gel. H. Mis voor Johannes Conradus Ver
hoeven; om half 8 gel. H. Mis voor de
over!. Regenten v. d. Stichting van Mag
dalena v. d. Stappen; z.a. gel. H. Mis voor
Wilhelmus v. d. Pas v.w. de H. Familie;
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Leonard,Js van
Erp; om half 9 gel. H. Mis voor de levende
en over!. leden van de Magdalena Stichting.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez n-indst
voor Petrus Pennings; z.a. gel. mndst. voor
Josephus Cuijten i H. Hart altaar gel. mndst.
voor Antonius v. d. Steen; om half 8 gel.
jrgt. voor Johannes van Son en Adriana van
Leur de hsvr.; z.a, gel. H. Mis voor Antonius
Bergman, Petronella Voets de hsvr. en Pe
trus den zn.; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Christiaan Snelders v.w. de kaartclub; ,
om half 9 gez. Dienst v.w. de opening van
het nieuwe schooljaar van de Huishoud
school.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. voor
Johannes van Liempd en Catharina Schoen
makers de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor
Elisabeth van Heesch v. d. Bosch; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Maria van Zandbeek
van Lieshout i om half 8 gel. H. Mis ter ere
van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor Hen
drica v. d. Plas Dirks; H. Hart altaar gel.
H. Mis voor Christiaan Snelders v.w. de
H. Familie; om half 9 gef. gez. jrgt. voor
Jan van Liempt.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Anna v.d. Meijden v.d. Veni z.a. gel.
mndst. voor Bernardina Strik Smits; H.
Hart altaar gel. jrgt. voor Wilhelmina Tim
mermans v. d. Langenberg; om half 8 gel.
H. Mis voor Mathieu Aloysius v. d. Wee;
z.a. gel. H. Mis ter ere van het Onbevlekte
Hart van Maria tot bekering der zondaars;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Albert·1s
Welling vanwege zijn vrienden; om half 9
gel. H. Mis voot overl. fam. v. d. Eerden
van Elk.

\ . - .· '-.�: 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 1 Maan

dag: gel. H. Mis voor Anna v. d. Meijderi 
v. d. Ven; Dinsdag gel. H. Mis voor Johan;
nes Dankers; Woensdag gel. H. Mis voor
Marinus van Laarhoven; Donderdag gel.
H. Mis voor Martina van Zeeland; Vrijdag
gel. H. Mis tot bijz. intentie; Zaterd�g gel.,
H. Mis voor Hermanus Dusemos.

• Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te
ontvangen: Marinus Johannes Maria van
Oers geb. te 's Bosch en won. te Boxtel wed.
van Cornelia Verbaten en Cornelia M�ia
Gijsbertha Ypelaar uit deze parochie; waar
van heden de te afkondi�ing geschiedt; Pe
trus v. d. Broek uit deze parochie en Fran
cisca v. d. Oetelaar uit de parochie van het
H. Hart; waarvan heden de 2e afkondiging
geschiedt; Petrus Theodorus Gerardus ,de
Langen uit de par. v. d. H. Lambertus te'
Eindhoven•n Johanna Josephina Voenrians
uit deze parochie; waarvan heden de 3e
afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn v�r- •
plicht de hun bekende huwelijksbeletselen
waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste
aan den pastoor bekend te maken.

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 

16e Zondag na Pinksteren, 29 Sept. 1946. 
De 1 e schaal is voor de kerk; de 2e voor de 
B.N. Vanavond om 7 uur Lof met Rozen
krans. 
a.s. Dinsdag begint de OctoJ:,ermaand, toe
gewijd aan O.L.Vr. Koningin v. d. Rozen
krans. lederen avond om half 8 Lof met Ro
zenhoedje. Het schone gebruik, om ieder�n •
dag het H. Misoffer mede op te dragen en
ook het -avondlof bij te wonen blijve in ere
in onze parochie. Op Maandag, Woensdag
en Vrijdag brengen men de parochieb-:.mdel
mee om mede te kunnen zingen.
Donderdag, daags voor 1ste Vrijdag H. Fa
milie voor moeders, 's Middags om 3 uur.
Vrijdag de 1ste Vrijdag der maand 's avonds
om half 8 Lof; Donderdag Biechthoren van
6-7 uur.
a.s. Donderdag feestdag van de H. 1heresia
van het Kindje Jesus. Na de Missen gele
genheid de reliquie te vereren.
a.s. Zaterdag Priester-Zaterdag. Na de Mis
sen wordt het gebed voor de Priesters ge
beden.
De eerste der 4 conferenties van de gezins
maand wordt gegeven � Dinsdag 8 October 
's avonds om 8 uur. Er zal nog persoonlijk 
contact gezocht worden met alle gezinnen, 
opdat niemand deze conferenties verzuime. 
Tevens zullen dan de foldertjes worden uit
gereikt, welke in kerkboek-formaat, dus be
stemd om bewaard te worden, de hoofdge
dachten der 4 conferenties weergeven; ook 
de gebedsformulieren voor ouders en kin
deren zullen worden achtergelaten. 
De Moederdag op het feest van Maria's -
Moederschap. Vrijdag 11 Oct. zal met grote 
P.lechtigheid worden gevierd. Nadere bij
zonderheden volgen nog. 
ZONDAG, 29 Sept.: 6 uur Ld. ter ere van 
het H. Hart van Jezus en Maria tot vol
harding; 7 uur l.d. voor geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochie; 8 uur l.d. ter ere 
van het H. Hart van Jezus en Maria tot 
behoud van een zoon; kwart over 9 l.d. v. 
Theodorus Rijkers vanwege Broederschap 
Boxtel-Bokhoven; half 11 de Hoogmis voor · 
Anna van Beljouw v. d. Struik vanwege 
Broederschap Boxtel-Bokhoven.· 
MAANDAG, 30 September: 7 uur l.d. voor 
Antonius Wagenaars en echtg.; l.d. voor 
Adrianus en Franciscus Wagenaars; kwart 
voor 8 l.j. voor Petronella van Eindhoven
Kruissen; Ld. voor Justinia Waals-Götz; 
half 9 Ld. voor lev. en over!. leden Hand
boogschutterij 11Union". 
DINSDAG: 1 Oct.: 7 uur Ld. voor Antoni':Is. 
Wagenaars en echtgen.; Ld. Adrianus en 
Franciscus Wagenaars; kwart voor 8 l.j. voor 
Cornelis van Liempd; l.j. voor Francisca van
Liempd; half 9 l.j. v. Theodora v. Liempd-
v. d. Meyden; 10 uur Huwelijksmis. 
WOENSDAG 2 Oct.: 7 uur gef. Ld. voor 
Mej. Wilhelmina van Oerle en haar afge-
storven familie van Oerle-van Nunen; l.d. 
voor lev. leden Broed. St. Willibrord; kwart 
voor 8 Ld. voor Maria van Kollenburg van . 
Liempd; Ld. voor Gerardus v. d. Langen
berg i half 9 z.d. t.e.v. H. Geest bij de ope
ning van het nieuwe st�diejaar der Land-
bouwschool. . 
DONDERDAG 3 Oct.: 7 uur Mis tot bijz. 
intentie; l.j. voor Adrianus van RÛremonde; 
kwart voor 8 l.j. voor Willy Derks i I.m. voor 
Laurens Nouwens; half 9 z.d. uit dankbaarh. 
VRIJDAG 4 Oct.: kwart voor 7 pl.z.d. voor 
de leden der Broederschap van het H. Hah; 
I.m. voor Getruda Damen van de Aa; kwart
voor 8 I.m. voor Johanna Potters Kemps;
I.m. voor overleden Vader; half 9 z.d. voor
Johannes Cornelis Nouwens.
ZATERDAG 5 Oct.: 7 uur z.d. voor Dina
Bekkers; I.m. Zeereerw. Heer Pastoor de
Kort; kwart voor 8 I.m. voor Maria van Hal
Dankers; I.m. voor Maria v. d. Plas van
Summeren; half 9 z.d. uit dankbaarheid.

PARf)CHIE H. LAMBERTUS GEMON_DE. 
16de Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. voor Marinus van 
Alebeek. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes van 
Hal, Maria de hsvr. en Henricus v. d. Lan-
genhuizen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Barbara van 
Rijsingen. . 
WOENSDAG half 8 jrgt. voor Petronella 
Verhagen., 



DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Klomp. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus Ha
braken en Adriana de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Andreas van 
Eindhoven en Theodora de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: Maandag en 
Dinsdag H. Mis v. Willem Rijken; Woens
dag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag !"{
Mis voor Adrianus Corsten vanwege de km
deren. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
t6de Zondag na Pinksteren. 1946. 

met na de middag Lof met processie. 
30e Lambertus van Abeelen overleden te 
Liempde. 
Gedoopt: Maria Wilhelmina Cornelia d. van 
Wilhelmus Vullings-Kuppens. 
Missiebus: Bij huwelijk van Marinus Ver
hoeven-Raaymakers f 22.65½. 

PAROCHIE H. WILLIBRORD ESCH. 
Zestiende Zondag na Pinksteren. 

den H. Joseph. 
Donderdag gelegenheid om te biechten van 
3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Om half 7 
H. Uur met Rozenhoedje en gebed tot den
H. Joseph.
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toegewijd
aan het H. Hart van Jezus. Om half 7

uitstelling van het Allerheiligste en Comm'J
nie uitreiken; om 7 uur pl. gez. H. Mis met 
uitstelling, waarna Litanie van het H. Hart 
en oefening ván eerherstel. 's Avond� om 
half 7 Lof. Na het Lof een lied ter ere van 
het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag.

na Brox; 8 uur H. Mis voor Willibrordus 
van den Braak. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmus 
en Wimke van Schijndel; B uur H. Mis voor 
Gerdina van de Pas van Son. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Henrica 
de Bie van Meurs; B uur jrgt. voor Jan 
Schoones, Catharina de hsvr. en Lamber-
tus de zoon. 
DONDERDAG: 7 uur rondst. voor Anna·

van der Bruggen; B uur jrgt. voor Antonius 
van Meurs. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie van 
Z.H. den Paus; hal{ 9 H. Mis; tien uur 
Hoogmis voor het welzijn van de parochia
nen. De eerste schaal is voor onze eigen 
kerk, de tweede voor B.N. Drie uur Lof met 
rozenhoedje tot voorbereiding v. d. Priester
Zaterdag, om van den Goeden tCod te ver
krijgen vele en waardige priesters. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; kwart over 8 gez. H. Mis vanwege 
Kinderbosch, voor mevr. Anna Maria Reu
ten-Hoen te Roermond overleden. 
DINSDAG: In de maand October zal iedere 
dag in de kerk het rozenhoedje gebeden 
worden·; half 8 jrgt. voor Jan Johannes van 
Kasteren; kwart over 8 H. Mis voor de 
heer Johannes Quinten. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede schaal
collecte voor bijz. noden Episcopaát. Na de 
middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na 
het Lof een lied. 
Dinsdag begint de Octobermaand. Gedu
rende de Octobermaand iederen avond om 
half 7 Lof met Rozenhoedje en gebed tot 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de geval
lenen onzer Parochie; half 9 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 

VRIJDAG: 7 uur Gez. gef. jrgt. Cornelis 
van den Braak; 8 uur jrgt. voor Waltherus 
de Bie. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaar
heid ter ere van O.L. Vrouw; 8 uur H. Mis

voor Hendricus Johannes Fick. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis voor over!.; 
kwart over 8 H. Mis voor een zieke. 
DONDERDAG: half 8 H .. l\1is tot intentie 
v. d. leden der Godsvruchtige vereniging ter
ere v. d. H. Theresia; kwart over 8 H. Mis 
ter ere v. d. H. Theresia. Bereiden wij ons 
voor tot het feest v. d. H. Theresia, dat op 
deze dag gevierd wordt e_n smeken wij· extra 
voor de parochie af, spoedig een schone 
luidklok ter ere v.d. H. Theresia terug te 
mogen krijgen, tot opluistering van onze 
Godsdienstpl ech tigh eden. 

MAANDAG: 7 uur mndst. voor Maria An-

Ondertrouwd: Te koop gevraagd partij 
M. VAN OERS hooi en stroo. Aanbiedin2 

Molenstraat 9. 
� 

en 
COR YPELAAR 

Het Huwelijk zal Woens
dag 23 October worden ge
sloten in de St. Petruskerk 
onder de H. Mis van 9,30 
Boxtel, September 1946. 
·Toekomstig adres Koppel 3

REDZEIL 

Koortsthermometers 

Pincetten 

en nog vele andere
zi eke nverplegingsarti• 
kelen levert U : 

Bij ao·vendeert 
Vakkundige schoenenreparatie 
nu nog zonder bon. 

Toch blijven wij bij onze klantenser.vice:

VRIJDAG: half 8 H. Mis voor een zieke;
kwart over 8 gez. mndst. voor Petrus van 
Beers, op deze dag is het eerste Vrijdag der 
maand. 
ZATERDAG, Priester-Zaterdag: half 8 H.
Mis voor Catharina van Amstel en Johanna 
Nicolasina de dochter; kwart over 8 geen 
H. Mis; half 10 gezongen H·1welijksmis.
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van half 6
tot 7 uur. Daarna Lof met rozenhoedje tot 
voorbereiding van St. Theresia-Zondag met 
Lof en processie. 
ZONDAG, 6 October, zal een missionaris
uit America voor zijn H. Missie aldaar een 
beroep doen op uw milddadigheid bij de 
viering van St. Theresia-Zondag alhier. Gij 
allen weet, dat de H. Theresia patrones is 
van alle Missies en Missionarissen. 
De Zelatricen van den Bond v. h. H. Hart
kunnen de maandbriefjes van het Apostolaat 
des gebeds afhalen in de sacristie. 
PAROCHIE ST. JANS' ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
16e Zondag na Pinksteren, '.29 Sept. 1946. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.; 
8 uur 1.j. voor Hendricus van Hal, Petro
nella hsvr., Theodorus de zoon; 10 uur z.m. 
voor Lambertus van Abeelen als overleden 
Korist; 3 uur Lof. 
_MAANDAG: 7 uur z.m. voor Lambertus v. 
Abeelen vanwege de Harmonie; half 8 l.j. 
voor Cornelia de Jong; 8 uur I.m. voor Jan 
v.d. Langenberg als overl. lid der Boeren
leenbank. 

• DINSDAG: 7 uur z.j. voor Theodorus Ver
santvoort; half 8 l.j. voor Arnolda Tinne
broek; 8 uur I.m. voor Lambertus van Abee
len als overleden weldoener der armen. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Maria Theo
dorus Versantvoort; half 8 z.j. voor Anto
nius van Esch; 8 uur l.j. voor Cornelius 
Henri van Aarle. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der 
parochianen; half 8 z.j. voor Maria Antonius 
van Esch; 8 uur l.j. voor Michiel de Laat en 
Maria hsvr. 
VRIJDAG: 1 e Vrijdag der maand - daar
om ook Donderdag biechthoren als op Za
terdagen d.i. na de middag van 2 tot 3 uur 
en van 6 tot 7 uur - half 7 I.m. voor Maria 
Vughc;; 7 uur I.m. voor de bijz. noden der 
parochianen; half 8 z.mndst. voor over 1. fa
milie van Boeckel. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Johannes van 
Esch; half 8 l.j. voor Antonius van Houtman 
de Laat; 8 uur l.j. Antonius van Kuringen. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Hendrica Anto
nius van Kuringen; 8 uur I.m. tot welz. der 
par.; 10 uur z.m. voor Lambertus van Abee
len als overleden Korist. 
D!�sdag begint de maand October, toegeW1Jd aan de verering van O.L. Vrouw van
den H. Rozenkrans. Gedurende die maand
iederen avond om half 7 Lof met rozen
hoedje en a.s. Zondag plechtige hoogmis 

BEKENDMAKING. 
De Burgemeester van Boxtel maakt bekend, 
dat alle oproepingen voor de keuring van 
de dienstplichtigen voor de lichting 1947 met 
ingang van '.23 September 1946 zijn ver
zonden. 
Alle mannelijke personen geboren in 1927, 
die hier te lande woàen of geacht worden 
te wonen en dergelijke oproeping niet ont
vangen hebben, moeten zich voor 1 Octo
ber a.s. ter secretarie melden. 
Boxtel, 25 September 1946. 

De Burgemeester van Boxtel, 
M. A. M. V A."J HEL VOORT.

Hiermede betuigen wij on
zen hartelijken dank voor 
de deelneming ondervon
den bij het overlijden en de 
begrafenis van onzen dier
baren Vader den heer 
Aloysius M. v. d. Meijden.

Kinderen 
VAN DER MEIJDEN. 

Eindhovenscheweg 6. 
Te koop 15 jonge hennen,
aan de leg, te bevragen bij 
A. ]. Vermeiren, Onrooi
sche straat 56, Boxtel.

5 witte hondjes te koop bij 
F. Schoenmakers, Molen
straat 51. 
Te koop: nieuwe wieg met 
bedje en een i.g.s.z. kinder
wagen te bevragen Vrilk
hoven D 71, Liempde. 
Te koop een mooie kinder-

Drogisterij
,,De Molen" 
Rechte rstraat 37. Uw schoenen 

Thans ook 
"Nylon" Tanden borstels 

à f 0.75 
in een week klaar! 

Alvorens uit Boxtel te vertrekken zal Dr. 
Willems gaarne op Zaterdag 28 September van 
3 tot 5 uur n.m. in Hotel Theuwkes, Stationstr., 
afscheid nemen van zijn vrienden en patiënten. 

Chemische Wasscherij en Stoomververij ,,Den Dries" 
vraagt 

NETTE MEISJES 
voor de strijkafdeeling. 

Aanmelding aan de fabriek van 9-12 en H-18 uur. 

Vertrouwensfunctie. 

R. K. Huishoudschool N. C. B., Boxtel 
A.s. Donderdag opening van
het nieuwe schooljaar,

81/2 uur H. Mis in de St. Petruskerk, daarna 
bijeenkomst in de Huishoudschool. 

Wijk-en Vereenigingsbestuurders 
hebt U moeilijkheden om Uw feest
of propaganda-avond te vullen? 

wagen o.s., te bevragen Op Handelskantoor alhier wordt gevraagd
Molenstraat 19. Vraagt ons dan vrijblijvend inlichtingen, be

treffende door ons te geven filmvoor
stellingen, met onbrandbaar materiaal, 
zoodat wij overal kunnen draaien, 

Hondenliefhebbers. 
Te koop prachtige jonge 
Duitse Herders, raszuiver, 
bij A. P. Peijnenburg, 

Roond 5, Boxtel. 
Flink arbeider, 38 jaar, 
zoekt een werkkring. Is 
voor verschillende werk
zaamheden geschikt. Adres 
bevragen Molenstraat 19. 
Te koop bij A. J. v. d. San
de, Ruiting B 49, Esch een 
zeug, 14 weken drachtig en 
driften. 

Te koop een toom biggen 
Y.G., en een varken, ge
merkt voor stamboek, 14 
weken drachtig, bij W. van 
Nieuwburg, Langenburg 12. 
Te koop, '.2 heeren- en '.2 da
mesfietsen, als nieuw, zon
der banden, Nieuwstr. 32. 
Meisje, 21 jaar, heeft nog 
2 middagen per week dis
ponibel voor hulp in welke 
vorm ook. Brieven onder 
nummer 66, Molenstr. 19. 
Te koop gevraagd tweeper
soonsledikant, wandelwa
gentje te ruil tegen voor
oorlogsch kinderwagen. Be
vragen ,\1olenstraat 19. 
Te koop gevraagd een 
goede 2e hands mangel,
voor de huishoudschool. 
Aanbieding, Molenstr. 19, 
Boxtel. 
Postduif weggevlogen, ring 
'41 no. 5 30961, tegen belo
ning terug bezorgen of in
lichtingen, Nw. Kerkstraat 
91, Boxtel. 
Te koop aangeboden: 
Nieuwe 18 Watt gramo
foonversterker voor gelijk
en wisselstroom met pick
up, voorzien van microfoon 
aansluiting. Geschikt voor 
café's enz. Brieven onder 
no. 23, Molenstraat 19. 
Hulp gevraagd. Wie wil mij 
een dag in de week in het 
huishouden helpen. Aanbie
dingen A. Barten v. Aarle, 
Bosscheweg 203. 

Te koop of te ruil. Een in 
goede staat zijnde mahonie
houten taf el, ook genegen 
te ruilen tegen vloerkleed. 
Te bevragen Molenstr. 19. 

Administratieve kracht. 
Kennis van loonboekhouding vereischt. Bepaalde 
diploma's niet vereischt, alleen gezond verstand en 
kunnende typen. 

Brieven met opgave van verlangd salaris onder 
no. 25 Bureau dezer. 

Landbouw�Boekhouden. 
Aanvang nieuwe cursus 9 October 
OFFICIËLE EXAMENS April 1947 

ingesteld door het Landbouw Economisch Instituut 
te Den Haag. Aanmelding bij N.O.1.,leeraar, 

A. MAAS, H.d.s. Boxtel.
- 78 ORTHEN S TRAAT 78 
� 's�HERTOGENB OSCH 
� De bekende lederzaak van

� J. PAIJMANS
en Schooltasschen in alle maten, Dames• en Heeren• 
Z Portemonnaies, Dames, en Heeren Portefeuilles, 
� Moedertasschen, ruime sorteering, Damestasschen, 
� elk model. Enz., enz. - Alles prima leder. 

� Voor nuttige

� 
St. Nicolaasgesc������"'

O J. PAIJMANS 
� Orthenstraat 78, 's==Hertogenbosch.
:Jl.:Jl. tand6o.uwecs. RECLAME• PAKKET.

25 vroege Tulpen, 25 late 
Koopt nu Uwe benoo= Tulpen, 25 Narcissen, 25 

digd Hyacinthen en 25 Crocus, 

Pootaardappelen 
U bespaart in 't voorjaar 
bewaarloon en narigheid. 

In voorraad diverse 
soorten zware klei klasse A 
vastgestelde prijs. 

sen voor f 8.-. Van elk 
15 stuks f 5.- Franco. Bet. 
na ontv. plantaanwijzing 
gratis. 
W. SCHUURMAN

Bloembollenhandel 
ANDIJK - OOST 

Prijscourant op aanvraag. 

p. p. V. Zogchel Thans weer verkrijgbaar

Zaadhandel, Boxtel.
Koopt voor Uw
ontbijt alles bij

Dirk Vos 

Pakken Stroo 
W.NOTTEN
Van Salmstraat 2.
Wederom 

Origineele Rogge 
Stationstraat 44 en Winter•Îarwe

Speáaaf!Ula.A, Jn Bestel tijdig. 

K V• h B Fa Gebr. v. Oers aas, ISC ' oter Z;adhandel, Boxtel.
Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel. 

Zendt ons een kaartje en wij komen 
eerst met U praten. 

Voor èen betere Smalfilm=voorstelling. 

Hoge 's-Bosch. __ 

Hallo ! Hallo ! Landbouwers van Lennis•
heuvel en omgeving, levert Uw

Stikstof en Kalibonnen, 
die U binnenkort zult ontvangen, in bij onderstaand
adres. T evcns het adres voor alle soorten 

Meel en Mengvoeders. 
Dit alles uit voorraad leverbaar aan concurreerende 
prijzen. 

Op 

A. W. VAN KEMPEN 
p/a A. Heerebeek, Lennisheuvel 116 

Voor pootaardappelen _ga ik dit 
jaar OOK NAAR VA N O E R S. 

Amateurtabakkers l 
Maandag 30 September wordt tabak ingenomen 

te Boxtel om 2 uur bij
G. Keukens, Parallelweg·

Uw tabak wordt met de grootste zorg behandeld, ter 
plaatse gekeurd en gewogen. Ontvangstbewijs wordt 
afgegeven. 
A. J. TOONEN, Consuls N.A.T., Bergen•op•Zoo�. 

-

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
blJ Bert van den Braak ■

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Een studieblad voor het gezin, 
waarin een 16-20 priö;a cursussen worden 
afgedrukt en slechts 12 gulden kost ? 
per jaar, wilt U toch zeker ook lezen 

Temeer, daar U geheel gratis één dezer cursussen 
moogt volgen voor het of6ciecle examen. 

Vraagt direct enkele proefnummers 1 
Instituut : Vereenigde Leergangen voor Vak- en Handelsonderwijs 
Händelstraat 5, AMSTERDAM$Z, 

Vertegenwoordiger• gevraagd I
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

ROND DE 

Bisschopswijding 
van den Witte Pater Jos Blomjous 

Zondagmorgen a.s. om tien uur zal de 
Plechtige Bisschopwijding van den Witte 
Pater J. Blomjous plaats vinden. -
We menen dat de schone aloude ceremo
nieën een zeer eerbiedwaardige omlijsting 
zullen krijgen in de grijze St. Petr:1skerk 
met haar hoge gewelven en wijds priester
koor. Zijne Hoogwaardige Excellentie Mon
seigneur W. Mutsaerts, geassisteerd door 
Mgr. J. Baeten, Bisschop Coadjutor van Bre
da en Mgr. S. Kuypers, Ap-Vic. van Suri
name, zal den uitverkoren Wijdeling de 
volheid van het Priesterschap toedienen. 
Z.H.Ex. Mgr. Birraux, Algemeen Overste 
van de Societeit der Witte Paters zal de 
plechtigheid met zijn aanwezigheid opluis
teren. 
Het laat zich aanzien dat de St. Petrus-

kerk geheel gevuld zal zijn - niet velen 
waren in de gelegenheid zulk een toch altijd 
nog betrekkelijk zeldzaam gebeuren bij te 
wonen en vooral nu dit voor de eerste maal 
in de geschiedenis in Boxtel zelf gebeurt, 
wordt een buitengemeen grote belangstelling 
verwacht. 

: In verschillende dagbladen heeft men reeds 
. kennis k:mnen nemen van de levensloop 
· van dezen jongen Bisschop, zodat wij me-
nen hier met enige aanvullende opmerkingen
te mogen volstaan.

, , De Witte Paters van Kardinaal Lavigerie 
blijven in de volksmond nog veelal de Witte 
Paters van Boxtel. De naam Boxtel is nu 
eenmaal vergroeid met deze Societeit van 
missionarissen. Het philosoficum St. Charles 
onder de rook van Boxtel, de oude Procure, 
namen van Paters zoals De Louw, van 
Baer, van der Wee, Zoetmulder, Kersten, 
Zuure vormen een traditie, die door een 
jongere generatie van b.v. een 's-Heerenberg 

in de Gelderse Achterhoek, nog niet te ver
vangen blijkt. Daarom te· meer zal deze 
Wijding aan relief en betekenis winnen. 
Monseigneur Blomjous behoort tot een jon
gere generatie, hij is acht en dertig jaar 
oud. Zijn coursgenoten ook die van het 
Seminarie "Beekvliet", z·1llen dit grootse 
feest bijwonen.· Allen jonge priesters! Een 
feest van een jongere 'generatie dus, maar 
dat aan schoonheid wint door de plaats 
waar het geschieden zal en waar zulke 
mooie herinneringen aan verbonden zijn én 
er voortleven. 
Een jonge Bisschop inderdaad, maar met 
een groot verstandelijk vermogen, een hel
dere kijk op de Missie, een heilig priester. 
Monseigneur Blomjous is menselijker wijze 
gesproken de juiste man voor de zware taak, 

die hem in zijn Missie wacht. Zijn m1ss1e: 
het nieuw opgerichte Vicariaat Moesoma
Maswa aan het Victoria-meer, afgescheiden 
van het vicariaat Mwanza waar Mgr. A. 
Oomen de kromstaf heft. 

Monseigneur A. Oomen, een Brabander. En 
dit brengt mij op de gedachte, dat Monseig
neur Blomjous reeds de vierde Brabantse 
Witte Pater-Bisschop zal zijn in Centraal
Afrika. Daar is op de eerste plaats de vene
rabele Monseigneur Sweens, de Veteraan 
van Aequatoriaal Afrika, verder Monseig
ne·1r van Sambeek, vervolgens Monseigneur 
Ant. Oomen, nog voor kort Bisschop van 
den Wijdeling, die, eveneens Brabander, de 
naam van dit Katholiek gewest hoog zal hou
den in de verre landen. 
Hij spreekt reeds van 11Zijr." Moesoma en 
het komt ons voor, dat dit gebied onder zijn 
eminente leiding tot een prachtig missie
gebied zal uitgroeien. 

Wat zijn plannen betreft. Och, de jonge Bis
schop is huiverig met het uitspreken daar
van. Het tekent den bezonken, kalmen mens, 
die weinig spreekt maar door zijn activiteit 
zeer veel weet te bereiken. Kerken, scholen, 
hospitalen zullen er opgericht moeten wor
den, de Katholieke Actie zal er een grote 
hoogte bereiken. Kortom het land, dat op de 
450.000 inwoners nog slechts 10.000 Chris
tenen telt, zal met Gods genade Katholiek 
• worden_ Is er voor hem een ander ideaal
denkbaar? Het wapenschild van Mgr. Blom
jous draagt de spreuk: Dom::cs Dei et Porta
Caeli. Huis Gods en Poort van de Hemel.
De betekenis die hij eraan toekent is om de
heiden het huis van God, de Katholieke
Kerk te leren kennen en hen daardoor naar
de hemelpoort te geleiden.
Daar zal al zijn streven, zijn gehele werk
kracht op gericht zijn. Mogen de velen, die
van deze Wijding getuigen zullen zijn, dit
niet vergeten en bijzonder in deze uren God
smeken, dat Hij aan Zijn Bisschop de kracht
schenke voor deze •1iterst zware arbeid
onder -de tropenzon.

HARRY VENCKEN w.p. 

Vertelseltjes van Moeder Gans 
oftewel 

Staaltje van Sovjet-Russische Persberich
_
ten. 

De verkiezing van den Nieuwen Generaal 
der Jezuïeten is voor de Russische Bericht
gevers een gelegenheid geweest hun lezers 
en luisteraars eens even deskundig voor te 
lichten. 
Volgens Radio-Moskou is de Orde der 
Jezuïeten ongetwijfeld het gevaarlijkste spion· 
nagecentrum der internationale reactie, daar 
ze tevens de politieke "Staf" is van het 
Vaticaan. 
De Paters Jezuïeten moeten geweldig ge
beten zijn op de Communistische Heilstaat 
in het Oosten, althans volgens genoemde 
speaker. Dat is natuurlijk lage jalouzie van 
die Paters, doch in elk geval die arme Rus
sen zitten er maar mee te kijken, want de 
Jezuïeten-orde is de rijkste orde der Katho
lieke Kerk (of liever: van de reactie als U 
dat beter verstaat), waardoor ze in staat is 
een sterke controle uit te oefenen op het 
geld- en bankwezen. En alsof dit nog niet 
genoeg is gaan die kapitalistische Jezuïeten 
een heel stel instellingen financieren die 
hen dan mee moeten helpen om Vadertje 
Stalin en zijn kinderen de voet dwars te 
zetten. 
Ze hebben bovendien talrijke vertakkingen, 
die zich uitstrekken over de regeringen en de 
meest invloedrijke instellingen van alle lan-
den ter wereld. ( ...... ook in Rusland . .. ??? 
Die gehaaide Jezuïeten toch). 
Op het einde van zijn verslag gaf de om
roeper nog even een lesje in geschiedenis: 
"Volgens een oude traditie, waaraan de mo
derne Jezuïeten eveneens trouw blijven, be
staat heel hun activiteit grotendeels in het 
voeren van een politiek die tot doel heeft 
overal en voortdurend allerlei intrigues op 
touw te zetten." (Goddank, eindelijk weten 
we dan toch waar al die onrust vandaan 
komt, zoals in Griekenland, Iran, op den 
Balkan en in ons eigen Indië). 
Enige maanden geleden verklaarde de sym
pathieke heer M. Vichinsky, een der Rus
sische afgevaardigden op de Parijse- Vre
desconferentie, aan een Amerikaans jour
nalist: 11De Sovjet-regering staat er abso
luut op dat de volken der Sovjet-Russische 
Unie alleen die dingen lezen, welke over
eenkomen met hetgeen ze moeten denken." 
(Dat klopt, dat wisten we al lang. Ik vind 
het alleen zo fijn, dit nog eens door een Rus 
te horen zeggen,) E.H. 

In verband met de plech
tige Bisschopswijding op 
a.s. Zondag verzoeken wij
het Boxtels' publiek

de vlaggen uit te steken. 
Niemand blijve achterwege. 

De plechtigheden zullen 
worden uitgezonden over 
radio-distributie Boxtel. 

Receptie op de Procure vaR Ph-2 1/2 uur. 

Wat dunkt u van den Christus? 
Matth. 22, 42. 

Toen Christus eindelijk die eeuwige strik
vragen van de Farizeërs moe was, besloot 
Hij, hun de mond te snoeren met de ee_n
voudige vraag: wat dunkt 'J van den Chris
tus? 
Dit is geworden de grote vraag van de 
mensheid. Ieder mens, die van Christus ge
hoord heeft, kan onmogelijk deze vraag ont
wijken. 
Of hij wil of niet, hij moet kleur bekennen, 
hij moet zich uitspreken vóór of tegen 
Christus. 
Onze moderne wereld doet, alsof ze deze 
vraag niet kent. Christus is zoek geraakt 
in de wereldgeschiedenis. Men doet, alsof 
Hij nooit bestaan heeft, alsof de wereld niets 
met Hem te maken heeft, alsof Hij thuis 
hoort in een museum, meer niet. 
Om het geloof in Christus te ondermijnen, 
hebben Zijn vijanden hemel en aarde in be
weging gebracht. Ze hebben alles van Hem 

• gemaakt en zijn nog verder gegaan dan
Zijn beulen.
Zij hebben de Christusfiguur verminkt tot
een carricatuur, ergerlijker dan de wrede
bespotting door de soldaten van de geseling.
Ze hebben van Hem gemaakt een dweep
zieke volksmenner. Ze noemen Hem de eer
ste communist, een magnetiseur, die won
deren deed met kwakzalverskuren. Ze heb
ben geen haar aan Christus heel gelaten.
Deze strijd alleen bewijst reeds dat Christus
staat in het middelpunt der wereldgeschiede
nis.
Waarom deze onverschilligheid, deze woede
tegenover Christus?
Mereschkowsky geeft ons het antwoord:
"Voor den dief is het nodig, dat er geen
licht brandt, voor de wereld, dat er geen
Christus bestaat." De ware reden waarom
de wereld van Christus niets moet hebben,
waarom ze zich waagt aan de meest radicale
ontkenning van den Christus, is: de wereld
kan Christus niet meer gebr'.Iiken_ Hij is de
grote sta-in-de-weg op ieder terrein. Wie
Christus aanvaardt, onderwerpt zich aan
Zijn leer en dat kán onze wereld niet meer.
Want we leven in een tijd, waarin de rem
men zijn losgegooid, waarin de mensheid
met een vaartje de afgrond van 't bederf
tegemoet snelt.
Haar geest is: Begeerlijkheid der ogen, be
geerlijkheid des vleses en hovaardij des le
vens.
Recht hiertegenover staat de leer van Chris
tus: rechtvaardigheid en naastenliefde, kui.s
heid eq huwelijkstrouw, nederigheid en be
scheidenheid. Geen compromis is hier denk
baar.
Wilt gij dus Christus dienen, verzaakt dan
aan de wereld.

De geschiedenis

het haalt zich. 
Wij kennen uit de prae-oorlogse tijd de 
methode der Nationaal Socialistische Bewe
ging. We weten hoe deze beweging met bui
tenlandse flair, kapitaal en propaganda-ma
teriaal de politieke hemel bevuilde. We 
weten ook hoe alles verliep met deze vader
landslievende heren. Hoe ze de sfeer in de 
Kamers naar een laag peil trokken, inter
pelleerden dat het een lust was, metingen 
hielden en in ieder troebel watertje tracht
ten te vissen naar wat partijsucces. 
De geschiedenis herhaalt zich. 
Wat een tijdje terug de NSB deed, wordt 
thans met even grote kracht geprobeerd 
door die lieve communisten, die niets dan 
het welzijn van de gemeenschap, speciaal 
van de arbeidersgemeenschap op het oog 
hebben. Gelukkig heeft men dit spel door: 
Men heeft al lang ingezien dat de houding 
der communisten tegenover de Indië-politiek 
van onze regering niets anders is dan de 
zucht naar partij-succes. 
Iedere gelegenheid wordt uitgebuit om alles 
op stelten te zetten. Het is voor deze heren 
van het grootste belang zoveel mogelijk 
ontevredenheid aan te kweken, want daarin 
ligt juist de goede voedingsbodem voor de 
idee van het communisme. 
De interpellatie die door de communisten 
werd gehouden in de Kamer getuigt van 



welbewust onverstand of totaal verkeerde 
wU. 
Het laat zich erg betwijfelen of deze heren 
daar nog wel zitten om het belang van de 
gemeenschap te dienen. Het schijnt dat zij 
veeleer het partijbelang dienen of profeten 
zijn van een buitenlands geloof, of beter van 
een leer die niets met ons volk te maken 
heeft. 
De gedragingen der communisten gedurende 
de laatste weken hebben in ieder geval een 
goede kant. Ze hebben nog eens duidelijk 
laten zien dat ze liever de chaos willen dan 
het welzijn van ons land. \Wanneer nu ook 
maar de conclusie getrokken wordt door 
alles wat nog over enige verstandelijke ver
mogens beschikt, dat wij niets goeds te ver
wachten hebben van de kinderen van de 
plompe Beer. 

Jawel 
mijnheer. 

Jawel mijnheer, we zijn al een aardig eind 
op de juiste koers. We beginnen werkelijk 
al iets te leren van de voorbije jaren. Daar 
hebt ge b.v. die mooie schoudertassen, die 
de meisjes van de Arbeidsdienst zo sierlijk 
over hun smalle schoudertjes wierpen. Nu 
hebben al onze meisjes er een. En dan hebt 
ge al die mooie regeringsinstanties, die zo 
heerlijk autoritair kunnen optreden. Maar 
vooral hebben we geleerd geen verschil 
meer te maken tussen het mijn en dijn. 
De Duitsers waren grote schelmen; dat staat 
vast. Men beweert zelfs dat de beste Duitser 
nog een paard gestolen heeft. Maar wanneer 
de Oosterburen werkelijk nummer één ver
dienen waar het stelen betreft, dan mogen 
we Nederland toch wel op de tweede plaats 
stellen. 
Verloren goederen zijn er in overvloed, maar 
zelden treffen we nog een eerlijke vinder 
aan. Inbraken, verduisteringen, autodiefstal� 
len, oplichterijen op distributiekantoren en 
z.g. Beheerinstituten, bureau's van Nationale
Veiligheid, die dossiers wegmoffelen, . .. dat 
alles wijst op een goede leerschool, waar
men geen persoonlijk bezit meer erkent,
maar een nieuw gebod invoerde: ho·Jdt wat
ge hebt en neemt wat oenemen kunt. Men
zou er waarlijk aan twijfelen of we nog wel 
leven in een maatschappij, waar men op de
hoogte is van het zevende der tien geboden.
In Scotland en in vele andere landen laten
de mensen 's nachts de de deuren open. Dit 
oud gebruik schijnt te stammen uit een tijd
van eerlijke gastvrijheid. Wij grenJtlen onze
.deuren, sJ.ttiten onze kasten en verbergen 
ons kostbaarste bezit in kluizen met diki<e
deuren eil geheimzmnige sloten.
Wij durven het wasgoed niet op de droog
lijn laten hangen als het gaat donkeren, want
men is er zeker van, dat het verhuist naar
een andere bezitter. 
Een rijwiel dat twee minuten onbeheerd
blijft staan is reeds ten diefstal opgeschre
ven. Leen langs de weg geen kleine tang of
sle·Jtel uitzonder zelf mee te gaan, anders
wordt u niet teruggebracht wat ge met zo
veel goedheid uitleende.
Jawel mijnheer, we zijn al een aardig eind
op weg naar de Germaanse eerlijkheid. Het
is niet zo erg dat we enige neutrale gewoon
ten overnamen uit de voorbije tijden van
-de gewezen meesters. Schoudertassen wat
grosmaulerei, en een of twee jongens die •
hun poot nog omhoog steken om goede 
dag te zeggen, kom, .dat is allemaal niet zo
heel erg. Maar het grenzeloze egoïsme, dat
geen rekening meer houdt met het bezit
van anderen en met de schone deugd van 
eerlijkheid, is toch wel een vies erfenisje. Of 
zou het alleen maar een voorbijgaande ziek
te zijn in deze miserabele tijd van schaarste? 
Er zijn echter mensen die scabies verkiezen
boven kleptomanie.

Vreemde historie. 
Een zekere heer dr. Alfonso Kohn, een Pool 
van afkomst, wist met valse diplomatieke 
papieren vanuit Engeland naar Nederland 
te komen. Hij werd echter gezocht door de 

• Scotland Yard. De Nederlandse politie wist
hem eindelijk in Kopenhagen te pakken.
Dit heertje werd opgesloten in den Haag
bij de Haagse politie. Men zou zo zeggen,

• daar zit dat individu· veilig. Maar de Haagse
politie is de goedheid zelve. Een schoon
heidspecialiste mag hem dagelijks bezoeken.
Boze tongen zouden natuurlijk beweren dat 
dit geen schoonheidspecialiste is. En als
mijnheer tandpijn heeft dan mag hij naar de
tandarts. Dat is wel heel erg vriendelijk 
van de Haagse politie. Maar Alfonso Kolm '
is niet zo dom. Hij springt in een passe
rende auto en verdwijnt. Nu vermoedt men
dat de schoonheidspecialiste of wat het dan 
ook voor een specialiste mag zijn, hierin de
hand heeft gehad. Dit is waarlijk een ver
standig vermoeden. Maar het zou verstan
diger geweest zijn om geen vrouwen van
verdachte stijl bij een arrestant toe te laten. 
Anders zou men nog gaan beweren dat de
Haagse politie in deze vreemde historie de
hand heeft gehad en dat kan men toch niet
veronderstellen. Onze politie in het zuiden
des lands zou het wel niet in het hoofd 
krijgen om een schoonheidsspecialiste(!) toe
te laten bij iemand die ze moesten arreste
ren. Zij hebben weinig vertrouwen in zulke
moderne wezens.

NIEUWS 

in Vogelvlucht. 
Vrijmetselaars hebben voorrang in Indië. 

Volgens een correspondent van de T.C. die 
zijn berichten veiligheidshalve vanuit een 
schuil-adres verzendt, wordt in Indië ieder, 
die niet tot de Vrijmetselarij behoort, zo 
veel mogelijk geweerd uit de vooraanstaande 
bestuursfuncties. Vooral de Katholieken 
gaat men zo angstvallig mogelijk voorbij. 
Bijzonder Onderwijs wordt geneutraliseerd 
en de radio geeft eens per week een kwar
tiertje "geestelijke voorlichting", de eene 
week voor de Katholieken, de andere week 
voor de Protestanten. Bij de receptie, welke 
Van Mook hield ter gelegenheid van de ver
jaardag der Koningin, was Mgr. Willekens 
niet uitgenodigd, daar zijn kaart "was zoek 
geraakt". Ook de Pers-leiding is, volgens 
denzelfden correspondent, geheel in handen 
van erkende vrijmetselaren. Wat zouden die 
lui toch allemaal te metselen hebben?? 

Vliegtuig-moederschepen van ijs. 
De Britse Admiraliteit heeft onlangs een der 
meest fantastische oorlogsgeheimen prijs ge
geven. Het betreft Vliegtuigmoederschepen 
van 2.000.000 ton, 700 meter lang en met 
hangars voor 200 Spitfires of 100 Mos
quito's en het geheel gemaakt van ijs. Toen 
de ·Jitvinder Geoffrey Pyke in 1942 met zijn 
plan voor de dag kwam, werd hij door ieder
een uitgelachen, behalve door Winston 
Churchill. Door diens bemiddeling oing men 
er in Canada toe over een model t; bouwen 
van 20 meter lang uit een tot platen ge
perst mengsel van 86 % ijs en 14 % hout
slijpsel. En waarachtig de proefnemingen in 
1943 slaagden. Men besloot tot de bouw 
van no. 1 van de serie over te gaan toen 
het zelfde jaar nog, het geallieerd-

1

opper� 
bevel tot de conclusie kwam, dat aan der
gelijke springplanken in de Atlantische Oce
aan geen behoefte meer bestond. ( De 
Linie" 27 September 1946). 

" 

Octobermaand. Gezinsmaand. 

Goede gezinnen, 

een goede wereld. 
Vaders en Moeders, maakt 
in de Octobermaand iedere 
week één avond vrij voor 
de conferenties over het 

huwelijk. 

DE HUISSLACHTINGSREGELING. 
Sommige personen, die verleden jaar een 
huisslachting mochten verrichten, ontvingen 
dit jaar wegens de gewijzigde regeling een 
afwijzende beschikking. Hun zal echter als
nog de gelegenheid worden geboden een 
eventueel reeds aangehouden varken onder 
bepaalde voorwaarden vóór 1 November a.s. 
voor eigen gebruik te slachten. 
Zij, die van deze mog�lijkheid gebruik wen
sen te maken, dienen zich vóór 11 October 
a.s. tot de plaatselijke bureauhouders te
wenden.

CULTURELE AVONDEN VAN 
,,HERLEVEND BOXTEL". 

Eindelijk is de Kunstcommissie van Herle
vend Boxtel erin geslaagd het winterpro
gramma voor de culturële avonden, zoals 
we die gewend zijn, aan te kunnen bieden. 
De eerste avond zal verzorgd worden door 
Professor Dr. L. C. Michels, de pas be
noemde Hoogleraar aan de R.K. Universi
teit te Nijmegen. Men mag op deze avond 
een boeiende causerie verwachten, daar 
Professor Michels zich voorgenomen heeft 
ons een literaire cocktail aan te bieden uit 
zijn literair werk. 
Woensdag 6 November zullen we kunnen 
luisteren naar Mevr. Nel Oosthout, een de
clamatrice van groten stijl, wanneer ze voor 
ons een Chinees spel zal opvoeren van Li
Hing-Tao, ,,De Krijtkring" getiteld. 
Vrijdag 29 November komt het Koninkl-ijk 
's Hertogenbosch Mannenkoor onder leiding 
van de tegenwoordige dirigent Frans van 
Amelsfoort, naar Boxtel met enige polifone 
werken van Hassler, da Vittoria, enkele lie
deren uit Valerius Gedenck-clanck en ver
der n_o0 werken van Alphons Diepenbrock 
Hendrik Andriessen en Herman Strategier'. 
Men mag verwachten dat vele Boxtelse zano 
en muziekliefhebbers gaarne naar dez� 
avond zullen komen luisteren. 
Dr. Paul Juliën, die we allen kennen van 
zijn interessante lezingen voor de radio 
onder de rubriek "Kampvuren rond den 
Evenaar", zal op Vrijdag 20 December spre
ken over de Pygmeeën van Equatoriaal Afri
ka, met films en lichtbeelden geillustreerd, 
welke door hemzelf werden opgenomen. 
Op 13 of 14 Januari krijgen we een zeer 

bijzondere film n.l. de Roversymphonie, ter-
. wijl we in Februari het in Boxtel zeer gelief
de cabarelgezelschap "De Vuurpijl" weer 
op bezoek krijgen . met een geheel nieuw 
programma. 
In het begin van Maart krijgen we de voor
drachtkunstenaar Albert Vogel en eind Mrt. 
zal het mannen en jongenskoor uit Breda, on
der de eminente leiding van Louis Toebosch 
een avond geven van voortreffelijke koor-
zang. 
Niemand zal ontkennen dat dit programma 
er goed uitziet. Daar komt nog bij dat de 
abonnementsprijzen voor deze avonden zo 

.laag mogelijk zijn gehouden. 
Voor deze acht avonden behoeft men slechts 
acht gulden te betalen, welke in twee ter
mijnen worden voldaan. 
Het zal mogelijk zijn voor een klein bedrag 
van heel veel schone dingen te genieten. 
Men mag deze gunstige kans niet laten 
voorbijgaan. 

TUINBOUW CURSUS. 

Bij voldoende deelname zal er deze winter 
nog een tuinbouwcursus gegeven worden. 
Deelnemers gelieve zich spoedig doch uiter
lijk voor 10 October op te geven bij den 
Secretaris N.C.B., Màlenstraat 14. 

Ingezonden stukken 
J. A. v. R., schrijft ons dat het gedrag van 
vele mensen bij concerten op de markt en 
andere plaatsen veel te wensen over laat. 
(fietsen, stoeien en luidruchtig te keer gaan). 
Op sommige plaatsen wordt tegen deze lie
den proces-verbaal opgemaakt. Schrijver 
vraagt of dit ook hier niet mogelijk is om 
wat meer orde te krijgen bij deze openlucht
concerten. 
Een jeugdige lezer van B.C. schrijft ons: 
Geachte Redactie. 
Een heel klein lezertje had toch zo graag 
dat er in Brabants Centrum voor de kleine 
kindertjes toch eens rebusjes of wat anders 
kwam te staan, waar een klein prijsje mee 
te winnen is. Wat zou dat leuk zijn. En 
nu vooral tegen St. Nicolaas. Met blijdschap 
wacht ik er al op. 
Dag Redactie. 
Antwoord. 
We zullen dat heel gauw doen hoor. Nog 
eventjes geduld. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Maandagavond werd in de foyer van de 
Ark de eerste studieavond gehouden van het 
winterseizoen door de Heemkundige Studie
kring. Door H. v. d. Meyden werd een cau
serie gehouden over het volkskarakter van 
Brabant in vergelijking met het Engelse 
volkskarakter. Hoewel de opkomst niet zo 
schitterend was wegens koorrepetities en an
dere bezigheden van verschillende leden, 
was er toch voldoende belangstelling voor 
het behandelde onderwerp. 
Met enige mededelingen en een plannetie 
voor een te houden Brabantse mutsenten
toonstelling werd deze avond besloten. 

BOXTELS TONEEEL 

Naar we vernemen heeft Boxtels Toneel 
een toneelwerk in studie genomen van 
Johan Fabricius, dat getiteld is: De Rechte 
Lijn". De geschiedenis van dit toneelspel 
speelt zich af iQ Nederland� Indië 'wat in 
d�ze tijd van Indonesische proble�en zijn 
b11zondere aantrekkelijkheid zal hebben. 
We verwachten een goede opvoerino van dit 
romantische spel op 19 November a�s. 

R.K. GEITENFOKVERENIGINC 
Langs deze weg berichten we, dat de lede;1 
hun geiten tijdelijk ter dekking kunnen aan
bieden bij den Secretaris J. Bosch, Lennis
heuvel 35, waar we tijdelijk een andere dek
bok hebben kunnen stationeren 
_:Zodra het bedrijf van H. Scheutjens in de 
van Salmstraat is vrijgegeven, zullen we 
langs deze weg hiervan kennis geven. 
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Felix was een flinke jongen, gehoorzaam en 
beleefd. Men hoefde hem 's morgens maar 
één keer te roepen; hij sprong dadelijk uit 
bed, was spoedig gereed met aankleden en 
iederen morgen in de kerk. Leren deed hij als 
de beste; zijn huiswerk maakte hij dadelijk na 
school klaar en ging dan met de andere 
jongens een partijtje voetballen. Ze hadden 
aan hem een zware tegenstander, hij kon 
z'n mannetje staan en menig goaltje werd 
door Felix gemaakt. Maar hij was altijd 
eerlijk in het spelen; daarom mochten zij 

GESLAAGD. 
Bij de te Den Haag gehouden examen der 
Ensaid Modevakscholen slaagde voor Hoofd
lerares, mej. C. Entink, Kasteell�an 26. 

CONCERT T.S.O. 
Naar wij vernemen mag worden verwacht 
dat het 3e door het T.S.O. te geven concert, 
dat in het vorige seizoen achterwege is ge
bleven, thans spoedig doorgang zal vinden. 
De reorganisatie van het orkest, dat thans 
onder leiding staat van den heer L. Toe
bosch, heeft het houden van dit concert, dat 
behoort tot de door de gemeente georga
niseerde abonnementsconcerten, vertraagd. 
CONSULTATIEBUREAU ZUIGELINGEN 
Het Consultatieb'.Ireau voor zuigelingen is 
inplaats van Woensdagsmiddags in de St. 
Ursulaschool; Donderdagsmorgens van 9-
half 11 in het Lidwinaziekenhuis met ingang 
van Donderdag 10 October. 

.. R.K. BOERINNENBOND. 
Op Vrijdag 11 Oct., feestdag van Maria's 
Moederschap, houdt de R.K. Boerinnenbond 
een vergadering na de middag om 2 uur 
bij H. v. Rooy, speciaal voor de gehuwde 
leden van de Boerinnenbond. Trouwe op
komst wordt verwacht. 
Als spreker zal optreden den Weleerw. Heer· 
Kap. A. v. d. Ven uit Helmond die zal spre
ken over het onderwerp: ,,De Moeder Gods 
als voorbeeld der moeders". 

"Ook zal die middag mej. Berkevens uit Eind
hoven nog een kort woord spreken over de 
Katholieke Gezinszorg. 

WINTERPROGRAMMA 
KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING 

Wij werden vertast door alles wat de ar
beidersbeweging van Boxtel deze winter 
aan haar organisatie en aan belangstellenden 
aanbiedt op de verschillende avonden, die 

- werden vastgelegd. Vooral zal het een grote
stap vooruit betekenen, dat aan de culturële
ontwikkeling van de arbeiders gedacht werd,
zoals we bemerken kunnen uit de spreek
beurten, die gehouden zullen worden door
Dr. W. P. Theunissen, Bernard Verhoeven,
J. Donders, en uit de op te voeren toneel
stukken door de toneelgroep "Leerinohe
ende Vermaeck", thans onder regie van Nol
van Roessel.
Wij kunnen niet anders dan blij zijn met
deze grootscheepse en degelijke activiteit
van onze arbeiders.

DAMMEN.
Voor de Onderlinge competitie werden he
den de volgende partijen gespeeld.
W. Tijbosch-E. v. Roosmalen 2-0
J. v. d. Wouw-A. Kool 0-2
C. Steinman-C. Oliemeulen 2-0
E. v. Roosmalen-A. Kool 0-2
W. Tijbosch-J. v. d. Wo'.Iw 2-0
a.s. Maandag worden de partijen voortoezet
terwijl op 14 October de eerste comp�titie�
wedstrijd voor de Prov. Noord-Brabantse
Dambond zal plaats vinden in Hotel Theuw
kens met de thuiswedstrijd EBD-EHDC II.
Wij komen op een en ander nader terug.

HEROPRICHTING. 

Ned. R. K. Bond van Hotel-, Café-,
Restauranthouders en Slijters, ·;,St. Josef' 
Afdeling Boxtel. 

Op Donderdag 26 September j.l. vond in 
Hotel van Boxtel de heroprichting plaats 
van St. Josef. 
Aan alle, die hiervoor in aanmerkino kwa
men was van tevoren een persoonlijk '"schrij
v�� van de _geestelijke adviseur gericht, ter
WIJi bovendien de convocaties door het be
stu'.Ir voor deze heroprichting tijdig bezorgd 
waren. 
Ondanks deze pogingen vonden de meesten 
het gemakkelijker om maar thuis te blijven 
en bereikte het getal aanwezigen niet eens 
de helft van het ledental. 
Als spreker was voor deze gelegenheid uit
genodigd de heer D. Schlüter uit den Haag, 
die deze avond de aanwezigen zou uiteen-

hem allemaal graag. 
4 
Na een uurtje voetballen vond hij het ge
noeg en wat men ook probeerden hem over 
te halen nog door te spelen, het lukte niet. 
"Ik vind het fijn" zeide hij "maar het moet 
spel blijven, nu heb ik weer wat te doen dat 
belangrijker is en met Jantje stapte hij naar 
huis. Onderweg werd al druk besproken wat 
er voor vandaag te doen was. Wat zouden 
die toch voor een werkje hebben vroegen de 
andere jongens zich af, je kunt er maar niet 
achter komen? 



zetten het doel en de betekenis van deze 
heroprichting. 
Bij zijn opening, betreurde de voorzitter, de 
heer v. Run het ten zeerste, dat voor deze 
belangrijke vergadering zo weinig leden wa
ren opgekomen en gaf daarna het woord 
aan de Heer Schlüter, die aan de hand van 
de Bisschoppelijke Brief, uiteenzette het gro
te belang van het katholiek organisatiewe
zen, ook juist nu, na- de bevrijding. 
Hierna zou worden overgegaan tot het 
kiezen van een nieuw bestuur, wat echter 
jammer genoeg, door de geringe opkomst 
niet kon doorgaan. Voorgesteld werd het 
oude bestuur voorlopig te handhaven, wat 
door de aanwezigen werd aangenomen, en 
te trachten, de volgende keer een voltal
lige vergadering bijeen te krijgen, wat voor 
-deze vereniging iets unieks zou betekenen in 
haar geschiedenis. 
Verschillende plannen om dit te bereiken 
werden voorgesteld, doch als het enige mid
del, dat misschien zou kunnen slagen, werd 
aangenomen, dat de adviseur allen per
soonlijk - het is geen kleinigheid - zou 
gaan bezoeken, waarmee deze accoord ging. 
Men hoort zeggen, dat de Sociale Zondag in 
Boxtel prachtig is geslaagd. 
Mogen we dan de volgende keer op meer 
,succes rekenen. 

GEMONDE 
Zaterdag 5 October a.s. zal de nieuw ge
bouwde kiosk van de Fanfare "St. Lamber
tus" officieel worden geopend. 
Na de opening welke zal geschieden door 
den voorzitter den Heer J. van Elk c.a., zal 
een concert worden gegeven onder leiding 
van den Heer Jos. v. d. Braak uit Boxtel. 
Door samenwerking van Gemondse inwoners 
hetzij met materiële en technische hulp is 
Gemonde cultureel een grote stap voor
waarts gegaan. 
Dit mag uiteraard niet ongemerkt voorbij 
gaan en zal deze gelegenheid daarom zeer 
zeker de belangstelling van het publiek we
ten te trekken. 

Sport nieuws.

K.S.V. O.D.C. 
Zalt-Bommel - ODC 2 - 9. 

De uitslag doet een geweldig overwicht 
van ODC vermoeden. Dit is echter geens
zins waar. Het plaatsen en positiespel van 
ODC was echter veel zuiverder, waardoor 
de Z.B. verdedigers steeds weer voor onop
losbare raadsels kwamen te staan. Daarbij 
komt nog, dat de ODC voorhoede, deze 
middag van de kansen profiteerden. Z.B. is 
thans na drie gespeelde wedstrijden, drager 
·van de rode lantaarn en het zal een hele toer
yoor hen zijn, om deze aan een andere 
vereniging over te geven. Het spijt ons 
voor Z.B. maar o.i. is de bezetting wat 
betreft de onderste plaats aan het einde van 
de competitie reeds gevallen. 
Bovengenoemde wedstrijd begint sensatio
neel. Z.B. trapt af, de ODC verdediging 
grijpt in en plaatst hard over de Z.B. backs. 
The er achteraan en met een hard schot ligt 
de bal binnen de minuut in het Z.B. doel. 
Twee minuten later maakt de rechtsbinnen 
van Z.B. met een kopbal gelijk. Door goed 
samenspel weet de ODC voorhoede zich 
kansen te scheppen en te benutten en met 
de regelmaat van de klok wordt de stand 
gebracht op 6-1, door toedoen van HazeÓ
berg, Peijnenburg, v.d. Boogaard en Schalks. 
Juist voor de rust weet de linksbinnen van 
Z.B. met een goed schot de achterstand te 
verkleinen. 6-2. Na de rust een hevig aan
vallend Z.B. om de achterstand in te lopen. 
Hun aanvallen, zijn te doorzichtig en het 
ontbreekt aan schutters. Wanneer de stand 
op 9-2 is gebracht, hoort men langs de 
lijn tien tien. Z.B. weet dit echter te voor
komen, al moet de paal daarbij helpen, 
voor een hard schot van invaller Penninos 
die Bergwerff verving. 

0 1 

Het 2e elftal zette de competitie goed in 
<loor een overwinning van 7-2 op Bosch
kant St. Oedemode. 
Voor a.s. Zondag is het program. 
ODC II-Boxtel II, aanvang 12 uur. 
ODC-Boxtel, aanvang half 3. 
Boxtel III-ODC III aariva1.o 12 uur 
Zondag is het �e dag van dè

.., 

derby's,· waar
van de wedstrijd van de beide eerste elt
tallen alle aandacht voor zich opeischt. Wie 
de overwinning zal beh,ilen, is mo�il;jk te 
voorspellen. In een plaatselijke ontmoeting 
spreken behalve voetbal nog andere factoren 
mee. 
Tot d:. sp_elers van beide verenigingen, zou
den WIJ willen zeggen, speelt eerlijk en spor
tief. Trek je niets aan van wat er lanos de 
lijn gezegd wordt. Uiteindelijk staat e; niet 
het minst op het spel. Vrees voor de onder
ste plaats behoeft er niet te bestaan èn zelfs 
al zou dat, dan is sportiviteit nog de groot
ste eer van elke sportman. 
. ODC AFD. KORFBAL. 
1.I. Zaterdag zette ODC I de competitie in
m�t een fraaie wedstrijd tegen JPS II uit 
Tilburg. Ons eerste twaalftal is dit jaar ge
promoveerd naar Klasse II A. Niettemin 
t�onde zij zich in deze wedstrijd een waar
dige tegenstander. Hoewel in het begin ver
schillende goede worpen geen doel troffen 
wisten zij toch vlak voor de rust een 2-Ó 
voorsprong te krijgen. Vooral in de eerste 
helft is er hard gewerkt en het spel was 

technisch goed verzorgd. Na de rust trad 
een kleine verzwakking op in het spel van 
ODC I. De aanvallen der JP.S.ers werden 
talrijker, maar zonder succes. Nog drie
maal wist onze bal de JP.S. mand te 
passeren. Onze bezoekers slaagden er ten
slotte in één tegenpuntje te maken, waar
door de stand werd 5-1. 
Ons 2e twaalftal, dat dit seizoerÎ uitkomt in 
de 3e klasse E. speelde Zondag j.l. een 
minder fortuinlijke wedstrijd. Zij had aan 
BKC II een zware dobber en kreeg een 2-0 
nederlaag te slikken. Wat het spel zelf be
treft was BKC in de meerderheid. Er werd 
zeer vurig gespeeld. De meesten van deze 
spelers hebben echter een goede training 
nodig. We verwachten dan ook dat allen 
hieraan 's Maandagsavonds om half 8 tro'.lw 
zullen deelnemeri. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 

Drie wedstrijden en drie gelijke spelen is het 
resultaat van het optreden tot heden van de 
RKSV Boxtel in de derde klas afd. B. Het 
scheelde een haar of Boxtel had ditmaal be
slag gelegd op beide punten. In de laatste 
halve minuut kreeg Gestel een vrije trap te 
nemen die via het hoofd van een der ach
terspelers in het doel terecht kwam. 
Het Boxtel-elftal heeft nog vele fouten daar 
is elke speler zich nog wel van bewust maar 
er is vooruitgang en in belangrijke mate, 
waarover we tevreden mogen zijn. 
De wedstrijd: Na. even verkennen van beide 
zijde komt Boxtel' voor het Gestel-doel waar 
v. d. Heijden een effectvolle bal inzendt
waarnaar de doelman tevergeefs greep. Hier
op volgt een geweldig offensief van Gestel
in een moordend tempo. De Boxtel-backs la
ten zich even intimideren en spelen onzeker
Gelukkig begrepen de binnenspelers het ge
vaar, vooral Pastoors bracht met handige
trucs nogal eens opluchting. Dit bombarde
ment duurde circa vijftien mim1ten, toen
zakte het af en kregen we een heen en weer
gaande strijd waarbij de achterhoedes mees
ter van het terrein bleven. Tot aan de rust
werd niet meer gedoelpunt. Ruststand 1-0
voor 11Boxtel".
Na de rust pakte beide partijen ondanks de
warmte weer direct flink aan, vooral Gestel
zit goed achter de bal. Bij een felle aanval
begaat een der Boxtel-backs een grove fout,
door een schot met de hand in het doel te
slaan, waarmede de stand gelijk kwam. Van
deze tegenslag herstelde "Boxtel" zich nogal
snel en nam geleidelijk aan het spel meer in
handen, alhoewel ook Gestel gevaarlijk
bleef. Vooral het laatste kwartier kwam Box
tel onstuimig opzetten, waarbij diverse scho
ten juist naast het doel gingen of op ge
lukkige wijze door den Gestel-doelman kon
den '1-vorden gered. Eindelijk \.Veet de rechts
buiten een kans waar te nemen en met nog
tien minuten spelen leidt Boxtel met 2-1.
Wanneer eiken Boxtel-aanhanger denkt zijn
club te zien winnen komt nog een fataal
ogenblik waarin Gestel een vrijen trap krijgt
te nemen wegens free-cick welke in een
doelpunt wordt omgezet. Stand 2-2. Dit was
ook tevens het einde van een spannende
wedstrijd, bijgewoond door· een groot aantal
toeschouwers.
En nu a.s. Zondag de grote wedstrijd n.l. de
ontmoeting tussen de beide Boxtelse clubs
Boxtel en ODC op het terrein van laatst
genoemde. En niet alleen heeft er die dao
een derby plaats tussen de eerste elftalle�
maar ook de lagere elftallen ontmoeten el
kaar.
Over deze wedstrijden vallen moeilijk voor
spellingen te doen. Hoe ook de krachtver
houdin�en mogen liggen, gezien de resul
taten u�� vorige wedstrijden, er kan bij een 
plaatse!tJke ontmoeting weinig van te voren 
"'.orden gezegd. Zaak is dat iedere speler 
z1�h tot het uiterste inspant om te be
reiken w�t bereikt kan worden. Dit zijn de 
verwachtingen die de 11Boxtel"-aanhangers 
ten opzichte van alle elftallen koesteren 
zodat ze wedstrijden te zien krijgen waa; 
�(ke meter grond wordt betwist op een eer
l11ke en sportieve wijze daar hier alleen de 
voetbalsport in Boxtel mede gediend is. 
Het programma luidt: 
ODC I-Boxtel I half drie. -
ODC II-Boxtel II twaalf uur. 
Boxtel III-ODC III twaalf uur. 

,_ 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" AFD. KORFBAL. 
Zondag speelden Boxtel I en Boxtel II hun 
eerste competitiewedstrijden. Boxtel I trok 
naar Helmond, om daar de strijd aan te 
binden tegen het sterke OEC III en Boxtel 
II kreeg Deto V uit Eindhoven op bezoek. 
De uitslagen waren: OEC III-Boxtel II 1-1. 
Boxtel II-Deto V 3-3. 

OEC III - Boxtel I 1 - 1. 
In het begin wordt goed gespeeld, doch dan 
verzwakt Boxtel, waardoor OEC tot voor 
de rust in de meerderheid is. Gedurende 20 
minuten krijgt de Boxtel verdediging heel 
wat aanvallen af te slaan, doch kan niet 
voorkomen, dat OEC na ongeveer 25 minu
ten spelen de leiding neemt. Enkele goede 
aanvallen van Boxtel leveren geen doelpun
ten op. De rust gaat dan ook in met een 
1-0 voorsprong voor OEC. Na de rust
zijn de rollen echter omgekeerd, nu is het
Boxtel die keer op keer gevaarlijk aanvalt,
doch de OEC verdediging slaat de aan- •
vallen keurig af. Na ongeveer een kwartier
spelen, slaagt Boxtel er toch in de gelijk
maker t� scoren. 1-1. Van beide kanten
wordt nu hard gewerkt. Zowel OEC als
Boxtel valt verwoed aan doch de verdedigin
gen zijn op hun hoede, en weten doelpunten
te voorkomen. In de stand komt geen ver
andering meer, zodat bij het klinken van
het eindsignaal de '.litslag 1-1 de verhou
ding juist weergeeft.

Boxtel II - Deto V 3 - 3. 
Evenals Boxtel I deelde ook Boxtel II de 
punten met de tegenstander. Vanaf het be
gin tot het einde gaat het spel op en neer. 
zodat dus beide ploegen aan elkaar gewaagd 
zijn. Als er ongeveer een kwartier gespeeld 
is, krijgt Boxtel een vrije worp te nemen,
doch zonder resultaat. Er zijn ongeveer 20 
minuten gespeeld, als Boxtel het eerste doel
punt maakt en zodoende de leiding neemt. 
1-0. Vijf minuten voor de rust slaagt Deto
er echter in de gelijkmaker te scoren. 1-1.
Met deze stand gaat de rust in. Na de rust
gaat het spel op dezelfde voet door, totdat
Boxtel even in de meerderheid komt, en hier
door 2 maal weet te doelen, 3-1. Deto geeft
zich niet gewonnen en zet alle zeilen bij.
Vijf minuten voor het einde weet Deto de
achterstand te verkleinen tot 3-2 en een
halve minuut voor het einde slaagt Deto
er zelfs in de stand gelijk te maken. 3-3,
zodat deze wedstrijd eindigt in 3-3 gelijk
spel.
Programma voor a.s. Zondag: Boxtel !
Eindhoven III, aanvang 1,25 u'.lr, ODC III
-Boxtel II aanvang 2,- uur.

HOCKEY-NIEUWS 

Zo hebben we dan verleden Zondag de 
eerste puntjes binnengehaald. De Dames wa
ren in Vught tegen MOP oppermachtig 
en behaalden een overwinning van niet min
der dan negen tegen nul. De opstelling had 
door enkele wijzigingen in de aanvalslinie 
zeer veel aan kracht gewonnen en ondanks 
dit wijzigen was de verdediging er niet zwak
ker op geworden. Integendeel, elke aanval 
strandde op ons soliede back-stel en de 
keepster behoefde slechts een enkele maal 
handelend op te treden. Dames, ga zo voort. 
De Heren konden het niet tot zulk een 
grote overwinning brengen maar toch moest 
Oranje-Zwart er ook aan geloven. De uit
slag werd tenslotte 5-2 in het voordeel van 
MEP, zodat we ook voor deze wedstrijd met 
het behaalde resultaat tevreden lcJnnen zijn. 
Voor a.s. Zondag zullen onze heren in Eind
hoven uitkomen tegen H.T.C.C. III. Denkt 
er om heren, goed a�nhouden en stevig 
doorzetten. Speelt vooral snel en open spel 
en ook ditmaal zal de kans op een over
winning u niet ontgaan. Maar denkt nu niet 
reeds_ bij voorbaat dat ge toch wel zult win
nen anders zal het zeker verkeerd aflopen. 
Onze dames spelen - thuis tegen Eindhoven 
II om kwart over twee. Denkt er wel om 
dat ook nu wee·r een overwinning zal moe� 
ten worden behaald, willen jullie de kans op 
het kampioenschap je niet zien voorbijgaan. 
Dus a.s. Zondag allen weer actief, want één 
overwinning betekent tenslotte nog niet het 
kampioenschap. Goed succes. 

TAFELTENNIS. 

J?e Advance tafeltem1iskampioenschappen 
welke Zaterdagavond en Zondagmiddag ver
speeld werden kenmerkte zich weer door 

een eerlijke sportiviteit onder de verschil
lende deelnemers. 
Merkwaardig was dat de verschillende win
naars van elke klas alle ongeslagen kampioen 
werden, verder was de onderlinge .krachts
verhouding zeer gering en er werd" zeer 
goed spel gegeven. Enige verrassingen kon
den door het geringe krachtverschil niet 
uitblijven. De verschillende uitslagen luiden 
als volgt: 
1 e klasse: 1 R. Steinman, 2 J. Moerdijk, 3 
C. Robben, 4 F. Leermakers, 5 J. v. Berkel,
6 C. Steinman, 7 H. de Jong.
2e klasse: 1 H. Driessen, 2 W. v. Roos
malen, 3 J. v. Schaayk, 4 A. v. Berkel, 5
A. Nestelaar.
3e Klasse: 1 A. Keunen, 2 P. Elting, 3 J.
Vlaminx, 4 C. Verheijden, 5 J. v. Roos-
malen, 6 H. v. Houtem.
Dames: 1 Mej. G. Verdook, 2 Mej. I. Rob
ben, 3 Mej. N. Hurks, 4 Mej. P. Verheijden.
Dubbelspel Eerste klasse: 1 F. Leermakers
J. Moerdijk, 2 J. v. Berkel-C. Robben, 3
R. Steinman-C. Steinman.
Dubbelspel Tweede Klasse: 1 J. v. Schaayk
W. v. Roosmalen, 2 A. v. Berkel-H. Dries
sen, 3 A. Nestelaar-H. de Jong.
Deze spannende sportmiddag werd besloten
met een gezellige avond, aangeboden aan
het derde en vierde team voor het behaalde
kampioenschap in het afgelopen seizoen.
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UIT AR OMA-BESCHERMENDE 

KOFFIE-SILO'S 

Parochie:::Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 6 October. De H.H. Missen om 
half 7, kwart over 7, acht uur, kwart ·voor 9 
De Pontificale Hoogmis-; waaronder de wiJ
dingsplechtigheid zal plaats hebben van Mgr. 
Blomjous, begint om 10 uur. 
De gelovigen worden dringend verzocht on
middellijk na de H. Mis van kwart voor 9 
het kerkgebouw te verlaten om zo de orde
commissarissen de gelegenheid te geven de 
stoelen voor de plechtigheid te plaatsen ge
d'.lrende de korte tijd die overblijft. 
Omstreeks half 10 zal de kerk weer worden 
opengesteld voor degenen die de plechtig
heid willen bijwonen en voor de goede orde 
worden deze verzocht vóór kwart voor 10 
in de kerk te komen. Zij kunnen de plaatsen 
bezetten in het middenschip vanaf bank 8 
tegenover de preekstoel tot achter in de 
kerk; in de zijbeuken, vanaf de communie
bank bij het Maria-altaar en het H. Hart
altaar tot achter in de kerk. Bij gelegenheid 
van deze Bisschopswijding vervallen de ver
pachte plaatsen. 

(Vervolg, zie Bijvoegsel.) 

Alle soorten Bloembollen R.K. BOERINNENBOND

Herlevend Boxtel= Kunstcommissie 

8 Cultureele Avonden 
18 October 1946 tot en met Maart 1947 

Lezingen : Prof. Michels en Dr. Paul Juliè"n 

Voordrachten: Nel Oosthout en Albert Vogel]r· 

Muziek: Kon. 's=Hertogenbosch' Mannen= 
koor en Koor o.l.v. Louis Toebosch 

Cabaret: ,,De Vuurpijl" 

Film : Roovers=Symphonie 

Abonnementen f 8,- per persoon, te voldoen 
in 2 termijnen van f 4,-. 
Degenen die geen circulaire hebben ontvangen, 
kunnen zich ook opgeven bij het Sigarenmag. 
Mandos in de Kerkstraat. 

Bloembollen van prima kwaliteit 
Voldoen tot ieders tevredenheid 1 
VAN OERS' bollen best aan de maat 
Gev�n U 100 pct. resultaat.

Vergadering 
voor de 

Firma Gebr. VAN OERS 
Gehuwde leden 

op Vrijdag 11 October a.s. 
om � uur in Café H. v. Rooy 

Breukelschestraat 112 Boxtel 

r 
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AGENDA: -

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Opening. Notulen. Lezing 
Tractatie. Rondvraag. 

Het Bestuur. 

Drukkerij 
en Boekhandel 

TIELEN 
Stationstraat 28 

-►

Voor de Eerste H. Communie: 

Herinneringsplaatjes met toepasselijk 
versje, kerkboekjes, leesboekjes, prenten
boeken, doosjes kinderpost en meerdere 
mdere aardige cadeautjes. 



. Distributie nieuws.

" DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
UITREIKING PETROLEUMKAARTEN 

De waarnemend Directeur van de Distri
butiekring BOXTEL maakt bekend, dat op 
onderstaande dagen zal worden overgegaan 
tot het uitreiken van Petroleumkaarten voor 
kookdoeleinden en voor verlichting. 
Liempde, 11 October, alle letters. 
Esch, 12 October, alle letters. 
Boxtel, 16 October A t.m. N. 

,, 17 October M. t.m. Z. 
18 October na-uitreiking voor alle gemeen
ten. 

EXTRA VLEESBON VOOR 200 GRAM 
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, 
dat voor het tijdvak van 1 tot en met 12 
October bon 532 vlees is aangewezen voor 
het kopen van 200 gram vlees. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL. 
van '.24 Sept. t.m. 30 September 1946 

GEBOREN: Reiniera J. M., d.v. H. J. v. d. 
Dungen en van L. H. Schelle; Leonard•Js 
C. P. z.v. J. Bergman en van M. v.d. Linden;
Johannes W. P. M. z.v. W. v. d. Ven en 
van P. M. v. Hemmen; Jannie A. d. v. J. 
Zandbergen en van A. G. v. d. Wiel; Anna 
M. <l.v. P. A. Geerts en van J. M. Schcl
lekens; Antonius C. Th. M. z.v. C. W. v. d. 
Braak en van Th. A. M. Bolsius; Theodorus 
M. P. z.v. P. J. v. d. Aker en van Fr. M.
Bergman; Josephus J. M. z.v. H. L. Willems 
en van J. L. Schelle; Agnes L. Fr. Th. d.v. 
A. G. v. Roosmalen en van W. A. Strik; 
Hubertus A. M. z.v. A. P. v. Esch en van 
A. W. Machielsen; Antonius M. z.v. A. v. 
d. Aa en van M. H. v. d. Broek.
ONDERTROUWD: Petrus van de Mortel
en Henrica M. van Kessel; Franciscus ·C. 
Timmermans en Maria J. Rossou; Franciscus 
P. de Koning en Anna J. M. Nooten.
GEHUWD: Adrianus C. Michielsen en Wil
helmina M. van Breugel; Hendrik'..1s van 
Dijk en Helena van de Laar; Johannes van 
den Oetelaar en Margo van Schijndel; Jo
hannes J. Bras en Helena W. van Grinsven; 
Johannes Th. Verberl< en Cornelia A. van 
Amstel; Emile Berger en Mechtildis W. M. 
M. Hekkens.
OVERLEDEN: Marinus L. van Oirschot, 
oud 70 jaren. 
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GRUYTER'S 

�hl 
OP WENSCH 

VERS C H G E MALEN, 

BEKENDMAKING. 
Het Hoofd van Plaatselijke Politie der ge
meente Boxtel brengt hiermede ter kennis 
van alle in de gemeente Boxtel wonende of 
tijdelijk verblijvende vreemdelingen, dat het 
hen is verboden enige actie of werkzaam
heid, op welke wijze of in welke vorm ook 
(door woord, geschrift, in de pers, per radio) 
welke de strekking heeft om openbaar ge
hoor of lezers in de Nederlandse politieke 
of sociale sfeer propagandistisch te beïnvloe
den, uit te oefenen. 
Het is derhalve aan iedere buitenlander ver
boden in vergaderingen, zowel in openbare
als vergaderingen in besloten kring spreek
beurten te vervullen, welke bovenbedoelde 
actie tot strekking hebben. 
In bepaalde uitzonderingsgevailen kan ont
heffing worden verleend van het houden van 
spreekbeurten in voormelde bijeenkomsten, 
zulks ten aanzien van wetenschappelijke of 
documentaire voordrachten. 
Het verbod van politieke actie geldt als een 
der voorwaarden voor verblijf van den 
vreemdeling in ons land en overtreding daar
van, kan ontzegging van het verblijf en uit
wijzing tengevolge hebben. 

Het Hoofd van Plaatselijke Politie 
der gemeente Boxtel, 
De Burgemeester van Boxtel, 

M. A. M. VAN HEL VOORT.

Algemeene kennisgeving . 

ELLY LEENEN 
en 
HARRY VAN DE LAAR 

hebben de eer u kennis te 
geven van hun voorgeno
men huwelijk, waarvan de 
inzegening zal plaats heb
ben op Donderdag 17 Oct. 
a.s. om 10 uur in de paro
chiekerk van het H. Hart 
van Jezus te Boxtel, waarna 
een plechtige H. Mis tot 
hun intentie zal worden op
gedragen. 
Zij noodigen U vriendelijk
uit deze H. Mis bij te wo
nen. 
Boxtel, 28 Sept. 1946. 
Van Merheimstraat 13. 
Prins Bernhardstraat 7. 
Adres van den dag: 

van Merheimstraat 13. 
Receptie van 1-2 •.mr, 

Prins Bernhardstr. 7. 
Ruilen: nieuwe hoge werk
schoenen m. 42, tegen hoge 
werkschoenen m. 44. Ton
gerschestraat 24a. 
Te koop een stamboek 
varken, 14 weken drachtig, 
bij W. v. d. Pasch, Langen
berg 11. 
Te koop vier paar dames
schoenen m. 37, zoo goed 
als nieuw en 2 paar jon
gensschoenen maat 34-35, 
Te bevragen Molenstr. 19. 
Te koop af te ruil vierwie
lige paardenwagen op pri
ma luchtbanden, een stel 
boerepaardentuig, een paar 
beste wagenveeren en een 
fornuiskachel, Molenstr. 28. 
Te koop een fornuiskachel 
z.g.a.n., Nieuwe Kerkstraat
107 Boxtel. 
Dienstbode of werkster ge
vraagd, groote was buitens
huis, Mevr. Schellekens, 
Burgakker 6. 
Te koop prima twee per
soons slaapkamerameuble
ment, spiraal matras, drie 
deelig onderstel en prima 
veeren bed. Groote kersen 
hang-legkast, waschtafel m. 
groote spiegel, nachtkastje 
geheel compleet. Molenstr. 
32 Boxtel. 
Te koop mooie perkamen
ten lampekap en broodsnij
machientje, Mgr. Wilmer
straat 12. 
Te koop Fornuiskachel, 
ovale spiegel en theekastje, 
alles in goeden staat, be
vragen Kasteellaan 28. 
Te ruil nieuwe luiers tegen 
keukenhanddoeken, blauw 
of rood gernit. Rechterstr. 
28. 
Gevraagd voor zoo spoedig 
mogelijk een nette werkster 
voor Zaterdags. Hoog loon. 
Aan hetzelfde adres ge
vraagd een bakkersbedien
de. W. Versantvoort, Bos
scheweg 143, Boxtel. 
Gevestigd 

F. F. M. Kluijtmans 
med. docts. arta 

Markt 6 Boxtel 

Spreekuren : 

8.30-9.30 1.30•2.30 
behalve Zaterdagmiddag 

Hallo l Hallo l 
• Huismoeders l

Voor prima puike 

Kleiaardappelen 
naar 

Gevraagd: 

in gezin zonder kinderen 
een net ·F. J. Witteveen's
R. K. Dagmeisje Manufacturen en Confectiebedrijf Boxtel 

als kind in huis, genegen 
in winkel behulpzaam te 
zijn, wasch buitenshuis. 
Brieven No. 5 Molenstr. 19 

Heropening Maandag 7 Oef ober 
Mevrouw Carpay-Kuypers 
vraagt 

Verkoop op punten op de uitgegeven klantenkaart van de na• 
volgende artikelen: Lingerie, Kousen, Sokken, Huishoudgoederen, 
Stukgoederen, Overhemden, Werkhemden, enz. 

NET MEISJE Door loting is de verkoop als volgt geregeld : 

voor heele of halve dagen 
of werkster, goede be
handeling, goed loon. 
Rechterstraat 44 - Boxtel 

Maandag 7 October Nummer 1 000 t/m 1 200 
Dinsdag 8 , ,, ,, 1 300 " 1 500 
Woensdag 9 ,, ,, 900 " 1 000 
Donderdag 1 0 ,, ,, 1 200 " 1 300 
Vrijdag 1 1 ,, ,, 500 " 600 

In fijne Kaas T 
Zijn Wij de baas e 

Zaterdag 12 ,, ., 1500 " 1700 
Volgende week bekendmaking der andere nummers. 

Voor Dames-, Heeren- en Kinderconfectie, 

voor -zoover voorradig, geldt de klantenkaart niet en kan gekocht 
worden door iedereen op iedere willekeurige dag. 

Dirk Vos Zaterdag 5 October vanaf 1 6 uur is onze geheel gemo• 
derniseerde zaak voor belangstellenden te bezichtigen. 

Stationstraat 44 

wwwwwwww 

Jongens en Meisjes 
Stoomwasscherij De Sluisweide vraagt eenige nette
Jongens en Meisjes. Voor goede krachten hoog 
loon plus premie. 

Aanbiedingen Molenpad 1, Boxtel. 
Chemische Wasscherij en Stoomververij "Den Dries" 
vraagt 

NETTE MEISJES 
voor de strijkafdeeling. 

Aanmelding aan de fabriek van 9-12 en 14-18 uur. 

Flinke jongens en meisjes 9wcaaqd
bij 

Fa. H. Jos van Susan te & Co. 

Schouwburgzaal "DE ARK". 
Maandag 7 October, 8 uur 

Duizenden hebben het gezien! l 
Tienduizenden gaan het weer zien!! 

het veelbesproken en diep ontroerende 
tooneelstuk met 'n hartverscheurend einde 1 

De Rozenkrans 
naar het bekende boek van FLORENCE BARCLAY 

door het N ederl. Volkstheater
met NETTY BRUSSE in haar glansrol als zuster 
RosEMARY GRAY en Jusr CHAULET als de 
blinde schilder. 

Stormen van applaus ! ! l 
Meer dan 1000 opvoeringen l l l 

Pr. f 1.- tot f 2.-. Plaatsbepr. als gewoon. 

Voor de Eerste H. Communie 
bieden wij U een 

zeer goede keuze in : 

Zilveren Armbandjes 
Zilveren Scapuliermedailles 

Zil-veren Kruisjes 
Zilveren Colliers 

Zilveren Oorbelletjes 
Gouden en Zilveren Ringen 

Zilveren Manchetknoopen 
Zilveren Dashouders 

fi. van Vlerken - {!3oxtel 
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

= Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt t 
bij Bert van den Braak ■

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Kolen zonder bon 
• SINTELCOKES

• BRUINKOOL
uit voorraad leverbaar.

H. v. d. ANKER • Liempde
Telefoon 447 net Boxtel 

Volgt nooit meer een schriftelijke cursus! 
die meer kost dan 12 gulden, omdat U bij ons voor 
dat bedrag een gegarandeerd prima cursus kunt vol
gen met inbegrip van grondige correctie en het stellen 
van vragen. 
Al onze cursussen zijn ingesteld op de zwaarste exa
meneisen en leiden op voor de officiële diploma's. 
EXAMENVREES IS ONNODIG, want wij geven allen 
cursisten gelegenheid een TEST- of PROEFEXAMEN 
af te leggen. 
U kunt bij ons onderstaande cursussen volgen: 
MIDDENSTANDSDIPLOMA, Verzekeringsinspec
teur, Assuradeur, Bouwvakpatroon, Makelaar-Taxateur, 
Motor- en Rijwielhersteller, Taxateur, FRANS, 
DUITS, ENGELS, Naai- en Knipcursus, Huishoud
cursus, Medische cursus, Belastingrecht, Recht en Wet, 
enz., enz., enz. 
Alvorens ergens anders te gaan studeren, is het UW
BELANG toch eerst eens ons gratis prospectus en 
proeflessen aan te vragen. Na lezing daarvan volgt U
beslist één van onze cursussen. 
Instituut Vereenigde Leergangen voor Vak- en Handelsonderwijs 
Händelstraat 5, AMSTERDAM,ZUID 
Vertegenwoordigers gevraagd l 

6.v.d.Boogaard- z 78 oRTHENsTRAA T 78 Smulders � 's"HERTOGENBOSCH 
Wie lee op een pittigen smaak, een vol 
aroma. een meesterlijke melange. die 
verkiest DOUWE EGBERTS KOFFIE. 
nu verkrijgbaar in drie fijne soorte�. R ht t 76 B t I � De bekende lederzaak vanec ers r. , ox e 

� J. PAIJMANSHandel in Aardappelen, � 
Groente en Fruit. 

Heeft Uw kind 'n 
Spraakgebrek? 

rf'J Schooltasschen in alle maten, Dames• en Heeren, 
Z Portemonnaies, Dames• en Heeren Portefeuilles, 
� Moedertasschen, ruime sorteering, Damestasschen,� elk model. Enz., enz. - Alles prima leder. 

Vraagt U dan eens inlich, :::;i Voor nuttige 
tingen bij . St. Nicolaasgeschenken 

J. J. G. Keunen, H
1 � het beste adres: Onderw. B.L.O.�choo . � 

A Tijd. adres: 0 J. PAIJM NS
Breukelschestr. 31, Boxtel. � Orthenstraat 78, 's"Hertogenbosch. 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 



Bijvoegsel Brabants Centrum· 
4 October 1946. 

Opdat alles zo ordelijk mogelijk kan ver
lopen, wordt men beleefd doch dringend 
verzocht zich strikt te houden aan de aan
wijzigingen van de ordecommissarissen en· 
vooral geen stoelen te verplaatsen. Hiertoe 
wordt op aller medewerking gerekend. 
Tekstboekjes van de wijdingsmis zijn te ver
krijgen bij de firma J. P. Tielen in de Station
straat en bij Mandos in de Kerkstraat. Hier
in bevinden zich de mis- en wijdingsgebeden 
en de gezangen, die door alle gelovigen 
worden meegezongen. Het is overbodig 
Mgr. Blomjous, vooral gedurende deze laat
ste week, in uw aller gebed aan te bevelen, 
opdat God hem de genade en de kracht 
moge geven om zijn verhevene doch zware 
en verantwoordelijke uitverkiezing van Mis
siebisschop te mogen volbrengen tot Gods 
meerdere eer en glorie en tot heil van de 
negers van Afrika. "' 
M��en wij onze parochianen ook nog vrien
d.eltJk verzoeken, om aan deze uitzonder
lijke plechtigheid meer luister bij te zetten 
de vlaggen uit te steken. In verband met d� 
plechtigheden van de Bisschopswijding zal 
het Lof op Zondag 6 October om 7 uur zijn 
in plaats van om 3 uur. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaat welke bijz. in de mild
dadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. 
De prefekten der H. Familie worden ver
zocht zo spoedig mogelijk de St. Pieterspen
ning op te halen. 
Maandagavond om half 8 Congregatie. 
Deze week iederen avond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot den H. Jo
seph vanwege de Octobermaand. 
Donderdagavond om kwart voor 8 KA. in 
het K.JV. huis. 
Donderdagavond om 8 uur Huwelijksconfe
rentie. 
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 gez. jrgt. 
voor Gerardus Prick Leijnen; z.a. gel. jrgt. 
voor Adriana Bevers v. 'd. Velden; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Brand 

v.w. neven en nichten; om half 8 gel. jrgt.
voor Adrianus van Weert en Anna Maria
van Kuringen; z.a. gel. jrgt. voor Petrus v.
de Meijden; H. Hart altaar gel. jrgt. voor
Jacoba v. d.· Meijden v. d. Pasch; om half
9 gel. jrgt. voor Anna Maria v. d. Struijl,
Sterken.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Anna Maria Heesakker Geerts; z.a.
gel. H. Mis voor Anna v. d. Meijden v. d. 
Ven vanwege het H. Bloed; H. Hart altaar 
gel. H. Mifi voor Henricus Poirters; om halt
8 gel. H: Mis tot bijz. intentie; za. gel. H.
Mis vanwege het 11Biddend Leger"; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Paulina Voets; om 
half 9 gel. jrgt. voor Adrianus Ferdinandus
Smits.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Marinus v. Laarhoven; z.a. gel. H. Mis 
voor Johannes Dankers vanwege de boter� 
fabriek; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Hubertus Cornuijt te Bergen op Zoom over-

. leden; om half 8 gel. H. Mis voor Mathieu 
v d. Wee; z.a. gel. H. Mis voor. Martinus 
Hubertus Giesbers; H. Hart altaar gel. H. 
Mis voor den Zeer Eerw. Heer Jozef Ardts 
Hoofdaalmoezenier van het Koninklijk In
disch Leger in Indië overleden; om half 9 
gel. H. Mis voor Hen<lricus Poirters van
wege de buurt; om half 10 Huwelijksmis. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Gesina Doesburg Pelgrim; z.a. 
gel. H. Mis voor Peter Karel van Rooij en 
Maria Anna van Rooij v. d. Velden; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Johanna v. d. Boo
gaard v. d. Meerendonk; om half 8 gel. H. 
Mis voor Marinus v. d. Meijden vanwege 
de buurt; z.a. gel. H. Mis tot bijz. intentie; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Anny van
Domburg; om half 9 gel. H. Mis voor Al
bert'.ls \Velling v.w. een vriend; om 10 uur 
Huwelijksmis.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Theresia Jurgens van Heeswijk; z.a. 
gel. mndst. voor Johanna Maria v. d. Steen 
Slijters; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Jo
hannes Louwhóff en Francisca Heeren; om 
half 8 gel. jrgt. voor Adriana Sterken van 
Diessen; z.a. gel. mndst. voor Hendrica van 
Erp Koolzaad; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Wilhelmus v. d. Pas; om half 9 gel. 

H. Mis voor Peter Karel van Rooij.
ZATERDAG om kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
voor Arnoldus van Liempt; z.a. gel. H. Mis
voor Hendricus van Alebeek te den Dun
gen overl.; H. Hart altaar gel. jrgt. voo'r
Johanna Valks Smits; om half 8 gel. jrgt. 
voor Johannes de Visser; z.a. gel. jrgt. voor
Hendricus van Overbeek; H. Hart altaar 
gel. jrgt. voor Johanna v. d. Meijden Cor
nuijt; om· half 9 gel. jrgt. voor Wilhelmus 
v. d. Oetelaar en Johanna Bergmans de hsvr.
In het Liefdeh'.lis zullen geschieden: Maan
dag gel. H. Mis voor Johannes Dankers; 
Dinsdag gel. mndst. voor Antonius van 
Kerkoerle; Woensdag gel. H. Mis voor 
Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Donderdag 
gel. H. Mis voor Martinus van Zeeland; 
Vrijdag gel. H. Mis voor Marinus van Laar
hoven; Zaterdag gel. H. Mis voor Hermanus 
Dusemos. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te 
ontvangen: Adrianus Martinus v. d. Weijde 
uit deze parochie en Adriana Maria van 
Boxtel geb. en won. te Schijndel; waarvan 
heden de 1 e afkondiging geschiedt; Petrus 
v. d. Mortel wedn. van Johanna ]oosten geb.
en won. te Asten en Henrica Maria van Kes
sel uit deze parochie; Marinus Johannes 
Maria van Oers geboren te 's-Bosch en 
wonende te Boxtel weduwnaar van Cor
nelia Verbaten en Cornelia Maria Gijsber
tha Ypelaar uit deze parochie; waarvan he
den de 2e afkondiging geschiedt; Petrus v. 
d. Broek uit deze parochie en Francisca v. d.
Oetelaar uit de parochie van het H. Hart; 
waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen waarin niet is gedispen
seerd ten spoedigste aan den pastoor bekend 
te maken.

PAROCHIE VAN HET H. HART BOXTEL 

17e Zondag na Pinksteren, 6 Oct. 1946. 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e voor de 
B.N. Vandaag om 7 uur groepsmis voor alle 
Gidsen en Verkenners. De gelovigen worden 
verzocht de stoelen in de middengang en 
voor de banken vrij te laten. 
Deze maand iedere dag Lof met Rozen
hoedje om half 8. 's Zondags om 7 uur 
a.s. Dinsdagavond om 8 uur 1e Huwelijks-

conferentie. 
Op de Moederdag, Vrijdag 11 Oct. de feest
dag van Maria's Moederschap zullen de H. 
Missen zijn om 6; 7, 8 en 9 uur. Onder deze 
wordt de algemene H. Communie der Moe
ders gehouden, welke wordt voorbereid door 
een korte preek na het Evangelie. 's Avonds 
om half acht, onder het October-Lof na de 
predikatie toewijding der Moeders aan het 
Onbevl. Hart van Maria. Het Rozenhoedje 
van dit Lof wordt om kwart over 7 voor
gebeden. Daags te voren biechthoren als 
vóór 1ste Vrijdag: onder de diensten en 
van 6-7 uur. 
Vandaag RozenkransZondag kan in onze 
kerk verdiend worden de toties-quoties
aflaat, door ieder die na waardige biecht en 
communie, de kerk bezoekt en bidt 6 maal 
O.V., 6 maal W.G. en 6 maal Ere aan den 
Vader, tot intentie van den Paus. 
De Zelatricen v. d. Rozenkrans worden 
verzocht de contributie op te halen. 
De H. Familie voor Meisjes vervalt deze 
week. 
ZONDAG, 6 Oct.: 6 uur 1.d. Anna van Bel
jouw v. d. Struik vanwege Broed. Boxtel-Ke
velaer; 7 uur Groepsmis; 8 uur Ld. voor 
Arianus van Hommel vanwege Broederschap 
H. Hart; kwart over 9 Ier. dienst; half 11
de Hoogmis voor Antoon v. d. Eerden van
wege Buurt.
MAANDAG, 7 Oct.: 7 uur l.i. Antoon v. 
Heesch; kwart voor 8 l.j. Wilhelmus van 
Esch; l.d. Cornelis Strijbos en Theodora 
Theunissen z.e.; half 9 gef. pl. z.j. voor 
Thomas van Alphen en Johanna Schellen z.e. 
DINSDAG, 8 Oct.: 7 uur I.m. voor Hen
dricus v. d. Horst; kwart voor 8 1.d. voor 
Lena Bergman; I.m. voor Hendrica v. Eind
hoven-Rekkers; half 9 z.m. voor de Heer 
en Mevr. van Dijk van Oerle. 
WOENSDAG, 9 Oct.: 7 uur I.m. voor 
Adrianus van Hommel; kwart voor 8 l.d. 
vanwege onbekende gever ter ere van O.L. 
Vr. van Altijdd. Bijstand; I.m. Johannes 
Drièssen; half 9 z.m. Joseph van Susante. 
'DONDERDAG: 10 Oct. z.m. voor Elisa
beth Pennings; kwart voor 8 l.j. voor Johan
na Bergman v. d. Sande; I.m. Gerardus van 
Erp-Smulders; half 9 l.m: voor Wilhelmina 
Pijnenburg-Roosenboom; half 10 Gez. Hu-



welijksmis. 
VRIJDAG, 11 Oct.: 6 uur I.m. Jo van Zee
land; 7 uur I.m. voor Jacoba v. d. Horst
Rademakers; 8 uur I.m. voor Getruda v.d. 
Horst-Libregts; 9 uur z.rn. voor den Heer 
Jan de Leyer. 
ZATERDAG, 12 Oct.: 7 uur z.m. voor Hen
ricus van Eijk; kwart voor 8 I.m. voor An
tonius v. d. Eerden; 1.d. voor Antonius Wa
genaars, echtgenote en zonen; half 9 1.j. 
voor Maria Kaufmann v. d. Langenhof. 

PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE. 

17de Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn der 
parochie; 10 uur mndst. voor Eerw. Zuster 
Xaverio. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Adriana 
Verhoeven. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Petrus van 
Eindhoven. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Theodo
rus van Kuringen. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Adria
nus van Eindhoven. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Maria van 
Kas teren. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Antoon 
van Oirschot. 
Deze week zullen geschieden: Maandag 7 e 
Marinus van Oirschot; Dinsdag mndst. voor 
Nicolasina Toelen; Woensdag mndst. voor 
Adrianus van Schayk; Donderdag mndst. v. 
Joannes Essens; Vrijdag mndst. voor Joan
nus v. d. Langen berg; Zaterdag mndst. voor 
Adriam1s Corsten. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 

17de Zondag na Pinksteren, 1946. 

ZONDAG 7 uur H. Mis voor het welzijn 
van de parochianen; half 9 H. Mis voor 
Petrus van Beers en Maria de dochter; 10 
uur Hoogmis om Gods Zegeningen af te 
smeken over het bewaarschoolonderwijs. 
De eerste schaal is voor den Missionaris, 
den Zeneerw. Heer v. d. Bogaard bij zijn 
afscheid van Boxtel voor zijn vertrek naar 
Trinidad in de buurt van Curaçao, in Ame
rika. Deze missionaris gaat zijn priesterleven 
voor de tweede maal opofferen voor de be 
kering van deze eilandbewoners. De 
tweede schaal is voor de B.N. 

Liempde; 7e Wilhelmina Wilhelmus Bax en 
Drie uur plechtig Lof met processie ter ere 
v. d. H. Theresia, patrones van onze paro
chie. De opbrengst van de collecte tijdens
de processie is voor het Genootschap der
H. Kindsheid.
MAANDAG half 8 H. Mis tot bijzondere
intentie; kwart over 8 gez. mndst. voor den
jongenheer Franciscus Antonius Schalkx.
DINSDAG half 8 H. Mis, waarbij de kerk
met een kaars wordt vereerd voor Johannes
Vissers. Deze H. Mis geschiedt vanwege de
kleinkinderen; kwart over 8 H. Mis om
eenmaal een zalige dood te sterven. Hierbij
wordt de kerk met een kaars vereerd.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna
Spooren v. d. Loo en Maria de dochter;
kwart over 8 H. Mis vanwege de kleinkin
deren voor Johannes Vissers, hierbij wordt
de kerk met een kaars vereerd.
DONDERDAG: half 8 H. Mis, waarbij de
kerk met een kaars wordt vereerd, voor de
familie v. d. Breekel-van de Heuvel; kwart
over 8 H. Mis tot intentie van de leden der
Godvruchtige Vereniging ter ere v. d. H.
Theresia.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Marinus Be
rends; kwart over 8 gez. mndst. voor Adria
nus v. d. Loo.
ZATERDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere
intentie; kwart over 8 geen H. Mis; 10 U'lr 

plechtige H. Mis tot intentie v.h. Bestuur en
de zelatricen v. d. Godvruchtige vereniging
ter eere v.d. H. Theresia.
's Avonds om half 7 sluiting van de Aan
biddingsdag door een plechtig Lof. De ge
lovigen worden verzocht, in de loop van
de dag Christus Koning te komen huldigen
in Zijn Allerh. Sacrament en vooral het half
uur van Aanbidding te komen houden.
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van 5 tot
half 7.
30 dagen worden de gebeden verzocht voor
Mevrouw Anna Maria Reuten-Hoen te
Roermond overleden.
Verder wordt u aanbevolen eene parochiane,
die naar de Missie in ons Oost-Indië ver
trekt, voor wie op Zondag 13 October een
ieder in de gelegenheid zal worden gesteld
zijn uitzet voor deze bruid van den God
delijken Bruidegom tot bekering van ons
Indië mee te geven.

PAROCHIE ST. JANS' ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

17e Zondag na Pinksteren, 6 Oct. 1946. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Hendrica Anto
nius van Kuringen; 8 uur I.m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur Plechtige Hoogmis wegens 
den feestdag van O.L. Vrouw van den Ro
zenkrans, voor Lambertus van Abeelen als 
overleden Korist; 3 uur plechtig Lof met 
processie. 
Maandag, Dinsdag en \'Voensdag 7 uTir 7e 
voor Wiihelmina Wilhelmus Bax.. 
MAANDAG: half 8 I.m. voor Lambertus 
van Abeelen als overleden lid der Congre
gatie van O.L. Vrouw; 8 uur I.m. voor Mar
tinus van Houtum als overleden lid der 
processie Bergen op Zoom naar Sittard; 9 
uur plechtige H. Mis met assistentie tot bijz. 
intentie. 
DINSDAG: half 8 I.m. voor overleden fami
lie; 8 uur I.m. tot bijz. intentie met algem. 
H. Cimmunie der kinderen; 9 uur huwelijks
mis.
WOENSDAG: half 8 1. 7e voor Martinus
van Houtum; 8 uur I.m. voor Lambertus
van Abeelen als overleden lid der broeder
schap van O.L. Vrouw van Mariahout.
DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der
parochianen; half 8 z.m. voor Lambertus van
Abeelen vanwege de Harmonie; 8 uur I.m.
voor Wilhelmina WilhelmTis Bax als over
leden lid der proc. van Kevelaer.
VRIJDAG: 7 uur z.m. voor Wilhelmina
\'Vilhelmus Bax als overleden lid der broe
derschap der H. Theresia; half 8 I.m. voor
Martinus van Houtum als overleden lid der
Congregatie van O.L. Vrouw; 8 uur I.m.
voor de gehuwde vrouwen van de Boerin
nen bond met algem. H. Communie.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Johannes van
Esch; half 8 l.j. voor Johannes van
Zeeland; 8 uur I.m. voor Wilhelmina Wil
helmus Bax als overleden lid van den Re
traite-penning.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Johanna Maria
Johannes van Zeeland; 8 uur I.m. voor
Wilhelmina Wilhelmus Bax als overleden lid 
der broederschap van O.L. Vrouw van Ma-
riahout. 

Gedoopt: Petronella Helena Johanna 
Andrea Lamberdina d. van Johan v. Abeelen 
Rongen . . .  Josephina Wilhelmina d. van Pe
trus Habraken-Huyskens. 
Missiebus: Bij huwelijksfeest van W. de Ko
ning-v. d. Dungen f 15.45; bij overlijden 
van Wilhelmina Wilhelmus Bax-Appeldoorn 
f 31.02. 

PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH.. 

17de Zondag na Pinksteren. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal 
voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof 
een lied. Deze week iederen avond om 
half 7 Lof met Rozenhoedje en gebed tot 
den H. Joseph vanwege de Octobermaand. 
De Zelatricen van de St. Pieterspenning en 
de Retraitepenning worden dringend uitge
nodigd vandaag de opgehaalde gelden af te 
dragen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Gerardus 
Jacobus van den Akker te Best overleden; 
half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de 
Parochie. 
MAANDAG: 7 uTir mndst. voor Eerw. Zr. 
Pascal; 8 uur H, Mis Willibrordus van den 
Braak. 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Franciscus 
Leermakers; 8 uur H. Mis voor de geval
lenen onzer Parochie. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhel
mus en Wimke van Schijndel; 8 uur H. Mis 
voor Gerdina van de Pas-van Son. 
DONDERDAG: 7 -uur jrgt. voor Adrianus 
van de Laar; 8 uur H. Mis voor overleden 
ouders. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Mechelina van 
de Laar-Pijnen burg; 8 uur jrgt. voor Wil
helmina van Dijk. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Martinus van 
de Laar; 8 uur mndst. voor Mevr. Jacque
line van Tubergen-Henket. 
Elders jrgt. voor Josephus Vorstenbosch en 
Adriana van de Nosterum hsvr. 

30e Lambertus van Abeelen overleden te --------------------
Martinus v. Houtum overleden te Liempde. Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

•• 

Houdt den avond van 4 Nov. a.s. vr11 voor .. •
Over prijzen 

en loon. 
Wie iets over het prijzenstelsel wil zeggen, 
zoals zich dit gedurende de laatste jaren 
heeft ontwikkeld, moet er rekening mee 
houden dat de prijs van alle goederen zich 
richten zal naar drie dingen uit het dagelijks 
leven: verbruik, inkomenvorming en pro
ductie. 
Een prijzensysteem dat met een van deze 
drie in het geheel niet of niet genoeg reke
ning houdt kan onmogelijk rechtvaardig zijn. 
Op grond der 'rechtvaardigheid moet aan 
het prijzenstelsel de eis worden gesteld dat 
het de harmonie bezitten zal om zich aan 
het verbruik, de inkomensvorming en de 
productie zo aan te passen dat het uit een 
oogpunt van algemene volkswelvaart het 
juiste is te noemen. 
Wanneer iemand van ,zijn bogaard in een 
jaar f. 50.000 ontvangt, terwijl hij in nor
male jaren er slechts f. 10.000 voor krijgt, 
dan moet er iets niet in orde zijn. De prijs 
van het fruit zal dan meer aangepast zijn 
aan de vorming van het inkomen van de 
producent dan aan de koopkracht van de 
verbruiker. 
Het is de laatste jaren juist één van de grote 
onrechtvaardigheden geweest dat de prijs
vorming zich niet in het minst bekommerde 
om de koopkracht van den verbruiker, en 
-ge-etrr-ekening-hield· met--- !rer normale -loon ••
van de gemeenschapsmens. 
Laat de lonen van vele • arbeiders wat ge
stegen zijn, de meeste ambtenaren weten wel 
wat het hun gekost heeft om een bestaan 
te kunnen leiden dat langs de honger af 
schoof. 
Nu heeft de Minister-President een rede
voering, gehouden waarin hij ons vertelde 
dat er geen verdere loonsverhoging meer 
mogelijk zal zijn. 
Vanzelfsprekend heeft hij daarbij te
gelijkertijd gezegd dat ook het prijzenstelsel 
zijn aandacht had. Er zal namelijk overleg 
worden gepleegd met het bedrijfsleven om 

' te geraken tot een verlaging der handels
marges, wat dus een prijsverlaging ·inhouden 
zal. 
We zijn reeds blij met deze belofte, maar 
het is allemaal nog zo erg vaag. Dat het 
loon nu gestabiliseerd is of moet zijn dat 
heeft hij ons duidelijk gezegd; enkele uit
zonderingen worden nog toegelaten. Maar 
we hebben nog geen enkel positief gegeven 
over de prijsvorming, terwijl het toch dui
delijk moet zijn dat ons economisch leven 
eers! dan in orde komt als de prijs der goe
deren beantwoordt aan de simpelste eisen 
van rechtvaardigheid, dat wil zeggen in het 
bereik ligt van iedereen. 
Wanneer een jong paartje eerst enige d'li
zende guldens moet gaan lenen om de no
dige meubels aan te kunn·en schaffen, dan 
is het prijzenstelsel voor meubilair wel aan
gepast aan de eisen van de producent maar 
niet aan de even rechtvaardige eisen van 
den koper. 
In plaats van reeds enige prijsverlagingen 
te kunnen aankondigen kregen we uit de 
mond van Minister Beel te horen dat brood, 
boter en melk nog wat hoger geprijsd zullen 
worden. 
Laat over het algemeen de levensmiddelen 
binnen het bereik liggen van den gemiddel
den koper (wat misschien nog aanvechtbaar 
is) het is wel duidelijk dat duizende ge
bruiksartikelen ver de gemiddelde koop
kracht overschrijden. 
Het is goed het einde van loonsverhoging 
en subsidie-uitbreiding aan te kondigen, maar 
men had tegelijkertijd een oplossing moeten 
vinden voor het onrechtvaardige prijzen
stelsel, waarvan wij allen de dupe geworden 
zijn. Misschien ware het beter geweest reeds 
bij de geldsanering dit prijssysteem volledig 
te herzien. Het zou alles veel eenvoudiger 
gemaakt hebben. 

Een dankwoordje 
van Monseigneur Blomjous W. P. 

Het grote hartelijke medeleven en de 
zo algemene medewerking van Box
tel's bevolking bij mijne Bisschopswij
ding, toen de Goede God zich ver
waardigde mij door de hand en de 
mond van Uwen Bisschoo de v, 1hiid 
te geven van de priesterlijke 1 Gë1t, 
heeft mij diep getroffen. De wappe
rende vlaggen, de witte bruidjes, de 
gidsen en padvinders, bloemen en ver
sieringen, de feestelijke klanken der 
Harmonie, de drukke belangstelling 
bij de receptie, maar vooral de waar
lijk stichtend en stille aandacht, 
waarmede honderden de grootse 
plechtigheid in Uwe oude ruime, eer
biedwaardige Boxtelse kerk hebben 
bijgewoond, hebben getuigd van Uw 

diepen eerbied voor God's plaatsbe
kleeders en van Uw hecht en diep Ge
loof in het werk van God's Kerk. 
In de herinnering aan dezen voor mij 
zo buitengewonen dag zal onafschei
delijk en onvergetelijk voor mij ver
bonden blijven het schouwspel van 
Boxtels zo heerlijk medelevende be
volking. 
Ik voel me gedrongen, langs deze weg, 
allen zonder onderscheid zeer oprecht 
en zeer hartelijk te bedanken. 
God lone U. Hij beware in U en Uwe 
kinderen dat goede oude Brabantse 
Roomse Geloof. 
Gaarne zal ik Hem dat vragen in mijn 
gebed en van harte geef ik U allen 
mijn Bisschoppelijken Zegen. 

t J. BLOMJOUS. 

DOMUS DEI ET PORTA COELI. 

Bij de Bisschopswijding 
van Mgr. J.- BLOMJOUS. 

Mij overkwam de maat van Uw genade 
ten volle in de neergang van den tijd. 
Ik overwoog de waarde van mijn daden 
in 't grondeloze licht der Eeuwigheid. 

Ik zocht de norm voor wat Gij hebt 
[verkoren 

en vond geen naam in wat ik heb gedaan: 
Eens werd ik in dit klein getij geboren, 
eens zal ik door Uw gunst weer henen-

[gaan. 

En nu ik, mens, Uw gouden ring aan-
[ vaarden 

zal Uw mijter, staf en gouden kruis, 
weet ik mij buigend onder deze zwaarte 
een prins van U in de adel van Uw Huis. 

Een prins, en uit de stoet van Uw pre-
[laten 

ga ik beschaamd naar het oneigen land, 
vul Uwe korven met Uw honingraten 
en weet mij dichter nog aan U verwant. 

Zo wil ik op die velden blijven werken 
een imker in de neergang van de tijd 
mijn bieën zwermen gonzend door Uw 

[kerken 
naar 't grondeloze Licht der Eeuwigheid. 

Redelijkheid 

g�vraagd. 
Er werden op verschillende plaatsen in Ne
derland een groot aantal verhaaltjes ge
maakt tegen. prijsopdrijving of overtredingen 
van· verschillende verplichtingen die zaken
mensen nu eenmaal hebben. 
'n Winkelier moet zijn waar netjes geprijsd 
hebben. Wanneer er maar een prijskaartje 
op zijn artikeltjes is aangebracht, dan is de 
ambtenaar al tevreden. Het doet er weinig 
toe of deze papieren prijsbepaling wordt 
nageleefd. 
Een caféhouder moet een behoorlijke prijs
lijst in de gelagkamer ophangen, waarop u 
kunt lezen wat een glas bier of een borrel 
kosten moet. De ambtenaar kan dan gerust 
zijn. Of even later twee gulden voor een 
borrel wordt gevraagd is van minder belang. 
Op papier is het in ieder geval verantwoord. 
Maar pas op als een artikel één halfje te 
duur geëtalleerd is. Dan bent u in over
treding, ook al zo'Jdt u maar een halfje aan 
dat artikel verdienen. Want dan klopt dit 
niet met de papierenvoorschriften. 
Het doet er niet toe of de zwarte handel 
floreert. Praktisch is daar toch niets tegen te 
doen. Die vlugge vogels zijn niet te vangen. 
Daarom zullen we het maar aanleggen op de 
kleinere dingen. Of dit redelijk is wordt 
niet gevraagd. 
Zeker er zijn natuurlijk verhaaltjes ge
noeg gemaakt, die j'list zijn geplaatst en 
ook hun reden hebben. Maar wanneer we 
bemerken, dat er meer aandacht besteed 

H. Vencken W. P.

wordt aan de papieren formaliteiten dan aan 
de bestaande praktijken, dan is de rede
lijkheid toch wel ver zoek. Soms lijkt het 
echter of er bij de verstandelijke vem10gens 
van deze mannen van papier en actetassen 
iets niet in orde is. Dat is erg jammer, want 

. onze maatschappij kan deze mensen eigen
lijk niet goed missen. 

Katholieke 
Gezinshulp. 

De bedoeling van de Katholieke • Gezins
hulp is: _die gezinnen te helpen, waar door 
ziekte of andere oorzaken een onhoudbare 
toestand is ontstaan. Voor dit mooie werk 
worden meisjes gevraagd, die, na een flinke 
opleiding, in deze gezinnen zo lang als het 
nodig mocht zijn zich geheel geven voor 
het welzijn van ouders en kindeten in die 
gezinnen. 
De eis die men aan de gezinshulp stelt is: 
dat zij een gaaf karakter bezit, principieel 
Katholiek is, en gaarne bereid is met de 
meeste opgewektheid zich aan deze mooie 
taak te geven. 
Zouden er in Boxtel geen meisjes gevonden 
kunnen worden die over deze offervaardig
heid beschikken? Er is toch nog wel wat 
idealisme onder de jeugd. 
Het moet toch mogelijk zijn, dat in Boxtel 
zelf genoeg meisjes zijn om de gezinshulp 
hier· ter hand te nemen. 

Heb moed en vertrouwen. Matth. 9,2.

Toen Christus bij het begin zijner prediking 
zijn vaderstad bezocht, werd er een lamme 
bij Hem gebracht. Deze daad van vertrou
wen en geloof ontroerde Hem en Hij sprak 
tot den lamme: heb moed en vertrouwen 
mijn zoon; uw zonden zijn u vergeven. 
Dit woord van Christus - heb vertrouwen 
- past zo echt bij onze hedendaagse tijd
geest.
Wij moeten meer vertrouwen hebben in 
onze medemensen. Heus, het zijn niet alle
maal zakkenrollers en huichelaars. Er zijn 
ook bovenste-beste mensen onder, die zeker 
geen haar slechter zijn dan wij, die tenminste 
evenveel vertrouwen verdienen als wij zelf. 
We moeten dichter bij elkaar gaan staan, 
elkander beter trachten te begrijpen in onze 
licht- en schaduwzijden, elkander meer in 
de hand werken, elkander tot steun en tot 
aànmoediging zijn. 
Zeker, wij zullen af en toe in ons vertro·1-
wen teleurgesteld worden; we zullen af en 
toe ons vertrouwen te vlug gegeven hebben. 
Is dit echter een reden, om eenieder te wan
trouw�n, om tegenover allen op onze hoede 
te zijn, om hardnekkig vast te houden aan 
het öudë gezegde:· wees vertrouwd, maar 
vertrouwd niemand? Zullen wij zelf wel ooit 
vertrouwen ontmoeten, als wij nooit iemand 
met vertrouwen tegemoet gaan? Worden wij 
niet juist zo vaak ontgoocheld, omdat ons 
vertrouwen niet méér was een verkapt wàn
trouwen? 
We moeten meer vertrouwen hebben in 
God. Tegenover Hem staan we al even 
achterdochtig als tegenover onze mede
mensen. Waarom moeten wij ons wàntrou
wen op Hèm overdragen? 
Zal Hij de deur voor onze neus dicht
gooien als wij willen vluchten? 
Is Hij niet veeleer de zorgende God, die 
ieder haar op ons hoofd geteld heeft en die 
let op al onze schreden, opdat wij ons niet 
zouden stoten aan de stenen van de weg? 
Is Hij niet veeleer de zorgende God, die 
ons geen enkel ogenblik loslaat in Zijn ge
dachten. 
Hoe minder wij onszelf vertrouwen, hoe 
meer wij op God bouwen. 
In onze dagen is moedeloosheid onze ge
vaarlijkste vijand. Zij maakt ieder hoger 
streven vruchteloos. 
Zij maakt ons tot verslagenen, lang vóórdat 
wij onze krachten hebben verbruikt. Zij 
schildert ons de toekomst zwart op zwart en 
voorkomt iedere ernstige poging om de hand 
aan de ploeg te slaan. 
Christus was de moedigste van alle Gods
gezanten. Hij stond midden in de strijd. De 
stormen gierden om Zijn hoofd. Zijn tegen
standers beraadslaagden over Zijn dood, en 
toch zette Hij zijn zending onvermoeid 
voort. Zo moeten ook wij zijn! Godskinde
ren, onder de leuze: Omhoog, vooruit met 
God! 

1 Octobermaand. Gezinsmaand. 

Goede gezinnen, 
een goede wereld. 

Vaders en Moeders, maakt 
in de Octobermaand iedere 
week één avond vrij voor 
de . conferenties over het 

huwelijk.· 



NIEUWS 

'in Vogelvlucht. 
·communisten in Paragay.

Tengevolge van een redevoering, waarin 
zeer zeker veel over democratie werd ge
sproken, door de heer Creydt, leide� der 
Communistische Partij van Paragay, 1s de 
activiteit. dezer schone groep in geheel Pa
ragay verboden. 

Papierschaarste en Neurenberg. 
Men kan haast een bibliotheek oprichten 

, met het papier dat bij het proces van Neu
renberg werd. zwart gemaa½t. Het v�rslag 
van dit proces zal worden 'J1tgegeven m 40 
boekdelen, elk van 600 bladzijden. Een Duit
se drukkerij uit de buurt van Neurenberg zal 
de hoge eer genieten dit karwei uit te voeren. 
In totaal zullen er 500.000 exemplaren van 
worden uitgegeven. Een eerste reeks v��40.000 stuks zal binnen een maand of VIJf
verschijnen in 4 talen n.l. in 't Engels, 't 
Frans 't Russisch en in het Duits. De ver
spreiding van dit werk over Duitsland zal 
door de bezettingsa'Jtoriteiten ten zeerste in 
de hand worden gewerkt. Laten we hopen, 

. dat de Duitsers het geval even braaf slikken 
als de propaganda van Goebbels. 

Raket-proeven in Amerika. 
Sedert de Wapenstilstand zijn de Amerika- _ 
men druk bezig allerlei proeven te nemen met 
nieuwe soorten raketten. In de woestijn van 
Nieuw-Mexico zijn voor dit doel nieuwe la
boratoria ingericht met wanden van drie 
meter dik. Een der nieuwste uitvindingen 
schijnt een raket te zijn van 5 meter lang 
en 30 centimeter dik. Dit projectiel wordt 
afgeschoten vanuit een metalen toren, waar
van de toch wel respectabele hoogte 30 me
ter bedraagt. In de toren wordt de raket 
voortbewogen op drie rails en krijgt binnen 
een halve seconde zo'n grote vaart dat het 
een hoogte bereiken kan van 70 tot 80 kilo
meter. Voor aan de spits van de raket is 
een radio-ontvangpost gemonteerd waardoor 
de richting van het ding vanuit het labo
ratorium bepaald kan worden. Want de in
genieurs zien op een groot radar-scherm in 
hun werkkamer, de baan van het projectiel 
scherp afgetekend en kunnen met bel1'1!p 
van de radio de richting wijzigen zo het 
vliegende potlood te veel van zijn baan 
mocht afwijken. Als deze proeven volledig 
�eslaagd zijn, gaat men beginnen met ra
lcetten van 150 ton. Dat belooft wat. 

EEN GEMODERNISEERDE WINKEL. 

Wij konden ons Zaterdag j.l. bijna niet re
aliseren in de "tegenwoordige tijd" te leven, 
bij het bezichtigen van het prachtige nieuwe 
interieur van de firma Witteveen. 
Dezelfde indruk, maar dan meer met be-

• trekking tot de grote verscheidenheid van
goederen, moeten de vele honderden dames,
die een kijkje kwamen nemen, hebben on
dergaan.
Ons interesseerde het prachtige mahonie
houten winkelmeubilair, de dames de inhoud
der vele laadjes en vakken. En velen van
haar moeten hebben gezucht bij de gedachte
aan de "puntenkaart". 
Met dat al, wat mooi is, is nu eenmaal
mooi. De firma Witteveen heeft haar zaak
gemoderniseerd, en de wijze van verkopen
door indeling in verschillende afdelingen als
het ware gerationaliseerd. Evenals voorheen
is de heren- en dames-confectie op de bo
venverdieping gebleven. Een zeer gemakke
lijke trap nodigt de met toewijzing of punten
begunstigde kopers als hetware vanzelf naar
boven om uit de verscheidenheid van dames
en heren-costuums een keuze te maken.
De ingeschreven klanten, die in bij loting
vastgestelde volgorde aan de beurt komen 
om het eerst benodigde textielgoed aan te
kopen, zullen in de komende dagen kunnen
ondervinden dat met deze vernieuwing een
goed overzicht van de voorraad wordt ge
boden en het kopen, afgezien van aan de 
distributietijd vastzittende onaangenaamhe
den, gemakkelijker is .gemaakt.

REGIONAAL GRONDONDERZOEK.

Chr. van Rooy-W. van Bragt.' 
F. Leermakers-A. van Lierop.

Barelay is, naar wij wel mogen 'Ve�oh�erstel
len, vrijwel iedereen bekend. En ZIJ, die deze 
geschiedenis nog niet of alleen maar de ro
man kende, hebben deze week de gelegen
heid gehad haar te gaan zien en ... bewon-
deren. 
Hoe dikwijls "de Rozenkrans" in de stad en 
op het land ook al werd opgevoerd - en 
de eindeloze reeks is nog steeds niet ge
sloten- het stuk heeft nog niets. van haar 
waarde verloren; integendeel, juist door het 
herhaaldelijk spelen hebben de executanten 
zich steeds dieper in hun rol kunnen in
leven, is er een spelroutine gerijpt en heeft 
hun kundig samenspel hier in Boxtel en over
al, waar het ook werd opgevoerd, veel 
waardering en gróot !i.ucces geoogst. 

Daar zeer waarschijnlijk den heer van Nis-
, telrooy wegens afwezigheid nieL-kan uit

komen, wordt zijn partij gesreeld door een
der reserves H. Po'Jlissen o J. G. F. Ver
huist. 

De Ark was dan ook niet groot genoeg alle 
bezoekers en van het vlotte spel van de 
acteurs en actrices van het Nederlands 
Volkstheater en van de inhoud van "de Ro
zenkrans" te laten genieten. Daarom heeft 
het gezelschap besloten nog eens terug te 
komen, teneinde iedereen in de gelegenheid 
te stellen dit boeiende stuk te gaan zien. 

DE STORMBAL HANGT UIT. 

Dat de Katholieke Arbeidersbeweging niet 
voor een kleintje vervaard is, wisten we 
reeds, doch dit is weer eens gebleken uit het 
feit, dat haar toneelgroep "Leeringhe ende 
Vermaeck" deze weejc goed spel te zien 
heeft gegeven in het stuk "De Stormbal 
hangt uit" van Will Breken berg", een stuk, 
dat zich heus zo gemakkelijk niet laat spelen. 
De spelers en speelsters van "Leeringhe en
de Vermaeck" zijn er, mede naar het warme 
applaus van het talrijke publiek te oordelen, 
onder regie van den heer Nol van Roessel 
uit Schijndel wel in geslaagd van dit stuk, 
dat zich in de bezetting afspeelde, een be
hoorlijke vertolking te geven. 
Het stuk op zich is weliswaar een beter 
product dan de vele anderen met een soort
gelijke strekking, toch mist het - het goede 
niet te na gesproken - de vlotheid, het 
ongedwongene!, wat wij in toneelst'Jkken zo 
gaarne aantreffen. 
AI waren alle spelers nu niet direct volledig 
op elkaar ingespeeld - de eene rol werd 
misschien wat beter ingeleefd dan de an
dere -, we kunnen toch gerust zeggen, dat 
het gezelschap - het is immers amateurs
werk - zich met goed gevolg van zijn niet 
geringe taak heeft gekweten want alle rollen 
werden in ieder geval goed weergegeven. 

MISSIE-COMITé-BOXTEL 

Ontvangen collecte, uitvaart mej. Van Dam
Verhoeven f 13.04. 

NOG EEN MOOIE BIJDRAGE. 

Brabants Toneel heeft door zijn uitvoeringen 
van "De vier Jaargetijden" het financieel 
resultaat van de Boxtelse Missie Tentoon
stelling aardig aangevuld. Een bedrag van 
f 537,96½ is aan de Fin. Commissie afge
dragen. 
Het Missie Comité dankt het gezelschap 
voor de spontane medewerking die zulke . 
mooie bijdrage voor de Missies heeft opge-
leverd. 

CONSUMENTENCREDlf.T. 

Men \;'erzoekt ons aan belanghebbenden te 
willen mededelen dat in het volgende num
mer van dit blad, mededelingen zullen wor
den gedaan omtrent de wijze en plaats waar
op de aanvraagformulieren voor consumen
tencrediet, kunnen worden ingev'.l!d. 
Degene die reeds een formulier op het post
kantoor gehaald hebben worden verzocht 
nog niet tot invulling van dat formulier over 
te gaan doch eerst de mededelingen af te 
wachten die de volgende week hieromtrent 
zullen worden gedaan. 

DAMMEN. 

De Eerste Boxtelse Damclub speelt a.s. Zon
dag haar eerste wedstijd voor de compe
titie van de Provinciale Noord-Brabantse 
Dambond tegen de Helmondse Damclub II 
uit Helmond. 
De wedstrijd vindt plaats des namiddags te 
zes uur in het clublokaal "Hotel Theuw
kens", te Boxtel. Met belangstelling zien 
wij uit naar het resultaat van onze Box
telse dammers tegen deze sterke spelers in 
de 1 e klasse, en hoe zij zich a.s. Zondag 
hierin zullen houden. Het is bekend, dat 
Helmond die met 2 tientallen aan de com
petitie te klasse deelneemt over behoorlijke 
kra�hten beschikt, en het onze spelers danig 
lastig zal kunnen maken, doch wij vertro·1-
wen op de sportieve rivaliteit die onze men
sen beheerst, waardoor wij rustig deze strijd 
zullen afwachten. 
Onze dammers veel succes. 
De opstelling der beide tientallen luidt als 
volgt: 
E.B.D. H.D.V. II.

Voor de onderlinge Competitie werden 
slechts twee partijen gespeeld, met als uit
slag: 
H. Poulissen-C. Steinmann 1-1
H. Schuurmans-A. van Nistelrooy 2-0
Tevens werd besloten om de wekelijkse club
avond niet meer zoals tot heden op Maan
_dag, doch te beginnen met a.s. Dinsdag 
15 October, iedere Dinsdag te houden. 

BURGERLIJKEN STAND BOXTEL 

van 1 October t.m. 7 October 1946. 

GEBOREN: Johanna M. C. d.v. Fr. A. Hoff
mans e.v. J. M. v. d. Steen; Wilhelmus J. 
A. z.v. M. H. Slijters e.v. G. v. d. Schoot;
Johannes C. z.v. C. Ma v. d. Broek e.v. 
M. H. Schellekens; Allegonda G. M. d.v.
G. v. Breugel e.v. G. P. Hazenberg; Jo
hanna H. M. d.v. J. v. Leent e.v. P. J. 
Bergman. 
ONDERTROUWD: Lambertus van den 
Brand en Adriana van de Ven; Franciscus 
van der Velden en Reiniera C. van Grinsven; 
Wilhelmus A. van den Eertwegh en Jacoba 
H. C. Michielsen; Leonardus A. • Kurstjens
en Elisabeth H. Mans; Hendrik'Js J. Mandos
en Adriana Snellaars.
GEHUWD: Henricus G. W. van de Laar 
en Eleonora Th. E. Leenen. 
OVERLEDEN: Petronella J. van Hal, oud 
58 jaar; Lucy F. J. M. J. Dewavrin, oud 
55 jaar, religieuse. 

Sport nieuws.

ODC - BOXTEL 2 - o.

In een van beide zijden sportief gespeelde en 
door scheidsrechter Martens keurig geleide 
wedstrijd, wist ODC van Boxtel te winnen 
door een beter technisch spel, terwijl Boxtel 
het loodje moest leggen omdat het niet een 
even doortastende voorhoede had als haar 
tegenpartij. De half-linie en de backs van 
Boxtel hadden ontegenzeggelijk een zwaar
derer taak dan dezelfde linies van ODC, 
daar de voorhoede van ODC zeer beweeg
lijk was terwijl èr van de voorhoede van 
Boxtel niet genoeg uitging. In de eerste helft 
leek het of Boxtel veel sterker was dan 
ODC, nochtans waren ze niet in staat te 
doelpunten, al mag men zeggen dat een mooi 
schot van midhalf Schoot een beter lot had 
·verdiend.
Reeds direct na de rust kon Hazen berg 1-0
maken door van een onvaste greep van Ki
vits gebruik te maken. Ook het tweede
doelpunt wist hij te maken. Daarna kwam
Boxtel los in een meer aanvallend spel, maar
de tijd verstreek, zonder dat er nog doel
punten gemaakt werden.
Deze wedstrijd leek ons een spel van twee
gelijkwaardige ploegen, waarbij de eene
sterker was in de voorhoede, de andere in
de achterhoede.

BOXTEL II - ODC II 1 - 4.
Boxtel II ging met 4-1 ten onder in de
wedstrijd tegen ODC II en werd hierdoor
eer11 varing rijker: dat eerste klas onder
aft - } het wel veel gemakkelijker heeft
dan ten ploeg uit de derde klas, waarin ze
vorig jaar uitkwamen. Een ongelukje kon
niet worden voorkomen, maar men moet op-

De geschiedenis 

Volgende week zal een begin worden ge
maakt met 't steken der monsters voor' het
regionaal grondonderzoek. Wie nog aan dit
onderzoek wil deelnemen, kan zich tot 15
October opgeven bij P. v. d Sande, Molen
straat 14. De kosten per monster bedragen
f .3,25. Aan landbouwers met minder dan 10 ,
h.a. grond, wordt de helft van deze prijs
door het Rijk vergoed.

W. Tijbosch-F. Wich.
A. Kool-P. Verschoren.
H. Schuurmans-L. Kieviet.

5. Een bijschuurtje achter de smederij had
<len ze voor hun werkplaats ingericht. Hier
werd gewerkt dat het een lust was. Die twee
waren me daar een auto aan het maken,
van alles hadden zij bij elkaar gezocht, een
oude 'motor en wielen zonder banden en
wat er voor andere dingen nodig zijn en de
wagen zelf werd van plankjes getimmerd.
Het leek wel een klein race wagentje. Ze
werkte even handig onder als in de wagen.
>t Was hun ernst, alsof hij op bestelling
werd gemaakt en spoedig klaar moest zijn.

DE ROZENKRANS. 
De liefdesgeschiedenis van den binden Ge
rald Dalmain en Zuster Rosemary Gray uit 
het boek "de Rozenkrans" van Florence ·L. 

J. F. v. d. Wouw-H. Geeven.
C. Steinmann-J. Tabor.
E. van Roosmalen-P. van Leuken
A. van Nistelrooy-P. Wouters.
C. Oliemeulen-L. Kellenaars.

merken, dat van beide _zijde fair werd ge� 
speeld. 

BO?(TEL 111 - ODC 111 7 - 3.

Het derde elftal van ODC moest van het 
derde elftal van Boxtel verliezen, hoewel zij 
eerst een flinke voorsprong hadden weten te 
bewerken. 

, VOETBALPROGRAMMA VOOR 
, ZONDAG AANSTAANDE. 

Boxtel I speelt tegen de· Vlijmense Boys .. 
Zij zullen hier een flinke partij moeten spe
len. 
ODC I speelt tegen OOI uit Rosmalen. Hier 
zal hen geen gemakkelijke taak waclûen. 
Verder luidt het programma: 
Boxtel II tegen Rhode Il. 
Boxtel III tegen Empelina .. 
ODC II tegen Boschkant. 
ODC III tegen 'Irene. 
Korfbal. 

'KORFBAL. 

ORANJE-WIT 111- ODC I O ...: 2. 
Zondag speelde 0DC • in Ti!b'Jrg tegen Or.
Wit III. Direct na het beginsign�al kwam 
0DC al herhaaldelijk in de aanval en hoe..: 

wel er zeer goed werd gedoeld, zagen zij 
geen kans "een doelpuntje ilte scoren. Dan 
ging het spel weer op en neer, totdat een 
van onze speelsters met een prachtige worp 
aan ODC de leiding gaf. Met bruut geweld 
tracht Oranje-Wit de achterstand in te ha
len. 0DC echter houdt stand en de rust 
gaat in met een 0-1 voorsprong voor 0DC. 
Na ·de rust was de sportiviteit van het spel 
der Oranje-Wit-ers zo goed als verdwenen. 
Het tegen-offensief zet in, doch onze ver
dediging is op haar hoeden. Intussen laat 
ook onze voorhoede de hen aangeboden 
kansen niet onbenut en brengen de stand op 
0-2.

ODC 111 - BOXTEL II 2 - t. 
De eerste competitiewedstrijd van ons derde 
twaalftal vond plaats op eigen terrein. Het 
suel had een prettig verloop. Boxtel neemt 
de leiding met 0-1. Vlak voor de rust echter 
volgt de gelijkmaker. Vrouwe Fortuna was• 
ODC gunstig gezind en zorgt voor een 
tweede doelpunt. In onze verdediging ont
stonden enkele zeer critieke momenten maar 
zonder resultaat. 
a.s. Zondag zal ons derde twaalftal de strijd
aanbinden tegen K.C.V. Il ·1it Venlo. We 
wensen hen een prettige en succesvolle korf
baldag toe. 

. ATHLETIEK. 
De afd. athletiek der' Sportvereen. O.D.C. 
organiseert op Zondag 13 October haar 
jaarlijkse Boxtelse-kampioenschappen ter ge-. 
legenheid van hun eerste Lustrum. / · 
Deze kampioenschappen bestaan uit een ver
plichte vijfkamp en vinden plaats op ,het • 
O.D.C.-terrein.
Aanvang der wedstrijden om 2 uur. Het be
loofd een spannende strijd te worden, dus
sportliefhebbers Zondag allen op naar het
O.D.C.-terrein.
In aansluiting op deze Sportfeesten organi
seert de afd. athletiek een feestavond bij den 
Heer Robben voor hare leden en donate'Jrs 
op Zondag 20 October. 
Tevens vindt er een Estafette-Fakkelloop 
plaats op 26 0ctober vanuit de beroemde 
Corridor van waaruit Boxtel bevrijd is, over 
een afstand van ± 45 KM. 
Dames en Heren leden, denkt U om de 
wintertraining in de zaal op den Burgakker. 
Dames Vrijdagavond van 8 tot 9. 
Heren en Jun. Woensdag van 8 tot 9. 
Zij die nog nietbeschikken over schoenen, 
kunnen deze afhalen bij F. Leermakers. 

Het Bestuur. 

van Felix Flink. 

6. Sjef de smid liet hen maar begaan,
hij deed alsof hij er niets van wist, maar
natuurlijk was hij er drommels goed van op
de hoogte.
Van tijd tot tijd keek hij eens door een
opening in 't plankenschot en dan had hij
plezier. 't Zijn een paar bliksems handige
jongens dacht hij bij zich zelf, daar groeien
een paar pracht mede-monteurs uit. Vaklui
waar de maatschappij wat aan heeft. Hij
sprak er echter met niemand over, want als
het uitlekte, dan was de aardigheid er af.



HOCKEY NIEUWS. 

De resultaten van de wedstrijden van ver
leden Zondag zijn ditmaal niet zo g,.mstig 
en alleen ons eerste heren-elftal slaagde 
er in een overwinning te behalen. Het Eind
hovense team van HTCC werd met 4-2 
verslagen en zo zijn we weer een stap ver
der op de moeilijke weg naar het kam
pioenschap. Maar heren, nog eens geducht 
geoefend, want de uitslag zou bij een betere 
behandeling van de toegewezen strafcorners 
nog veel groter geweest zijn. Onze Dames 
moesten tegen Eindhoven II met 2-1 het 
loodje leggen. Het is jammer, maar daarom 
niet getreurd, er komen nog meer wedstrij
den en daarom de volgende week weer vol 
goede moed voorwaarts. 
Het wedstrijdprogramma van a.s. Zondag 
ziet er als volgt uit: Dames: Hopbel I
MEP I en voor de heren : MEP 1-Jutop I en 
MEP 11-HOCO II. Voor onze dames ligt 
er wel een overwinning in het verschiet. 
Maar dan ook goed aanhouden en flink 
doorzetten. Hier moet gewonnen worden en 
dat kan ook gemakkelijk mits jullie allemaal 
je best doet. Laat nu eens zien dat je ook 
nog wel weer eens kunt winnen. De Heren 
van het eerste elftal spelen tegen Jutop en 
zullen ook geducht van zich af moeten 
bijten. Want Jutop zal zijn '.literste best doen 
om tenminste een gelijk spel af te dwingen. 
Dus MEP I laat zien dat jullie werkelijk 
hockeyen kunnen. Het tweed elftal speelt 
zijn eerste competitie-wedstrijd tegen HO 
CO II. Wat het resultaat van deze wed
strijd zijn zal, zien we met belangstelling 
tegemoet. We houden het op een over
winning, maar of het dat inderdaad zijn zal, 
kunnen we nu nog niet voorspellen. Aan 
jullie de kans om te laten zien wat je 
waard bent. 

ZE HEBBEN DE HARTEN 

ONZER VROUWEN 

GESTOLEN! 

Er is wéér een zending Nylo,, 
kousen in Nederland aange
komen. Amerikaansche kouser,, 
van glas gesponnen en toch -ijzer
sterk, ragfijn en elegant. Kousen, 
die het hart van elke vrouw 
gestolen hebben. Maar Nylon 
kousén of geen .Nylon kousen, 
�im.__a_n_der� hart�weps_ch is voor 
iederen Nederlander in vervulling 
gegaan. We kuni1en weer genieten 
van ons kopje echte thee! War 
heeft de Gruyter ons weer ver
rast met zijn vier bekende merken. 
Zelfs het merk zilver-rood, die 
bijzonder fijne, geurige thee is er 
weer. Luchtdicht verpakt in me
taalpapier. Thee zooal� alleen 
de knappe vakmenschen van de 
Gruyter die kunnen samenstellen. 
En zoo heeft de Gruyter met zijn 
thee weer aller hart gestolen. 
Betere thee - geurig en verkwik
kend als geen andere en . . . . . 
zooals alleen bij de Gruyter nog 
een belangrijke besparing door 
de tien procent korting! 

GEMONDE 

OPENING MUZIEKKIOSK. 

Zaterdagavond j.l. de vooravond van de 
kermis opende onze fanfare 11St. Lambertus" 
onder grote belangstelling haar prachtig 
nieuw gebouwde kiosk. Onder marsmuziek 
werd van het clubhuis café Verbruggen af
gemarcheerd. 
Bij de kiosk sprak de· voorzitter, de heer J.
van Elk de saamgestroomde dorpsbewoners 
toe. Hij bracht dank allereerst aan den Edel 
Achtbaren Heer Burgemeester van St. Mi
chiels-Gestel, die zo welwillend was geweest 
deze avond de kiosk te komen openen.· 
Verder allen, dit zijn alle inwoners van Ge. 
monde die met materiaal en of arbeid de 
totstandkoming hebben mogelijk gemaakt. 
Bijzonder dank werd gebracht aan den heer 
H. van Boven die door zijn ontwerp en de
uitvoering de ziel van het werk is geweest.
De EdelAchtbare Heer Burgemeester Fran
dssen die daarna het woord voerde stelde
de spontane ·samenwerking van de Gemon
denaren als voorbeeld voor de hele gemeen
te en hoopte op geestelijk economisch en
,cultureel gebjed steeds zulke samenwerking
te mogen ondervmden en verklaarde de
kiosk geopend. •
Onze ijverige directeur der fanfare den 
heer Jos v. d. Braak sprak in zijn kort woord 
vol lof over de voortvarendheid van zijn 
muzikanten en ,hoopte in de toekomst veel 
muzikale lauweren te vergaren. Daarna wèrd 
een schitterend openingsconcert ten gehore 
gebracht dat telkens een dankbaar applaus 
oogstte. Gemonde kan trots zijn op deze 
.culturele vooruitgang. 

Distributie nieuws.

Uitreiking van Schoenenbonnen op 
cijfer 0. 

Veder wordt bekend gemaakt, dat degenen 
wier laatste cijfer van de tweede distri
butiestamkaartnummer een O is op de vol
gende dagen een schoenenbon kunnen ont
vangen, mits zij ná 1 Januari 1945 geen 
bon voor gewone, Amerikaanse of beroeps
schoenen ontvingen. 
Dit geldt tevens voor kinderen, die de leef
tijd van 10 maanden hebben bereikt en 
evenmin nog geen bon hebben ontvangen. 
Oirschot: 14 October A t.m. M. 

.,15 October N. t.m. Z. 
Best: 16 October A t.m. M. 

17 October N. t.m. Z. 
Liempde: 18 October alle letters. 
Esch: 19 October alle letters. 
Schijndel: 21 October A t.m. M. 

22 October N. t.m. Z. 
Boxtel: 23 October A t.m. M. 

24 October N. t.m. Z. 
Wijbosch: 19 October alle letters. 

Verlenging suikerbon. 

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, 
dat de voor suiker of jam aangewezen bon
nen 606 en 106 "suiker" en 607, 107 en 108 
11Algemeen" geldig blijven tot ern tot 19 
October a.s. 

OFFICiëLE BONNENLIJST. 

voor de tweede helft van de t tde 

periode 1946 (13 t.m. 26 October). 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 

Bonkaarten KA, KB, KC 610. 

610 t.m. 614 brood: 800 gram brood. 
615 brood : 400 gram brood. 
618 boter enz.: 125 gram boter. 
619 boter enz.: 125 gram margarine of 100 

gram vet. 
628 boter enz.: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
620 algemeen: 200 gram kaas (waarvan 100 

gram korstloze kaas). 
621 algemeen: 250 gram zachte zeep. 
622 algemeen: 100 gram bloem. 
B 28 Reserve: 1600 gram brood. 
C 28 Reserve: .800 gram broo_d. 
B29 Reserve: 100 gram kaas ( waarvan 50 

gram korstloze kaas). 

Bonkaarten LA, LB, LC 610. 

537 vlees: 100 gram vlees. 
538 vlees: 400 gram vlees. 
A 10 melk: 4 liter melk. 
B 10, C 10 melk: 7 liter melk. 

Bonkaarten KO, KE 610. 

110, 11 t brood: 800 gram brood. 
118 boter enz.: 250 gram boter. 
119 boter enz.: 125 gram margarine of 100 

gram vet. 
120 algemeen: 100 gram kaas (waarvan 50 

gram korstloze kaas). 
121 algemeen : 250 gram zachte zeep. 
D 28 Reserve: 800 gram brood. 
E 28 Reserve: 250 gram rijst, kindermeel of 

kinder biscuits. 
D 29 Reserve: 100 gram bloem. 
E 29 Reserve: 300 gram bloem. 

Bonkaarten LO, LE 610. 

037, 038 vlees: 100 gram vlees. 
D 10, E 10, melk: 12 liter melk. 
Tabakskaarten enz. 
T 51: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V52: 200 gr. chocolade en/of suikerwerken. 
X51 : 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X52: 200 gram chocolade en/of suikerwerk. 

Voor de week van 20 t.m. 26 October zullen 
nog bonnen worden aangewezen voor tabak, 
suiker en thee. 
Deze week is wederom 100 gram vlees extra 
beschikbaar, zodat men in totaal 500 gram 
per veertien dagen ontvangt. 
Op de bonnen voor kaas wordt voor de helft 
korstlozen kaas afgeleverd. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 11 October a.s. worden gebruikt, 
met uitzondering van de bonnen voor vlees 
en melk, waarop eerst met ingang van 
Maandag 14 October a.s. mag worden ge
kocht. 

Parochie=Agenda 
PAROCIE v. d. H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 13 October: De H.H. Missen 
om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 
11 de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie. Na de middag om 3 uur Lof met Ro-

zenhoedje. Om half 4 H. Familie. Om kwart 
voor 12 kleine Congregatie. 
Vandaag de 2de schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaat welke bijz. in de mild
dadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. 
Deze week eiken avond om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje en gebed tot den H. Joseph 
vanwege de Octobermaand. Donderdag 
avond om 8 uur Huwelijksconferentie. 
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 gez. Dienst 
voor Franciscus Servati'.ls van Elten en Mia 
de dochter; z.a. gel. H. Mis voor Lambertha 
Vervoort Sleutjes te St. Oedenrode overl.; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Norbertus
Mutsaers te Tilhurg overleden; om half 8
gel. jrgt. voor Petrus van Engeland; z.a. gel.
jrgt. voor Bernardus Verhagen en Huberta
Marks; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Henricus Poirters vanwege het politiekorps;
om half 9 gel. jrgt. �oor Maria van Mierlo
Vermeulen.

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor· Johanna v. d. Hagen Princée; z.a. gel. 
H. M� voor Marinus van de Meijden van
wege de buurt; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Hendrica v. d. • Brand vanwege neven
en nichten; om half � gel. H. Mis voor
Josina van Dam Verhoeven; z.a. gel. H. Mis
voor Marinus van Hamond; H. Hart altaar
gel. H. Mis tot bijz. intentie; om half 9 gel.
jrgt. voor Hendrica v. cl. Besselaar Schellen:
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johanna van Liempt van Hoorn; 
z.a. gel. H. Mis voor Antonia Slijters v. d.
Langen berg vanwege haar zwagerin; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Johannes v. d. Langen
berg v. d. Schoot; om half 8 gel. mndst.
voor Jacoba Veendijk Tiddens; z.a. gel.
H. Mis vanwege het "Biddend Leger"; H.·
Hart altaar gel. mndst. voor Angela Hono
rina de Meij; om half 9 gel. H. Mis voor
Erasm'.ls Kolen.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Henrica van Liempt; z.a. gel. 
H. Mis voor Anna v. d. Meijden v. d. Ven
vanwege O.L. Vr. in 't Zand; H. Hart altaar
gel. H. Mis voor Hendricus Poirters van
wege de buurt; om half 8 gel. mndst. voor
Francisca Mommers; z.a. gel. mndst. voor
Johanna v. d. Hagen Princée; H. Hart altaar
gel. mndst. voor Albertus Beekmans; om
half 9 gel. H. Mis voor Antonia Slijters v.d.
Langenberg. vanwege de H. Eijk.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Anna Catharina Senden Tendijck; z.a. 
gel. H. Mis voor Peter Karel van Rooij 
vanwege de R.K. Bouwvakarbeidersbond; 
om half 8 gel. H. Mis voor Mathieu v. d. 
Wee; z.a. gel. mndst. voor Henric'.ls Poir
ters; H. Hart alt. gel. H. Mis v. Anny van 
Domburg; om half 9 gel. H. Mis v. Johannes 
Adrianus Swinkels te Tilburg overl. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Cornelia van Liempt; z.a. gel. jrgt. v. 
Johannes Hendricus v. d. Biggelaar; H. Hart 
altaar gel. jrgt. voor Martinus Verbruggen; 
om half 8 gel. jrgt. voor Cornelis v. d. 
Vel den en Joseph den zoon; z.a. gel. mndst. 
voor Josina van Dam Verhoeven; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Anna Bogaerts v. d. 
Meerendonk vanwege St. Willibrordus; om 
half 9 gel. H. Mis voor den Zeer Eerw. Heer 
Pastoor C. Damen vanwege de KA.

In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan
dag: gel. H. Mis voor Theodorus W eijers; 
Dinsdag gel. H. Mis voor Johannes Dan
kers ;- Woensdag: gel. H. Mis voor Marinus 
van Laarhoven; Donderdag gel. H. Mis voor 
Martina van Zeeland; Vrijdag gel. H. Mis 
voor Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Zater
dag gel. H. Mis tot bijz. intentie. 

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te 
ontvangen: Johannes Antonius Schaffer uit 
deze perochie en Maria Eugenia Francisca 
van Vucht geb. en won. te Esch; waarvan 
heden de 1 e afkondiging geschiedt; Fran
ciscus Cornelis Timmermans uit deze paro
chie en Johanna Jacoba Rossou wed. van 
Johannes Hubertus Bosch geb. en won. te 
Vught; Adrianus Martinus v. d. Weijde '.lit 

. deze parochie en Adriana Maria van Box-
tel geb. en won. te Schijndel; Lambertus 
v. d. Brand uit deze parochie wedn. van
Johanna Nicolasina van Amstel en Adriana

v. d. Ven uit deze parochie; Wilhelmus An
tonius v. d. Eertwegh geb. te St. Oederode
en won. te Son en Jacoba Henrica Cornelia
Michielsen uit deze parochie; waarvan he
den de 2e afkondiging geschiedt; Petrus
v. d. Mortel wedn. van Johanna ]oosten geb.
en won. te Asten en Henrica Maria van
Kessel uit deze parochie; Marinus Johannes
Maria van Oers uit deze parochie wedn. van
Cornelia Verbaten en Cornelia -Maria Gijs·
bertha Ypelaar uit deze parochie; waarvan
heden de 3e afkondiging geschiedt. De ge
lovigen zijn verplicht de h•Jn bekende huwe
lijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd
ten spoedigste aan den pastoor bekend te
maken.
Opgehaald voor de Missie bij het Huwelijk 
van v. B. v. d. L. f 7.50; bij de uitvaart van 
Petronella van Hal voor Broeder L. van 
Rooij missionaris in Belgisch Congo f 6.50. 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL. 

18e Zondag na Pinksteren 13 Oct. '46. 

De te schaal is voor de Kerk; de 2e schaal 
voor de B.N. a.s. Zondag Missiezondag; de 
1 e schaal is dan voor de Missie. De Hoog
mis is met Volkszang. Wij verzoeken op
nieuw de gelovigen de Hoogmis door onze 
gemeenschappelijke zang te maken tot een 
waar parochiefeest. 
Om kwart voor 12 H. Familie voor jongens. 
De vergaderingen van Santa Teresa en 
der H. Familie vervallen vanwege de Koren
dag • ·Jit Liempde. Vanavond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje. Verder deze week iedere 
avond half 8 Lof vanwege de Octobermaand. 
Blijft dit Lof trouw bezoeken om de be
scherming van Moeder Maria af te sme
ken over al uw ondernemingen. 
Dinsdagavond om 8 uur 2e Huwelijkscon
ferentie. Huwelijk en gezin zijn de grond
peilers van onze samenleving. Woont deze 
conferenties bij - om Uw gezin opnieuw te 
doordrenken van den waren Christelijken 
geest. 

Het jeugdtriduum tot voorbereiding van het 
Feest van Christus Koning zal dit jaar ge
geven worden door Pater Marius op 24,• 25 
en 26 October. 
a.s. Woensdag herdenking der Kerkwijding
van onze eigen Parochiekerk.

ZONDAG 13 October: 6 uur l.d. voor Hen
ric•Js van Eijk vanwege Retraitepenning.; 
7 uur I.d. voor overleden ouders; 8 uur l.d. 
voor Maria Kaufman vanwege Retraite
penning; kwart over 9 l.d. voor Bijz. int. ter 
ere van het H. Hart; Half 11 de Hoogmis 
voor Harry van Kleef vanwege Hengelsport
vereniging. 

MAANDAG 14 October: 7 uur 1.d. voor 
Johanna van Schijndel-Zwanenberg; kwart 
voor 8 l.d. voor Wilhelmus van de Horst; 1.d. 
Jacoba v. d. Horst-Rademakers; half 9 l.d. 
voor Albertha van Breugel-Cornelissen. 

DINSDAG 15 October: 7 uur l.d. voor Wil
ly Derks; kwart voor 8 l.d. voor Marinus 
v. d. Meyden vanwege Kleinkinderen; l.j.
voor Hendrina v. cl. Langen berg; half 9 z.m.
Theodorus Hendriks.

WOENSDAG 16 October: 7 ·mr 1.d. voor 
Theodora Paymans v. d. Heuvel te Oister
wijk overleden; kwart voor 8 l.d. voor An
tonius Wagenaars en echtgen.; Ld. voor 
Adrianus en Franc. Wagenaars; half 9 l.d 
voor Petrus van Eindhoven. 

DONDERDAG 17 October: 7 uur l.d. voor 
den Heer Paulus Leenen; l.d. voor Johan
nes Driessen; kwart voor 8 l.d. voor Adria
nus Potters, echtgenote en dochter; l.d. voor 
den Heer Bernardus Overmaas; half 9 l.d. 
voor Adrianus en Franciscus Wagenaars; 
10 u•Jr Pl. gez. Huwelijksmis met assistentie. 
VRIJDAG 18 October: 7 uur z.j. voor Frans 
van Breugel; 1.d. voor Nelly Driessen; kwart 
voor 8 l.j. voor Rector Petrus Baayens; 
1.d. voor Antonius Wagenaars en echt.; half
9 z.d. voor den Heer Arnold v. d. Laar en
Getruida Coolighem z.e. •

ZATERDAG 19 October: 7 uur l.d. voor 
Johannes Driessen; l.d. voor Elisabeth v. d. 
Elst te Maastricht overl.; kwart voor 8 Ld. 
voor Adrianus Langenberg en Hendrica v. d. 
Nat; 1.d. voor Johanna Potters-Kemps; half 
9 Ld. voor den Heer Jacobus Post en Maria 
Beekmans z.e. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 

18de Zondag na Pinksteren. 1946. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor het welzijn 
v. d. Parochianen; half 9 H. Mis; 10 u·J;
Hoogmis tot bijzondere intentie; de eersrt
schaal is voor de parochiane, aan wie wij lS; 

uitzet voor haar vertrek naar de Misslf
meegeven. De tweede schaal is voor B.N.
Drie uur Lof met rozenhoedje, om Gods



zegeningen over de Missionarissen af te 
smeken bij hun vertrek naar de Missie
�1nden, daarna Missielied. 
eJ1AANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
,atentie; kwart over 8 H. Mis ter ere v. d. 
H. Jozef en den H. Gerardus Majella.
DINSDAG: half 8 H. Mis ter ere v. O.L., 
Vrouw van Altijddurende Bijstand; kwart 
over 8 jrgt., waarbij de kerk met een kaars 
"'.ordt vereerd, voor Adrianus v. d. Loo. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere v. d. 
H. Gerardus Majella; kwart over 8 H. Mis
ter ere v. d. H. Gerardus Majella. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis vanwege· 
processie .Boxtel-Kevelaar voor Johannes 
Vissers; kwart over 8 H. Mis tot intentie 
v, d. leden der Godsvruchtige vereniging ter 
ere v. d. H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis vanwege broeder
schap ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes 
voor Johannes Vissers; kwart over 8 gez 

• H. Mis voor mej. Wilhelmina v. d. Boom.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johanna 
Maria van N-unen-v. d. Schoot; kwart over 
8 H. Mis voor Petronella van Hal in Boxtel 
overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 5 
tot half 7. Om zes uur Lof ter ere van het 
Onbevlekte Hart van Maria tot hulp voor 
de bewaarschool. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen te 
ontvangen: Marinus Leonardus van de San
de uit deze parochie en Maria Beks uit de 
parochie St. Petrus te Vught waarvan he
den de 2de afkondiging geschiedt. 
Leonardus Antonius Kurstjens, weduwnaar 
van Elisabeth Agnes Reuten en Elisabeth 
Henrica Mans, beiden uit deze parochie 
waarvan heden de tweede afkondiging ge
schiedt. 
30 dagen worden de gebeden verzocht voor 
mevrouw Anna Maria Reuten-Hoen te Roer
mond en Petronella van Hal in de parochie 
St. Petrus overleden. • 
Zaterdagavond te zes uur Lof tèr ere v.h. 
Onbevlekte Hart van Maria tot hulp voor de 
bewaarschool. 
Tenslotte aanbevolen een noveen voor een 
zieke en het Rozenkransgebed dagelijks tot 
hulp 'voor het bewaarschoolonderwijs. 
PAROCHIE ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
18e Zondag na Pinksteren, 13 October 1946 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Johanna Maria 
Johannes van Zeeland; 8 uur I.m. voor 
Wilhelmina Wilhelmus Bax als overleden lid 
van de Retraitepenning; de hoogmis tot wel
zijn der parochie. Na de middag half 3 
plechtig Lof, gedurende het welk' de ge
zangen zullen uitgevoerd worden door de 
verschillende koren van den Korenbond, 
Kring Boxtel en hetwelk zal voorafgegaan 
worden door bijzonder orgelspel. Deze ko
renbond zal verder nog een bijeenkomst 
hebben in het parochieh-uis om half 5. 
MAANDAG: 7 uur z.j. Willem v. Esch; 
half 81.j. voor Adrianus van Zeeland; 8 uur 
I.m. voor Martinus van Houtum als overle
den lid der processie Roermond. 
DINSDAG: 7 uur z.m. voor Martinus van 
Houtum als overleden lid der broéderschap 
H. Theresia; half 8 l.j. voor Johannes van
Zeeland; 8 uur l.mndst, voor Maria Vughs. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Theodorus 
Versantvoort half 8 l.mndst. voor Johannes 
Vingerhoets; 8 uur I.m. voor Martinus 
van Houtum als overleden lid der Boeren
leenbank. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.j. voor Maria 
Theodorus Versantvoort; 8 uur I.m. ter ere 
van den H. Gerard'.ls M. 
VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Cornelis de 
Laat; half 8 l.mndst. voor de wed. Johana 
Jan v. d. Wiel; 8 uur I.mndst. voor Johan
nus v. d. Biggelaar. 
ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Martinus 
van Dijk; half 8 I.mndst. voor Helena Leo
nardus van Rooy; 8 uur l.mndst. voor wed. 
Wilhelmina Jan Vorstenbosch. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l.mndst. voor wed. Johanna 
Adrianus van de Koevering; 10 '.!Ur z.m. 
voor Lambertus van Abeelen als overleden 
Korist. 

BEKENDMAKING. 
De Burgemeester van Boxtel maakt bekend: 
dat de Gemeente Boxtel, ingaande 1 October 
1946, is ingedeeld bij het Provinciaal Bureau 
Noord-Brabant, Julianaplein to te 's-Her
togenbosch. De Gemeente valt dus vanaf 
,die datum niet meer onder het Streekbureau 
iSchijndel. 
Boxtel, 8 October 1946. 

De Burgemeester voornoemd,, 

Missiebus: Bij uitvaart van Martinus van 
Houtum f 12.-. 

H. Mis van 8 uur zullen ze gezamenlijk
communiceren. 

Konings uit dankbaarheid; 8 uur H. Mis 
voor Wilhelmus en Wimke van Schijndel.-

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS, ESCH 
Achttiende Zondag· na Pinksteren. · 

HH. Missen om 7 uur, 8.30 uur en 10 u. 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal
collecte voor Bijz. noden Episcopaat. Na 
den middag om 3 '.lur Lof met Rozenhoedje. 
Na het Lof een lied. 

Deze week iedere avond om 6.30 uur Lof 
v.w. de Octobermaand. Zondag a.s. is het
Missie-zondag. Alsdan 2de schaalcollecte 
voor de Missie. 

WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Johánna 
van Zeeland; 8 uur H. Mis voor Wimke van 
Schijnderv.w. de schoolkinderen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Hen.:. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis; 8.30 u. H. Mis 
voor Bijz. intentie; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie. 

dricµs Johannes Fick v.w. Fam. de Leyer; 
8 -uur jrgt. voor Joannes Sterks. 

Maandagmiddag om 4 uur moeten de kin
deren van het 5e, 6e, 7e en 8e leerjaar 
komen biechten. Dinsdagmiddag die van het 
4de en 5de leerjaar. Woensdag onder de 

MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
dus Jacobus van den Akker te Best overl. 
8 uur H. Mis voor de gevallenen onzer 
Parochie. 

VRIJDAG: 7 ·Jur jrgt. voor Marià Sterks
Schoenmakets; 8 uur H. Mis voor overleden 
Familie Dankers-van Liempt. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis va� 
Brunschot en Dorothea Latijnhouwers hsv.; 
8 uur H. Mis uit dankbaarheid. DINSDAG: 7 u'.lr H. Mis voor Joannes 

Voor de zeer sympathieke 
wijze van deelname, die wij 
bij het overlijden van ons 
lief dochtertje MARJA 
mochten ondervinden zeg
gen wij· allen, vooral de 
buurtbewoners, hartelijk 
dank. 

Namens allen 
KEES VAN SCHAAIJK 
Wilhelminastr. 37 Boxtel 

Net kosthuis gevraagd voor 
bouwvakarbeiders uit Hol
land, schriftelijke opgave 
van adres onder nr. 91 of 
mondeling Molenstraat 19. 
Te koop G.Y. biggen, zeer 
zwaar bij M. van Roosma
len, Lennisheuvel 96 Boxtel 
Te koop aangeboden zoo 
goed als n_ieuwe Z\\�rte 
damesschoenen, maë,t 4.0. 
met hoge sleehak. Adres 
bevragen, Molenstraat i 9, 
Te koop een donkerblauwe 
Swagger met bont, maat 42 
tevens een linnen dames
regenmantel, maat 42, bei
de zoo goed als nieuw. Te 
bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: 1 Nieuw keuken
tafeltje; 2 nieuwe keuken
stoelen; 2 waschtafeis; een 
nachtkastje; een bronzen
Kroonlamp; een vogelkooi; 
een zwaar ·eiken bloemtafel 
een zwart met koper mu• 
ziekkastje, alles tegen bil
lijke prijzen. Rechterstraat 
no. 44. 
Verstelnaaister biedt zich 
aan. Adres bevragen Mo
lenstraat 19. -

Voor lichte kantoor- en expe�itiewerkzaamheden 
wordt gevraagd een 

NETTE JUFFROUW 
Vereischt wordt een nette hand van schrijven en 
bekend met typewerk. Eventuecle reiskosten worden 
vergoed. 
Chemische Waascherij en Stoomververij "Den Dries", Boxtel. 

Weet U dat het adres 
•••••••••••••• 
■ ■ 
• ■ 
: voor : 

•••••••••••••••• • •••••••••••••••

; Boter, 'Kaas en Vis i 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bij D. vos in de Stationstraat is? 

AANBESTEDING. 
Namens zijn opdrachtgever, het R.K. Kerkbestuur van 
de H. Hart Parochie Nieuwe Kerkstraat te Boxtel, 
zal ondergetekende onder R.K. Georganiseerde aan
nemers 

aanbesteden, 
overeenkomstig het Aanbestedings-reglement, W.B. 

Het verbouwen en uitbreiden van 
een pand tot R.K. Ambachtsschool 
aan de Van Hornstraat te Boxtel. 

Bestek en Voorwaarden met 3 tekeningen zijn verkrijg
baar vanaf 14 October 6 uur n.m. bij den architect 
tegen betaling van f 10 per stel. 
Restitutie f 7.50 bij ongeschonden en ongevouwen 
inlevering. De Aanbesteding vindt plaats op Maandag 
28 October 1946 des voormiddags ten 10.30 in het 
Verenigingsgebouw "De Ark" Prins Bernhardstraat te 
Boxtel. 
Vught, October 1946

••••••••••••••••••••••••••••••••• ♦ - • 

i Onderling Ruiter-Concours f 
♦ van de ♦ ♦ • 
: Rijvereeniging "St. Martinus". :
♦ ♦ • op ZONDAG 13 OCTOBER a.s. op het ter- ♦ • rein van LA SALLE met medewerking der ♦
-: Athletiekclub van den Jongen Boerenstand. ♦
• 11 ♦ 

• Er zu en mooie nummers worden gegeven, ♦ 

• o.a. aangespannen Warm- en Koudbloed- • 
: paarden, Springnummers, Hongaarse Post : 
♦ enz. •♦ ♦ De Athletiekclub zal ook fraaie prestaties . 

♦ • te zien geven. \ ♦ 
: Afmarsch om 1 uur vanaf de Markt met be- ♦ 
♦ geleiding der Harmonie van La Salle. 
: Aanvang Concours om half twee . 

: Entrée le Rang f 1.-, 2· Rang f0.75 •
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J. � Wïtteoeen' s
Manufacturen- en Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18 Boxtel 

De nieuwe nummers der klantenkaarten 

voor de volgende week zijn : 

Maandag 1 4 October 1 00 t/m 300 
Dinsdag 1 5 " 700 " 900 
Woénsdag 1 8 " 1 900 " 2000 
Donderdag 1 7. ,, 600 " 700 
Vrijdag 1 8 " 1 " 1 00 
Zaterdag 1 9 " 300 ,, , 500 

Geef Uw Commutjicantje een 
waardevol en blijvend Ca�eau I 

Te koop 2 heeren en 2 da
mes fietsen, merk Gezelle. 
Als nieuw, compleet zonder 
banden. Nieuwstraat 32. 
Licht grijs heerencostuu�
z.g.a.n., maat 48, te koop.
H. Vorstenbosch, Zandvliet
19.

DE ARCHITECT G. KOESEN, Wij leveren UTaalstraat 111, te Vught. 

Voor direct gevraagd: flink
meisje voor halve dagen of 
werkster voor twee dagen. 
Aan zelfde adres een ka
cheltje te koop. P. Laus, 
Rechterstraat 28. 
Gevestigd 

F. F. M. Kluijtmans 
med. docts. arts 

Markt 6 Boxtel 

Spreekuren : 
8.30-9.30 1.30-2.30 
behalve Zaterdagmiddag 

W. PRICK, Rechterstr. 5,
vraagt een 

net Meisje 
om in huishouding en 
winkel behulpzaam te zijn. 

Winkeljuffrouw. 
Voor directe indiensttre, 
ding gevraagd nette winkel, 
uffrouw, zij die reeds eenige 

ervaring heeft geniet de j 

voorkeur. 
Kunsthandel Steenbakkers 

Stationstraat 58, Boxtel. 

Denk aan de komende winterdagen 
Verwen Uw voete_n, en ga 

Bovendeert's Pantoffels 
dragen! 

Nu nog in alle maten 

vanaf f 3.25 

78 ORTHEALTRAAT 78 � �HERTOGENBOSCH 
� De bekende lederzaak van 

� J. PAIJMANS
Z Schooltasschen in alle maten, Dames, en Heeren• 
� Portemonnaies, Dames, en Heeren Portefeuilles, 

Moedertasschen, ruime sorteering, Damestasschen, 
::> elk model. Enz., enz. - Alles prima leder. 
H Voor n uttige St. Nicolaasgeschenken het beste 
� adres: J. PAIJMANS
� Orthenstraat 78, 's�Hertogenbosch. 

Als het gaat over Zaden of Blo�men 
1 Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Hebt U een Schoenen bon? 
bezichtig dan eerst onze étalage's. 
U vindt daar tegen concurreerende 
prijzen een grote keuze in: 
Werkschoenen, Dameso:::, 

Heren• en Kinderschoenen. 
Ook ZONDER BON verkrijgbaar: 

Damespantoffels en Kinderschoenen 
van 23-28. 

J. A. GEMEN, 

e Gouden en zilveren kinderringen.

e Gouden en zilveren oorbellen. 
e Gouden en zilveren kruisjes. 
e Zilveren kinderarmbandjes, scapulier
. medailles, manchetknoopen, dasklem"" 

men, enz. 
e Ook ontvingen wij zilveren oorknoppen" 

F. P. v. Langen, Stationstraat 62 
Uurwerken Optiek Goud en Zilver" 

Wijk-en Vereenigingsbestuurders 
hebt U moeilijkheden om Uw feest
of propaganda-avond te vullen? 

Vraagt ons dan vrijblijvend inlichtingen, be
treffende door ons te geven filmvoor
stellingen, met onbrandbaar materiaal, 
zoodat wij overal kunnen draaien. 

Zendt ons een kaartje en wij komen 
eerst met U praten. 

Voor een betere Smalfilm=voorstelling. 

Hoge Steenweg 28 

feuens
A. G. Janssen 
Mijlstraat 41 

Het BESTE ADRES voor 
Kruidenierswaren 

Rookt 

's-Bosch. 

kwaliteit vol geur. en smaak 

en Koopt ,• 
bij Bert v�n den Braak■ 

Drs. M. A. H. VAN HEL VOORT. Stationstraat 14, Boxtel· Telefoon 296 Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 
Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

VREEMDE METHODEN. 
Natuurlijk heeft ieder fatsoenlijk Neder
lander in deze moderne tijden van deviezen 
gehoord. Hij zal wel zo ongeveer weten dat 
dit papieren zijn, waarop je buitenlandse 

betaalmiddelen kunt krijgen. Iemand die de 

krant leest weet natu,Jrlijk ook dat wij in 
een tijdperk van "deviezennood" leven. Dat 
wil zoiets zeggen als: wij arme Nederlanders 
hebben niet genoeg te exporteren om aan 
buitenlands geld of goed te komen. 
Omdat Nederland nu in een tijdperk leeft 
van deviezennood, is er een minister, die 
er· over te beslissen heeft, wie al dan niet 

· voor buitenlandse betaalmiddelen in aan
merking komt. Uit enkele voorbeelden zal ik
u aanhalen hoe verstandig ons ministerie 

de weinige buitenlandse betaalmiddelen, die
we weten te bemachtigen, zo "uitstekend"
verdeelt.
Daar hebt ge b.v. ons Nederlandse Leger,
dat in Engeland gelegerd is. {Om welke
redenen dit Nederlandse Leger daar is zal
wel niemand duidelijk zijn, maar dat is min-
der belahgrijk.)
Dit Engelse (pardon! dit Nederlandse) leger
mQet natuurlijk uitbetaald worden in Engels
geldi 

Om �ngels. geld te ver�rijg_en zijn d_e
viezen nodig. Welnu de sold1J, die daar mt
betaald wordt is lang niet gering. 
De gewone soldaat krijgt maar iets meer 
dan één pond per week, wat ongeveer f 11 
betekend. (Weet je nog vader, dat je f 2,24 
kreeg in de vorige mobilisatieJ) 
De officieren hebben een variërend salaris 
van veertig tot tachtig Engelse ponden per 
maand. Komt men in de hogere rangen dan 
verschrikt men bijna. Een kapitein die ge
trouwd is met een Nederlandse vro·Jw en 
i_n • Londen woont ontvangt f 10.928,- per 
jaar bij 10 dienstjaren. (Kindert��sl�g
nie! n1eeg��ke�A�-�it)�<;>t.<lt pa5uurl�Jk __ 1�. 
'Ëngé'fsê'.,.._pcrnäënûitoeta·ata,- zodat hiervoor
f: • 1000 nodig· is: Is zo'n kapitein met een
Engelse vrouw gehuwd dan krijgt hij er nog 
f. 3.665,:;_ (is plm. f: 360) bij. (Dit zal zeer
waarschijnlijk berekend zijn op de poeder,
lippenstift en nagellak dezer dame.)
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat ons Ne
derlandse leger in Engeland tamelijk wel
bedacht wordt met deviezen. 

Alarm. 

Jammer is alleen maar, dat • er voor deze 
deviezen niets geïmporteerd wordt, dan wat 
lichtzinnigheid voor onze militairen. 
Nu zou men natuurlijk verwachten, dat een 
zelfde gulle beoordeling ten deel zou vallen 
aan andere belangen van ons volk, zoals de 
import van landbouwmachines en de gele
genheid voor kunstenaars en studenten om 
in het buitenland te kunnen studeren. 
Dit is echter niet het geval. Onze boeren 
hebben nog steeds hun oude maaimachines, 
zij kunnen niet eens aan een drijfriem ko
menvoor hun dorsmachines, en moeten zich 
met de oude versleten materialen behelpen. 
Een beeldhouwer, die voor de ontwikkeling 
van zijn talent naar Antwerpen moe�t. dàar 
zijn theoretische studie niet de_ nomde exa
mens kon doormaken voor een Nee. eemdse 

Academie, kreeg geen deviezen. 
Van de 2000 aanvragen bij het Departe
ment van Onderwijs Kunsten en Weten-

• schappen, om enige deviezen te verkrijgen
voor studie, film of kunstuitoefening in het
buitenland werden er meer dan 1000 zonder
meer afgewezen.
Wanneer we dit vergelijken met de duizen
de guldens die men wegsmijt voor een leger
dat evengoed in Nederland kan getraind
worden, dan is de redelijkheid toch wel ver
zoek. 
Terwijl er toch ook buitenlandse studenten
en kunstenaars in Nederland studeren en
men dus van deviezen-ruil kan spreken, ter
wijl deze buitenlandse betaalmiddelen toch
besteed zouden worden voor iets goeds en
degelijks, betracht men hier de zuinigheid,
die beter op zijn plaats was in 't andere
geval.
Terwijl van onze landbouw de hoogste
export te verwachten is, en dus hiervan meer

. d�vie�en t.erugverwacht kunnen W:f?rden dan
van 'n leger, laat men dê boeren maar rom-
melen met oud-roest.
Soms vraagt men zich af of we nog wel
leven in een maatschappij van verstandige
lieden. Het lijkt veel meer op een gekken
huis. Of zou ook hier corruptie in het spel
zijn? Eerlijkheid en redelijkheid zouden al
thans anders gehandeld hebben.
Dit zijn al te vreemde methoden.-

genoeg. Het aantal gezinnen dat hulp
nodig heeft is uitermate groot, ter
wijl het aantal meisjes, die niet terug
schrikken voor een zware dagtaak,
nog te gering is om al deze gezinnen
'te helpen.
Meisjes, die als Gezinsverzorgster
willen gaan werken, kunnen in Eind
hoven een cursus van een halfjaar
gaan volgen, om opgeleid te. worden
voor deze schone taak. Mochten
steeds meer meisjes begrijpen hoe zij
kunnen medewerken aan het volks
herstel door onze gezinnen op een
schone hoogte te brengen. 

Ofschoon de KR.O. in de aether is terug
.gekeerd, zij 't niet geheel zóó als wij de 
Katholieke Omroep met zijn eigen program
ma voor de oorlog kenden, heeft het gemis 
aan contact met de luisteraars zich herhaal
delijk doen gevoelen. Voorheen was er dat 
contact inderdaad: door het programma, 
waarvan de KR.O. niet alleen de voorbe
reiding in handen had, maar waarvan het 
ook de uitvoering geheel _naar eigen opvat
ting kon inrichten; door de grote oplage 
van de Katholieke Radio Gids, die thans 
nog altijd • tot circa eenvierde is . be��rkt
door het studio-bezoek en door de 1aarlt1kse 
bezoeken van KR.0.-ensembles en KR.O.-· 
woordvoerders aan tientallen steden en dor
pen in het gehele land. Ondanks de ver-
keersmoeilijkheden zijn er al weer duizenden 
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naar de studio in Hilversum gekomen. 
�
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Maar de KR.O. die - door de huidige {' • o;'li 
cónstellatje op . radio gebied - over geen A ·. '-:.J. 
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•• PLA�fl-i-ti�fl"lJ . lfUWS Toch heeft men er in tal van plaatsen op H I IJ 
aangedrongen,. weer eens "iets van de 
K.R.O. te zien" en wat te vernemen over de 
KR.O. en de stand van het radiovraagstuk. 
Aan die drang wordt thans gevolg gegeven. 
Zo krijgt Boxtel op Maandag 4 November 
a.s. zijn KR.0.-avond, waarbij als spreker
zal optreden: de Voorzitter van de KR.0.:
Prof. Dr. J. B. Kors O.P.
Het muzikale gedeelte zal verzorgd worden
door het Boxtels Orkest. � 

Gezinszorg. 
Nog niet zo heel lang geleden heeft 
men in Den Bosch een Gezinsdag ge-· 
houden onder het motto • ,,Gezins- · 
herstel brengt V olksherstel." 
Het wordt steeds duidelijker , hoe 
noodzakelijk onze activiteit op dit 
gebied is. • ' 
Tot nog toe is in Boxtel de belang
stelling voor de gezinszorg niet groot 

J 

CORRESPONDENTIE. 
Wegens teveel copy moesten wij verschil
lende berichten laten wegvallen. 
Sportnieuws is er zoveel ingezonden, dat 
wij een keuze moesten maken. Wat moet 
van het teveel wegvallen? 
Na aan dé diverse clubs een evenredig deel 
van onze ruimte toebedeeld te hebben,. be
sloten wij het verslag der Athletiek te laten 
wegvallen, ten eerste oni�at �et ;o uitge
breid was en het toch met m z n geheel 
kon worden geplaatst, ten tweede omdat het, 
ten dele opgenomen voor de deelnemers aan 
de kampioenschappen dan z'n betekenis toch 
zou missen. 
Wij komen er met inzender eens over pra
ten. Óok de verslagen van Dammen zijn 
uitgelaten. 

R.K. MIDDENSTANDS-VERENIGING. 
Woensdag 9 October 1946, des n.m. om 8 r 

u'.lr hield de Afd: Boxtel van de R.K Mid
d_en�tandsbond haar jaarvergadering in Ho-
tel v. Boxtel. 

Een druk bezochte vergadering was dit niet, 
maar verheugend is in ieder geval, dat de 

vaste kern die geregeld de vergaderingen 
bezochten zich langzaam uitbreidt. 
De zeer uitgebreide agenda werd in vlot 
tempo afgewerkt, dit in verband met de tijd 
die beschikbaar was. 
Het jaarverslag van den secretaris en het 
financieel verslag van den penningmeester "Hij zag een man, die geen brui-
werden op enkele kleine wijzigingen na loftskleed droeg". Matth. 22-11 
goedgekeurd. In Zijn gelijkenis over de onwillige bruilofts-In verband met het financieel verslag kwam oasten spreekt Christus over den man, die de algemene klacht naar voren, dat de huren de bruiloftszaal was binnengekomen en die van de verschillende zalen van de Ark veel geen bruiloftskleed a�n had, waarop �e te hoog zijn. Volgens de mening van de ver- koning hem aan hanaen en voe,t�n liet gadering kunnen deze hoge huren niet in boeien en buiten zetten. 
overeenstemming worden gebracht met het Deze gelijkenis, door Christus vertelt, maakt doel waarmede vroeger de Ark is gesticht. 

ons duidelijk de ]eer over de heiligmakende Met deze mening was het bestuur het vol- genade. De heiligmakende genade immers komen eens. is het kleed, dat voor ons is voorgeschreven Door verschillende leden werden inlichtingen als wij willen binnengaan en deelnemen aan ingewonnen omtrent de ingekomen stukken. de hemelse bruiloft. Omtrent de verhoging van de contributie Wat is die heiligmakende genade eigenlijk? op f 25,- per lid per jaar kon geen over- Al wat wij mensen zijn en bezitten, danken eenstemmig worden bereikt. wij aan God. God schonk ons verschillende Voor de verkiezing van een nieuwe voorzit- gaven naar lichaam en ziel. ter waren drie stemmingen nodig met als De heiligmakende genade is een gave door. uitslag dat als nieuwe voorzitter voor de God aan onze ziel geschonken, waardoor de Afd. Boxtel van de R.K.M.V. werd gekozen mens van zondaar rechtvaardige" en aan-de heer Frits Witteveen. Verder werd het genomen kind van God wordt en het erf-bestuur uitgebreid met de heren Arn. Spie- recht op de gelukzaligheid van de hemel rings en Fr. v. Vlerken. verwerft. Wegens zeer drukke werkzaat�h�den �on De staat van heiligmakende genade is niets de voorzitter de heer Arn. Sp1ermgs zich anders als ons deelgenootschap aan het niet meer beschikbaar stellen als voorzitter goddelijk leven. voor onze vereniging. De aftredende voor- De heiligmakende genade maakt ons alle_n zitter mocht de dank van de vereniging ont- tot heiligen, wanneer wij in deze gesteltenis vangen voor de bekwame wijze waarop_ hij komen te sterven, ligt de hemel voor ons 
het voorzitterschap in het afgelopen Jaar open. 
heeft waargenomen. , .. Onze goede werken hebben alleen dán_ waar-'t Is dan �ok zeer op z n plaats om b1J �eze de, als wij ze in staat van genade verrichten. gelegenheid aan den aftreden�en voorzitter Alles wat wij doen in staat van doodzonde nogmaals onze dan_k te_ be�.m�en voor de is waardeloos voor de eeuwigheid. vele zorgen en �oe1te die luJ ziç�~�eeft-,ge-· • - Eer,1 van de ceremonies die plaats vinden bijtroost om de M1ddenstandsveremgmg door 

het Doopsel houdt de symboliek hiervan in-een van z'n moeilijkste perioden heen te gesloten. .
loodsen: • . Direct na het eigenlijke Doopsel legt de De C.A. sp:ak nog een kernacht_ig woo:d, en priester het witte doopkleed over de dop�:legde �e� meuw plan �oor, waann de diverse ling: ontvang dit onbesmette kleed, dat glJ comm1ss1es, meer actief werk zullen gaan 

onbevlekt zult blijven dragen tot voor den verrichten. . troon van God. Er gingen zelfs ��emmen op mt de ver�ade- Inderdaad dat witte kleed, de heiligmakende ring om dergeh1ke actuel_� vergaderingen genade, die wij bij het Doopsel ontvingen, is meer te houd�n, een be"."t)S dat langzaam de grootste schat van ieder Christen. aan de geest m d� �eremgmg beter wordt, Hoe lichtzinnig wordt er vaak mee om-en de leden gaan mz1en, dat __ zonder sam�n- gesprongen. De enige oorzaak hiervan is �erking onze maatschappeltik� .. groep met gelegen in het feit, dat de "moderne" mens 1s opgew�ssen tegen de moeiliikheden en 
het perspectief op de eeuwigheid kwijt is, gevaren die de toekomst brengen zal. dat hij tezeer is ingesteld op alles wat aards 

VOOR DE MISSIES. en tijdelijk is. 
In de Dinsdagavond gehouden bijeenkomst 
van het Boxtelse Missie-Comité werd door 
de Fin. Commissie van de Missie-Tentoon
stelling verslag gegeven met overlegging 
der rekeningen en bescheiden, waaruit bleek, 
dat de netto opbrengst bedroeg f 16532,26½. 
De vertegenwoordiger van den Priester-Mis
siebond op deze vergadering aanwezig, deel
de met' grote voldoening mede, dat Boxtel 
tot nogtoe wel het record houdt voor wat 
betreft batio saldo. Hij sprak met grote 
voldoening ;ver de zeer grote medewerking 
van alle zijden betoond, waardoor gezamen
lijk dit mooie resultaat werd bereikt 

VOORPOTINGSRECHT. 
Belanghebbenden worden er op g�wezen, 
dat in dit nummer een bekendmakmg V!1n 
het gemeentebestuur voorkomt met betrek
king tot gedurende de bezet�ingstijd ge
maakte inbreuk op het voorpotmgsrecht. 

TILBURGSE AVONDSTONDEN. 
De aandacht wordt erop gevestigd ·dat de 

voordrachten en �uitvoeringen, welke onder 
a'.lspiciën van de kunstcommissie van "Her
levend Boxtel" worden gegeven, alle worden 
gehouden in de Ark en om 8 uur beginnen. 
De reeks wordt geopend heden, Vrijdag
avond met een belangwekkende voordracht, 
getiteld _Tilburgse Avondstonden, door prof. 
Dr. L. C. Michels, hoogleraar aan de R.K. 
Universiteit van Nijmegen. 
Abonnementen kunnen nog • aan de zaal 
worden opgegeven. 

DOLLE HANS. 
Onder regie van Fr. van Oers, heeft de 
spoorwegtoneelvereniging 11 Vriendenkring" 
de;e week het toneelstuk "Dolle Hans" van 
J. Fabricus ten tonele gebracjlt.
Het is te begrijpen, dat een toneelgroep,
waar jong, groeiend en bloeiend leven"in zit,
vooruit wil doch - met alle respect voor de
durf - m�t 11Dolle Hans" hebben zij wel
wat te veel van de hoge toren geblazen.
Reeds uit de verschillende boeken van den

Hoe dwaas toch. Ook voor de mens van de 

wereld komt de dag waarop God hem op
roept. 
De enigste schat, die hij dan kan tonen is: 
het doopkleed der Heiligmakende genade, 
zonder hetwelk hij b'.liten gezet �ordt zon
der pardon. 
Mens, christen, besef de waarde van dit 
kostbaar bezit. Speel er niet mee, want wie 

het gevaar bemint zal er in omkomen. 

schrijver· J. Fabricus weten wij, dat hij van 
iedere persoon een figuur wil maken, die 

zijn rol volkomen begrijpt, inleeft en beleeft 
en dat durven wij van al de vertolkers van 
de Vriendenkring nu niet direct zeggen. 
Zeker, er waren heel goede fragmenten en 
creatie's; je kon zien, dat er terdege wa.s • 
gerepeteers[ en nog eens gerepeteerd - en 
dat valt lang niet altijd mee voor spoor
wegpersoneel in hun "vrijen" tijd - en dat 
zij alles op alles hebben gezet om er van 
te maken wat er maar van te maken is (en 
boekten hierbij ook wel enig succes) doch 

wij herhalen: Dolle Hans ligt als geheel 
voor hen wel wat te hoog. 
• SPREEKUUR

WETHOUDER VAN SOCIALE ZAKEN
De aandacht van belanghebbenden wordt 
er op gevestigd, dat de Wethouder van 
Sociale Zaken verhinderd is op Maandag 
21 October a.s. zijn gebruikelijk spreekuur 
ten gemeentehuize te houden., 

VIERING 
•• BEVRIJDINGSDAG TE BOXTEL.

Boxtel Vooruit was voornemens . om - ter 
gelegenheid van de herdenking van-Boxte�s 
bevrijding ènige feestelijkheden te organi
seren, welke zouden gehouden worden o�

, Zaterdag 26 en Zondag 27 October a.s. 
Nu blijkt dat in alle parochiekerken. ter
voorbereiding van het feest van Christus 

• Koning een triduum gehouden wordt vooF
de jeugd, heeft Boxtel Vo<:>ruit de feestelijk-



heden bepaald op Zondag 27 ·october (ria: 
·afloop van de plechtigheden in de kerk) en 
Maandagavond 28 October. . • ,,
Op Zondag en Maandag avond zal er ge
legenheid zijn te dansen in een tent, �elke
�eplaatst is op de markt .en Maandagavond
zal er nu afloop van het dansen een schit
terend vuurwerk ontstoken worden.-
Verder zijn er plannen om voor de school
gaande jeugd te doen optreden de bekende 
goochelaar Pierro Duro, die de kinderen
zeker een prettig uurtje bezorgen zal. 
Naderè mededelingen over een en ander
volgen nog.

CURSUSSEN TER INLEIDING TOT 
HET VOLLE LEVEN. 

Op Huize ,,De Bracken" te. Vught wordt 
voor meisjes van den boerenstand een ver
volgcursus gegeven ter inleiding tot het volle 
leven van 23 tot 25 October. 
Ook zal nog een nieuwe cursus worden ge-
geven voor leeftijd van 18-40 jaar. 
Zij die een van deze cursussen willen vol
gen kunnen zich opgeven bij de secretaresse 
van de Boerinnenbond tot uiterlijk Zondag 
20 October. 

R.K. BOERINNENBOND. 
De op de feestdag van Maria's Moeder
schap, Vrijdag 11 October, gehouden verga
dering van de R.K. Boerinnenbond, was door 
de jongere leden niet al te best bezocht. 
De spreekster, mej. Berkvens uit Eindhoven 
vond het jammer dat juist die leden niet 
meer belangstlling toonden. Het onderwerp 
waarover zij sprak, n.l. de sociale gezins
z�rg, is immers ieders belangstelling waard, 
Overigens was de opkomst niet onbevredi
gend. Tijdens de pauze werd gen!)ten van 
een geurig kopje koffie met gebak. 
Na de pauze sprak de Weleerw. Heer Ka
pelaan A. v. d. Ven uit Helmond over: 
r,De moeder Gods ten voorbeeld 'Voor alle 
moeders". 
Tot slot werden de retraites aanbevolen, die 
gegeven worden van 15-18 October voor 
de gehuwde leden en van 19-22 November 
voor de jongere leden. 
Zij die deze retraites willen meemaken kun
nen . zich opgeven bij de secretaresse. 

werking zijnerzijds voor de • sport der LIEMPDE: 
boeren. D.V.G. I - SCHIJNDEL 111 3·- l. '• 

1 j.l. Zondag speelde DVG I thuis haar eersteDe uitslag was als vo gt. 
i competitie-wedstrijd tegen Schijndel III, en

Aan�esp. W arrnbl. : 1 è pr. A. v • d. Sande i • wist deze in een ruimschootse over,winning 
2e pr. Kurtjens; 3e pi:. J. v. Kasteren; om te zetten. 4e pr. H. Dollevoet; 5e pr. A.· v. d. Nos- Direct na de aftrap is· Sehijndel in de aanval trum; 6e pr. G. v. d. Sloot; 7e pr. H. v. ·, en reeds na vier minuten nemen zij uit een
Laarhoven. • 

• corner de leiding 0-1. Dan komt DVG er 
Aangespannen Koudbl.: te pr. M. Schoen-' bè_ter in en breÏigt de mi?,denvoor na1 vijf
makers; 2e pr. J. v. d. Meijden; 3e P. v. i mmuten de sta:nd op gehJken voet 1-1. 
Boer. . - Dan wordt er aan beide zijden goed spel
Springwedstrijd: te pr. C. v. d. Sloot; 2e pr. gegeven, waarbij nu en dan beide doeleri 

die · hiérmede beslist te _veel · kr;ègen.: Sep 
gelijk spel haid Boxtel min�teps v.etruen,cf.',�·
Boxtel II speelde uit tegen Rhode II en hàal
de een puntje naar Boxtel. Dat is keur;ig 
werk van de reserves. Er werdt goed ge
speeld vooral doelman Bekkers kpn .op een 
goede wedstrijd �erug zien.· . • , ; • -, . 
Voor· a.s. Zondag is, vastgesteld S.C. �ata 
tegen Boxtel in Best. Deze club staat o,p 
het ogenblik ongeslagen aan. de kop. Het. 

A. v. d. Nostrum en Th. v. Helvoirt; 3e P. nog al eens in gevaar komen, maar doorv. d. Aker; 4e J. v. Kasteren; 5e G. v. d. het optreden van· de keepers gebeurd erSloot. • niets. Zestien minuten voor de rust geeft

. zal voor de -rood-witten ·een b�le toe�, zijn· 
om hieruit enige winst te behllen. Ett toch 
zijn ze nie.t geheel kansloos, gezien ·het 
spel der laatste weken. Verkoop je huid zo 

> duur mogelijk Boxtel, dat behoeven we

Stoelrijden, te groep: 1e pr. A. v. d. Sloot; de middenvoor van DVG zijn club de lei-
2e pr. A.v. d. Sande; 3e pr. F. v. Oirschot; . ding 2-1. Daarna krijgt Schijp.del nog een 4e pr. A. v. d. Nostrum; 5e J. v. Kasteren. penalty te nemen, die ·echter hard tegen de 2e groep Qunioren): 1e pr. W. Pijnenburg; bovenhoek wegkaatst. Zo komt de rust: 
2e pr. B. v. d. Sande; 3e pr. A. Burgers. Het eerste half uur na de rust is Schijndel 
Tandem rijden: 1 e pr. G. v. d. Sloot; 2e L. sterk in de meerderheid, maar de achter-Kurtjens; 3e A. v. d. • Sande; 4e Adr. v. d. hoede van DVG is goed in vorm, met aan Meijden. ... 

het hoofd de keeper, zodat de aanvallen 
A. v. d. Meijden reed de Hongaarse Post, kunnen worden afgeslagen. Twaalf minutenwat een voortreffelijke prestatie bleek. voor het ein.de neemt de rechtsbuiten van

ST. LAMBERTUS, ST. SEVERUS 
EN DE-WEVERS. 

De Textielarbeiders, vroeger waren dat we
vers, gaan Dinsdag 22 October hun pa
troonsfeest vieren. Dan zingen zij St. Seve
rus ter ere het weverslied: 

Hij was weleer een wever, 
Een wever .zoals wij; 
Hij kweet zich van zijn plichten, 
Met ijver, trouw en blij, 
Zijn voorbeeld zal ons leren 
Te volgen zijne deugd, _ 
De arbeid te verrichten 
Met ijver, trouw en vreugd. 

Zingen zullen zij het eenvoudige liedje, 
misschien met dezelfde eenvoud als de 
ouden, die het zongen als gebed: 

Vraag voorspoed hier op aarde 
En later 't eeuwig loon 

Immers, alhoewel er veel veranderd is heb-

DVG een mooie corner, waaruit de midden
voor met een kopbal, weet te doelpunten 
3-1, en zo de overwinning in veilige haven .,
wist te brengen.
Zo kwam het einde van deze zeer goed
gespeelde wedstrijd, . waarbij DVG beide
puntjes in Liempde wist te houden.
Om twaalf uur speelde DVG II een voor
wedstrijd tegen Schijndel IV. Na een zeer -
slechte wedstrijd moesten zij het onderspit
delven met 1--2. De rust was ingegaan met
�Q . . 

• 

a.s. Zondag speelt DVG I en II thuis hun
tweede competitie-wedstrijd, resp. tegen •
Avesteyn I en II uit Dinther. DVG-ers houdt 
aan, U hebt gezien dat het kan en dan moet 
het ook. Spelers van • DVG II beter dan
vorige Zondag .. 

Sport· nieuws.

eigenlijk ook niet te zeggen. .
Wie de reis mee wil maken haalt tijdig een

• kaartje af bij H. Voets, Rechterstraat 9, 
of bij H. v.- d. Meijden, Nieq.wsttëîat 33. 
Vóór Vrijdàgavo,Iid negen :Jut. ,· •

/ . ' 

HOCKEY-NIEUWS.
/ 

VERLOREN EN GEVONDEN. 

• ben onze Boxtelse wevers toch de levens
eenvoTJd bewaard, waaruit zij meer weer

. standsvermogen oritlenen tegen de. econo-
• - mische moeilijkheden. • • . Het zit de Boxtel 

den niet mee. 

, R.K.S.V. ,,BOXTEL".
jongens in hun wedstrij-

Van .de voor onze· vereniging vastges,télde
wedstrijden, slaagden all�en de heren er i11
hm1 ·partij te winnen. Met een 2.,-0 neder•
laag werd Jutop (Uden) naar huis gestuurd:'
Onze heren waren· over de_ gehelf! • Jinie 
technisch de meerderen van hun tegenstan
ders en .ofschoon zij er voor de rast niet in .
slaagden deze meerderheid uit-te drukken,
zo konden zij toch na de rust hun superiori�- -.
teit demonstreren door twee prima doel-· '
punten. Door dit resultaat kunneq weer 
meer hoop krijgen· om de e�rste plaats voor
lopig· bezet' te houden, daar Jut.op geens
zins-tot de minderen in deze· competitie be
höart. Onze dames konden het in Schijndel
niet tot een overwinning brengen en inoesten 
de beide puntje� daar laten. Het is jammer,
maar jullie behoeven daarom de moed niet
te laten zinken. De volgende gelegenl_ieid 
kunnen • jullie wel weer eens benutten om
te laten zien, dat de Mep�dames toch heus
nog niet zo'n minderwaardige tegenstanders 
zijn. Wachten jullie je beurt -maar eens ·;if.
Onze tweede heren-elftal moest met niet 
minder dan 6-0 de meerderheid van Hocö
erkennen. We hadden wel gedacht, dat jullie 
deze wedstrijd niet zouden winnen, maar
dat het resultaat zo ongunstig zou zijn; valt
ons toch wel enigszins tegen. Daarom. ver
dient het voor jullie . nog wel eens aanbe
veling om toch zeker zo regelmatig moge
lijk te komen trainen. Je moet niet denken,
dat je hockeyen zo maar ineens volledig
goed kunt spelen. Dat vereist inspanning
en langdurige oefening. Daarom komt Za
terdagsmiddags trainen en gunstige resul
taten zullen zeker niet uitblijven.

In de gang van het Liefdehuis is gevonden 
een zakje met. twee sleutels.· Het is terug te 
bekomen 'bij de portierster, mej. Maria Ver
rijdt. 

HIER ZIJN WE DAN! 
Onze bisschoppen hebben de wens geuit, 
dat in alle parochies een afdeling van Katho
liek Thuisfront zal worden opgericht. 
Hier zijn we dan: Afdeling Katholiek Thuis
front St. Petrus parochie Boxtel. 
Binnenkort zult u meer van ons zien en 
horen. 
Een grootscheepse geldinzameling wordt 
voorbereid door a11e R.W. Jeugd- en Jeugd
standsorganis�ties van onze parochie. 
Dit zal gebeuren op Zaterdag 26 October as. 
Wilt u hiermede rekening houden. 
Alle nadere bijzonderheden worden te zij
nertijd bekend gemaakt. 

CONSUMENTENCREDIET. 
Op Woensdag 9 October 1946 werd ten 
gemeentehuize door den Edelachtb. Heer 
Burgemeester de Districtsraad voor het Con
sumentencrediet in de gemeente Boxtel, ge- . 
installeerd. 
Deze raad is als volgt samengesteld : 
den Heer A. Valks, Voorzitter; den Heer 
Jac. v. Susante, pl.v. Voorzitter; leden: de 
dames H. v. Roosmalen, H. M. v. d. Laar 
en M. E. v. d. Ven en de heren C. Olie
meulen en J. Peijnenburg, terwijl de ad
ministratie zal worden gevoerd door de afd. 
Sociale Zaken ter gemeentesecretarie. 
Voor belanghebbende volgt hier een korte 
uiteenzetting. 
Op het postkantoor zijn tegen betaling van 
5 et. formulieren verkrijgbaar, waarop men 
consumentencrediet kan aanvragen. 
De werkgevers hebben zich bereid verklaard 
om hun werknemers bij het invullen behulp
zaam te zijn. 
Voor hen die geen werkgever hebben dus 
de z.g. klein zelfstandigen bestaat gelegen
heid om hun formulier te laten invullen op 
het gemeentehuis en wel op 28, 29 en 30 
October des avonds van 7-9 uur. 
De tweede Distributiestamkaart:- van alle 
gezinsleden moet worden medegebracht. 
De ingevulde·. aanvraagformulieren kunnen 
op het Gemeentehuis Afd. Sociale Zaken, 
worden ingeleverd. 
Men ontvangt dan van zelf beric'ht of een 
crediet wordt toegekend en eventueel onder 
welke voorwaarden. 
Het crediet bedraagt ten· hoogste: 
voor een op zich zelf staande f 100,
voor een gezin van 2 personen f 300,
voor een gezin van .3 personen f 400,
voor een gezin van 4 personen f 500,-
voor grotere gezinnen steeds per persoon 
f 125,- meer. 
De afbetaling zal niet meer mogen bedragen 
dan f 1,- per f 100,- crediet. 

ONDERLING CONCOURS HIPPIQUE 
l.i. Zondag werd er op het terrein bij La
Salle een onderlinge concours gehouden ,
door de Boxtelse Rijvereniging St. Martin·Js,
m.m.v. de Jonge Boerenstand afd. Athle- .•
tiek. Vele belangstellenden hebben genoten 
van de fraaie prestaties die er geleverd wer
den. Ook de Burgemeester was aanwezig 
en beloofde in een kort woord alle mede-

Nu gaan zij hun organisatiefeest vieren. Het 
vangt aan met een H. Mis, opgedragen 
goor den geestelijk adviseur, Rector Jansens, 
in de kerk van het H. Hart, 's morgens om 
7. uur.
Vanzelfsprekend wordt die H. Mis door alle
leden bijgewoond. En als zij daarna bij -
vrouw of moederlief hun warm bakske koffie 
met een dikken boterham hebben gebruikt,
gaan zij om 9 uur de fabriekspo��t binnen 
om 

De arbeid te verrichten 
Met ijver, trouw .en vreugd. 

's Avonds om half 8 begint dan de feeste
lijke jaarvergadering in de Ark, waarbij 
de leden hun vrouwen en verloofden mee 
van kunnen laten genieten. Het bestuur 
heeft de regeling van het feest overgedragen 
aan een feestcomité, dat zich schitterend 
van z'n .taak heeft gekweten, af te leiden uit 

,het samengestelde programma. 
Zo zullen de leden met hunnen dames wor
den vergast op een mooie toneeluitvoering, 
muziek, een verloting en ter afwisseling trac-
tatie. . . 
Alles te zamen beloofd het een genoegelijk 
feest en het bestuur mag dan ook met reden 
verwachten, dat alle leden· aanwezig zullen 
zijn. 

Uitslag van de gehouden aanbesteding 
van de weg Boxtel- Veghel op 15 
October 1946.

a. b. c. d.
N.V. Aann.bedrijf C. Dijkstra, Tilburg_

36.370 39.700 13.700 
Fa. S. v. 't Verlaat & Co., Zeist, 

38.100 38.100 40.200 
W. G. Groeneveld Nieuwendijk (N.B.) 

36.900 36.300 40.800 12.000 
N.V. Nr.-Ned. Wegenbouw Mij., Harlingen

36.980 37.400 39.900 14.000 
N.V. Aannemers- en Wegenbouwbedrijf P.
C. Zanen, Tilburg

37.200 37.100 39.900 12.000 
C. T. Boshuis, Zeist, 

11.141 14.421 
P. v. Oort & Zn., R�amsdonk

36.900 36.300 39.300 
A. van Doorn,

40.000 42.660 

26.501 

N.V. Wegenbouw- en Aannemersbedrijf
Vissers, Drunen, • 

37.800 39.400 40.600 12.800 
N.V. Aann.Mij. L. v. Drunen, 's-Bosch

36.950 36.720 39.800 12.100 
N.V. Aannemersbedrijf- en Wegenbouwbe
drijf v.h. Fa. Heymans, Rosmalen 

35.970 35.720 39.100 11.700 
Joh. Ch. Verheyen, Mill, 

39.300 39.300 41.300 
Begroting: 

27.500 25.550 28.600 10.050 
a. Het gebruik van Silex voor paklaag en •
gebroken grind voor deklaag.
b. Met gebruik van Hollandse hoogoven•·
slakken voor paklaag en gebroken grind
voor deklaag. 
c. • Met gebruik van Bovenmaasse steen
voor paklaag en Belgisch ivoir voor dek
laag. 
d, Het aanbrenken .van een asfalt beton 
wegdek. 

Het spel en uithoudingsvermogen is sinds 
vorig seizoen enorm vooruitgegaan, het pu
bliek leefde mee en moedigde steeds maar 
aan men ziet de strijd van Boxtel voor de 
beg�erde puntjes, men voelt me·e met de 
onverdiende nederlagen van de laatste twee 
weken. Houdt vol rood-witten, ook jullie 
tijd komt en die tijd komt ook voor het te 
laat is. 

De wedstrijd. 
Vlijm. Boys start met een tempo of ze willen 
zeggen dit gevalletje follen we· eens even - · 

. opknappen. Vlot spelend bouwen ze goede 
aanvallen op, waaruit gevaarlijke momenten 
ontstaan. Na tien minuten kogelt den links
binnen, de eerste bal in het net. Het Boys
spel is in deze periode beter . dan dat van 
Boxtel en als er even getreuzeld wordt in de 
achterhoede kan den rechtsbuiten een voor
zet geven die goed wordt ingekopt. Doch de 

. Boxtel-jongens zijn nog niet verslagen. Hun 
spel wordt beter; het brengt echter geen 
veranderingen met 2-0 voor de Boys gaat 
de rust in. 
Na de rust neemt al spoedig Boxtel het spel 
in handen. Er wordt veel beter gespeeld als 
voor de rust. Aanval op aanval golft op het 
Boys-doel. Ook Vlijmen zit niet stil, alhöe
wel het voor doel weinig gevaarlijk is. Ein• 
delijk weet v. d. Heijden een voorzet van 
links te benutten waarmede de stand 2-1 
wordt. Vinnig valt nu Boxtel aan, onophou
delijk komen ze voor het Vlijmen-doel, doch 
telkens komt er iets tussen, zodat de aan
val 1 vorden afgeslagen. Het wil niet luk
ken, cl stand blijft 2-1 voor de Boys, 

. Voor a.s. Zondag staat er alleen maar een
wedstrijd op het program voor het tweede
herenelftal en wel een uitwedstrijd tegen
Des in Kaatsheuvel. De voor het eer-ste da
rnesc ' en herèn::-elftal: vastgesteld��edi;tr:ij�f� 
tegèn beide Eindhovense clubs gaan in ver
band met de aldaar te houden Missie niet 
door.

K.S.V. ,,0.D.C."
0.0.1. - 0.0.C. 4 - 2. 

• Boschkant - ODC II 3-4
Geheel buiten verwachting verlopr O.D.C. 
in Rosmalen van OOI. Nu is het bekend, dat 
OOI geen gemakkelijke tegenpartij is, omdat 
hun spel ODC nu eenmaal niet ligt. Toch 
had deze wedstrijd gewonnen moeten wor
den. Dat dit niet is gebeurd ligt niet aan 
imponerend spel van OOI, doch is te wijten 
aan het feit, dat den ODC-doelman, die reeds 
langen tijd sukkelt met een knie blessuur, 
de eerste minuut door zijn knie ging en in· 
het verdere verloop van de wedstrijd lijdelijk 
moest toezien hoe hij viermaal werd gepas
seerd, wat onder normale omstandigheden 
niet zou zijn gebeurd. Over het geheel 
genomen, werd er behoorlijk gespeeld met 
als zwakste punt de half linie en Henk als 
uitblinkers in de backs. Hèt kleine terrein 
was mede oorzaak, dat ODC haar gewone 

De geschiedenis van Felix Flink. 

7. De wagen is klaar en nu zullen ze er 
mee voor de dag moeten komen. 
Jantje gaat vader roepen, dat hij �ens moet 
komen kijken. ,,Ik kom dadelijk kijken"
zei. Sjef de Smid en hij riep Keesje de
knecht die buiten bezig was.
"Jongens wat hebben jullie me daar 'n 
stuk werk 1 gemaakt

1 
dat gaat me boven m'n 

pet", riep Sjef de Smid vol verwondering
uit. Nou wat zeg je daar nu van", zei hij 
tegen Keesje. Die stond er perplex bij te 
kijken. ,,Jij weet niet hoe je de vrije tijd 
moet besteden, maar die twee weten daar
wel raad mee". Keesje lacht eens verlegen en 
voelde dat die twee hem een lesje gaven ..
8. Verschillende dingen werden besproken ,
en het bleek dat alles :grorldig bestudeerd

r-.c:::_• c,.. ..l 

��i;,_�. 
8 

was. ,,Krijgen we nu van U _ wat benzine 
vader" vroeg Jantje, ,,want wij wilden nu 
een proefritje gaan maken". 
,,'n Proefritje maken??" zei Sjef de Smid. 
Nu moest hij even lachen. ,,Daar heb je 
toch geen benzine voor nodig, je moet hem 
toch duwen." 
"0 nee!" riepen ze allebei triomfankelijk 
uit, .. het is een echte auto!" 
,,Geef ze dan maar een paar liter benzine" 
zei de smid tegen Keesje. ,,Daar snap ik 
niks meer van", dacht de smid bij zich zelf. 
De benzine werd ingegoten en er werd ge-' 
start. Keesje zwaaide • hem nog na. Sjef de 
Smid stond stom :van verbazing, zoiets had 
hij niet kunnen denkeri. 



DISTRIBUTIE-NIEUWS. 
AANVULLENDE BONNENLl)ST 
voor de tweede helft van de 1 te 
periode (13 t.m. '.26 October 1946)

Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 610. 
629 suiker: 750 gram suiker, boterham- strooisel of 1500 gram jam, stroop enz.

_ 623 algemeen: 50 gram thee. 
632 algemeen: 2 kg appelen of peren. 
Bonkaarten KD, KE 610. 
129 suiker: 250 gram suiker, boterham-

strooisel of 500 gram jam, stroop enz. 
130, 131 algemeen: 250 gram suiker, boter-

hamstrooisel of 500 gr. jam, stroop enz. 
132 algemeen: 2 kg appelen of peren. 
Tabakskaarten enz.: 
T 52: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
Op de bonnen voor fruit kan men met in
gang van Maandag 21 October appelen en 
of peren betrekken bij een winkelier in 
groente .-en/of fruit of bij een markt- of 
straathandelaar. Vóórinlevering dezer bon
nen heeft dus, in afwijking van hetgeen tot 
nu toe geschiedde, niet plaats. De fruitbon
nen blijven geldig t.m. 9 November. 
Op de bonnen voor suiker en thee kan met 
ingang van Vrijdag 18 October worden ge
kocht. 

' -

.� ·� 

'l
1

l·Il�I� 
in 4 soorten 
/ 

Zilv�r-Rood . 50 d. 
in metaal'- verpakking 

Blauwmerk . . 46 et. 
Oranjemerk 42 et. 

wachts een tegenpuntje, waarmee de eer 
voor ODC was gered. 
Programma voor a.s. Zondag. Rood-Wit II
ODC I te Tilburg. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL Afd. KORFBAL. 
P.S.V. IV - BOXTEL I 1 - 7. 

Zondag boekte Boxtel I een fraai succes 
tegen P.S.V. IV. Boxtel slaagde er namelijk 
in P.S.V. in eigen huis met 7-1 te verslaan. 
Direct na het beginsignaal neemt Boxtel het 
heft in handen en na vijf minuten werken, 
zien zij hun werk door een goed schot be
loond 0-1. Pogingen van PSV om de ge
lijkmaker te scoren, draaien op niet uit. 
De Boxtel verdediging slaat de aanvallen re
sohmt af. Aan de andere kant echter is het 
Boxtel die opnieuw weet te doelen en zo
doende de stand vei•groot tot 0-2. PSV gaat 
nu het gevaar inzien en komt even ge
vaarlijk opzetten. Van een vergissing in de 
Boxtel verdediging weet PSV dankbaar te 
profiteren en brengt hierdoor de stand op 
1-2. Door beide partijen wordt nu hard ge
werkt, doch Boxtel heeft meer succes en
brengt de stand op 1-3.
Met deze stand gaat de rust in. Na
de rust is het weer Boxtel, die na onge
veer 3 minuten spelen weet te doelen. 1-4.
PSV geeft zich niet gewonnen, doch hun
aanvallen lopen vast op de hechte Boxtel
verdediging. Langzaam aan verzwakt PSV.
Boxtel weet hierdoor nogmaals te doelen 1-5.
Thans geeft' PSV zich gewonnen en wordt
de PSV korf bekogeld. Boxtel slaagt er in
nog 2 maal te doelen, zodat de eindstand
1-7 wordt.
Boxtel heeft zodoende weer 2 puntjes binnen
. BOXTEL II - EINDHOVEN IV 4 - 5

Boxtel II schijnt niet veel g�luk te 1- • \en. 
Zondag kregen zij een niet verdie: J!-5 
nederlaag te incasseren, na eerst met ;i-1 en 
4-2 te hebben voorgestaan.
Na 15 minuten spelen nam Boxtel II de
leiding, 1-0, doch Eindhoven slaagde er in
gelijk te maken 1-1. Weer is het Boxtel
.die de leiding neemt 2-1. Even later vergroot
Boxtel haar voorsprong tot 3-1. Hiermede
gaat de rust in. Na de rust verkleint Eind
hoven de stand tot 3-2, doch Boxtel doelt
opnieuw en de stand wordt 4-2. Boxtel
krijgt nu een inzinking en spoedig brengt
Eindhoven de stand op 4-3, maakt zelfs
gelijk en neemt met een goed schot de lei
ding. Hoe Boxtel ook werkt, zij slaagt er .
niet in gelijk te maken. Zodat zij een niet
verdiende 4-5 nederlaag te incasseren krijgt.
Programma voor a.s. Zondag: Boxtel I
OEC III. Aanvang 2,30 uur.

BILJARTEN. 
De op Dinsdagavond gespeelde wedstrijd 
tussen Groene Pommerans en Eureka eindi1;·
de in een 8-2 overwinning voo: Eureka. 

_ _,, , .. Zwartmerk .. -3B cl_ 
Prijzen per 100 gram 

_ A. v.d. Anker bezorgde met een prachtig 
gemiddelde zijn club 2 punten-. De verdere 
uitslagen waren : 

Belangrijke besparing 
door 

spel niet kon ontplooien. De OOI spelers 
lconden steeds tijdig ingrijpen en deden dit 
op de bekende manier, hard maar fair. Reeds 
in de eerste minuut neemt ODC de leiding. 
Wanneer een der OOI verdedigers, te zacht 

• terug speelt is Pennings er als de kippen bij
<>m deze fout af te straffen 0-1. De gelijk
maker laat echter niet lang op zich wachten,
<loch dan is het Schalks die een voorzet van
rechts benut 1-2. OOI ziet het zwakke punt
bij ODC en nog voor de· rust is de stand -
gelijk 2-2.
De tweede helft geeft een beter veldwerk
van ODC te zien en vrouwe fortuna is en
lcele malen met OOI. • Twee schoten, zijn
even veel voltreffers en de gastheren leiden
met 4-2 in welke stand ODC hoe hard er
• ook wordt gewerkt geen verandering meer
kan brengen.
Het 2e, of liever gezegd, 3e elftal verraste
door Boschkant een 4-3 nederlaag toe te
brengen. Bravo jongens! Ook dat had nie-
mand verwacht. • • . .
Voor a.s. Zondag is het program ODC
Best Vooruit aanvang half 3; Boxtel II- .
ODC II.

• ODC moet oppassen a.s. Zondag. Best Voor
uit boekt de laatste weken opmerkelijke,.. 
resultaten.
Het 2e elftal speelt reeds de return wed
strijd tegen Boxtel. Het is te hopen dat de

. geblesseerde spelers weer van de partij
kunnen zijn. 

. K.C.V. II - O.D.C. III.
ODC JU stond in deze wedstrijd te Vetilo 
tegenover een geduchte tegenstander. Van 

- het begin· tot het einde deed KCV haar
overwicht op ODC sterk gevoelen. Door hun
sriel en berekend samenspel wisten zij keer

. _ op keer door onzè slappe verdediging heen 
te dringen tot_ bij de ODC korf. Met het 
doelen oogsten zij evenwel minder succes 
en zo gingen zeer veel goede kansen voor -
hen· verloren. Toch wisten zij reeds in de 
eerste helft een 10-0 voorsprong te· behalen 
op 'ODC. .Ook na de rust ble�f ODC in de 
minderheid, terwijl: KCV in hetzelfde tempo 
hun stormaanvallen voortzetten en de stand 
tot 15-0 verhoogde. Enkele seconden vóór 
het eindsignaal scoörde M. v. Rooij • onver-

Groene Pommerans Eureka. 
J. v. Tricht 116 Car. H. Hobbelen 150 car.
A. v. d. Anker 150 C. d. Lange 106
L. v. Raamsdonk 96 J. v. Liempt 100
M. v. d. Anker 69 V/. Kroonenburg 100

_ P. Queens 39 G.· Meulendijk 100 
_ Over het algemeen een schitterende wed
strijd met een hoog tempo. 

Parochie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL.

ZONDAG, 20 October. De H.H. Missen 
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. Vandaag zullen de kinderen 
onder de H. Mis van kwart voor 8 hun eer
ste H. Communie doen. De gelovigen wor
den verzocht de H. Mis van kwart voor 8 
en ook onder het • Lof de stoelen in het 
Priesterkoor vrij te laten. Na de middag 
om 3 uur plechtig Lof met kinderzegen. 
Voor de H. Mis van kwart voor 8 wordt er 
geen H. Communie uitgereikt. 
Vandaag is het Missie-Zondag. Vandaag 
de 1 e schaal voor de Missie. De 2e schaal 
voor de bijz. noden van het Episcopaat. 
Beide collecten worden ten zeerste in de 
milddadigheid - der gelovigen aanbevolen. 
Vandaag zal de Hoogmis worden opgedra
gen voor de levende en over!. leden van de 
Voortplanting des Geloofs. 
Maandagavond om half 8 Congregatie. 
Maandag, Dinsdag en Woensdagavond om 
7 uur Lof met Rozenhoedje en gebed tot 
den H. Joseph. 
Als voorbereiding voor het Christus-Koning
feest op 27 October zal ook dit jaar een 
tridumh gegeven worden voor de jeugd op 
24, 25 en 26 October door Pater Micheas 
O.C. Daarom zal het Donderdag en Vrijdag
24 en- 25 October, om 6 uur Lof zijn; om 
7 uur predikatie voor de meisjes boven de , 
17 jaar' en om 8 uur voor de jongens boven 
de 17 jaar. Donderdagavond geen huwelijks
conferentie. Zaterdag gelegenheid om te/ 

. biechten. Zaterdagavond 6m 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Op het feeS't van Christus-Koning na de 
middag om 3 uur p1echtig Lof en sluiting 
van het triduum. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 uur tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot· 3 uur. 

• MAANQAG: om kwart voor 7 gel. H. Mis
voor den ZeerEerw. Heer Pastoor C. Oa
men; z.a. gel. H. Mis voor overl. fam. van 
Gaaien; - H. Hart altaar gel. mndst. voor 
.Mzn-inus v. d. Meijden; om half 8 gel. jrgt. 

voor Antoni'.ls van Zoghel; z.a. gel. mndst. 
voor Hendrica v. d. Brand; H. Hart altaar 
gel. mndst. voor Antonia Slijters v. cl. Lan
genberg; om half 9 gel. H. Mis voor de 
levende en over!. leden van handboogschut
terij "Diana". 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Maria van Liempt; z.a. gel. H. Mis 
voor over!. fam. van Oers Ypelaar; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Anna v. d. Meijden 
v. d. Ven v.d. den Boerenbond; om half 8
gel. jrgt. voor Wilhelmus Jonkers en Johanna
Giezen; z.a. gel. mndst. voor Josina van
Dam Verhoeven; H. Hart altaar gel. mndst.
voor Hermanus Marinus Dusemos; om half
9 gel. H. Mis voor Adriana van Rumund
Ketelaars.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Lambertha van Liempt; z.a. gel.
H. Mis voor Henricus Poirters v.w. het
politie-corps; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Hendrica v.· d. Brand v.w. den Bond
van het H. Hart; om half 8 gel. mndst. voor
Geertruda Verheijden van Sonsbeek; z.a.
gel. H. Mis vanwege het 11Biddend Leger";
H. Hart altaar gel. mndst. voor Christiaan
Snelders; om half 9 gel. H. Mis voor Hen
rica Muselaers van Druneni om half 10
Huwelijksmis.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Martina van Zeeland; z.a. gel.
jrgt. voor Lambertus v. d. Brand; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Marinus van Ha
mond; om half 8 gel. H. Mis voor Maria van
Zog hel; z.a. gel. H. Mis voor Martin'.ls
Giesbers; H. Hart altaar gel. jrgt. voor
Johannes Cornelis Troeien; om half 9 gel.
jrgt. voor Johanna Timmermans Schellekens;
om half 10 Huwelijksmis; om half 11 Huwe
lijksmis.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
.yoor Frans Veroude en Cornelia Verhoeven;
z.a. gel. H. Mis voor over!. ouders; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Peter Karel van
Rooij v.w. de R.K Bouwvakarbeiders; om
half 8 gel. H. Mis voor Cornelis v. d. Velde
en Joseph den zoon; z.a. gel. H. Mis voor
Anny van Domburg; H. Hart altaar gel.
H. Mis, voor Mathieu Aloysius v. d. Wee;
om half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmina
Peijnenburg Roosenboom par. H. Hart over!.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst
voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. H. Mis
voor over!. fam. v. d. Brand van Amstel;
H. Hart gel. H. Mis ter ere van het H.
Bloed; om half 8 gel. jrgt. voor Gijsbertus
de Bresser en Johanna Jacobs de hsvr.; z.a. 
gel. H. Mis voor Marinus Schellekens te 
W eèrt over!.; H. Hai:t altaar gel. H. Mis 
voor Paulina Voets v.w. den Bond van het 
H. Hart; om half 9 gel. jrgt. voor Johannes
v. d. Aker; om 9 uur gez. H. Mis tot bijz.
intentie; om half_ 10 tJ�1�":_lijksmi?.,__ ___ _ _ 
In heCCiefdehufs zullen geschieden: Maan
dag gel. H. Mis voor Marinus van Laar
hoven; Dinsdag gel. H. Mis voor Martina 
van Zeland; Woensdag gel. H. Mis voor 
Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Donderdag, 
Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis tot bijz. 
intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te 
ontvangen: Johannes Antonius Schaffer uit 
deze parochie en Maria Eugenia Francisca 
van Vught geb. en won. te Esch; Hendricus 

' Petrus Antonius v. d. Brand uit de par: van 
het H. Hart en Elisabeth Johann.i v. d. 
Aµker uit deze parochie; waarvan heden de 

· 2e afkondiging geschièdt; Franciscus Corne
lis Timmermans uit deze parochie en Jo
hanna Jacoba Rossou wed. van Johannes
Hubertus Bosch geb. en won. te Vught;
Adrianus Martinus v. d. Weijde uit deze
parochie en Adriana Maria van Boxtel geb.
en won. te Schijndel; Lambertus v. d. Brand
uit deze parochie wedn. van Johanna Nico
lasina van Amstel en Adriana v. d. Ven uit
deze parochie; Wilhelmus Antonius v. d.
Eertwegh geb. te St. Oedenrode en won. te
Son en Jacoba Henrica Cornelia Michielsen
uit deze parochie; waarvan heden de 3e
afkondiging geschiedt. De gelovigen . zijn
verplicht de hun bekende h'.Iwelijksbeletselen

. waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste 
aan den pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL 

19e Zondélg na Pinksteren, '.20 Oct. '46 
Vandaäg Missiezondag. Men bidde dat het 
licht des Geloofs mag schijnen in de duister
nis van het heidendom. De 1 e schaal is voor 
de Missie. Na een waardige biecht en Com
munie kan men 'n volle aflaat verdienen, 
wanneer men bidt voor de bekering der 
ongelovigen. De 2e schaal is voor de B.N. 
Vandaag onder de Mis van 8 uur doen de 
kinderen hun eerste H. Communie. Vaders 
en Moeders nadert ook gij ter H. Tafel en -
vraagt dat de liefde en het geloof altijd 
mogen blijven in de harten uwer kinderen. 
Om 3 uur Lof met Kinderzegen. Om 7 uur 
Rozenhoedje. 
Zoals bekend wordt dit jaar het jeugdtri
duum gehouden door Pater Marius op 24, 

, 25 en 26 October. - •
Op -d�ze dagen is het om 7 uur Lof, daarna 
om half 8 Triduum voor de meisjes, vanaf 
17 jaar. 
Om kwart voor 9,Triduum voor de jongens, 

• vanaf. 17 jaar. l ,

Zaterdagavond om 7 uur plechtig Lof tot
opening van het Christus-Koningfeest. Alle
parochianen - en speciaal de jeugd worden
hierbij uitgenodigd.
Vandaag onder de Missen ,van 7 en 8 uur
algemene H. Communie vöor Moeders en
gehuwde vrouwen.
ZONDAG, 20 Oct.: 6 uur Ld. voor den

Heer Jan de Leyer vanwege de Buurt; 7 
uur l.d. geestel. en tijdel. welzijn der par.; 
8 uur l.d. voor Adrianus van Hommè'I van
wege Boerenbond; kwart over 9 l.d. ter 
ere van het H. Hart; half 11 de Hoogmis 
voor Godefridus v. d. Braak vanwege de 
Hengelsportvereniging. 
MAANDAG, 21 Oct.: 7 uur I.d. voor Jo, 
hannes Wilhelmus v. d. Aa; l.j. voor Johan
nes Cornelis Nouwens; kwart voor 8 Ld. v. 
over!. familie Ha braken van Eindhoven; I.m. 
voor Jacoba v. d. Horst-Rademakers; half 
9 l.j. voor Gerard'.ls v. d. Meerendonk. 
DINSDAG, 22 Oct.: 7 uur Ld. v.w. R.K 
Textielarbeiders bond St. Lambertus; Ld. v. 
Adrianus van Roosmalei1; kwart voor 8 Ld. 
voor An toon v. d. Meijden; l.d. voor Wil
helmus v. d. Horst; half 9 pl. z.j. voor Jan 
Verhoeven. 
WOENSDAG: 23 Oct.: 7 uur l.j. v. Adria
Genuchten van Oirschot; kwart voor acht 
Lj. voor Maria Verhoeven v. d. Sande; l.d. 
voor Petrus v. d. Zande en Elisabeth van 
Opdorp z. e.; half 9 l.d. voor Johanna de 
Jong, te Udenhout overleden. 
DONDERDAG, 24 October: 7 uur l.d. l.j: 
voor Henrica v. Genuchten; l.j. voor Petro
nella van Genuchten; kwart voor 8 Ld. voor 
Mevr. Johanna de Rooy-Sleegers te Nuenen 
overleden; l.j. voor Philomena v. Berkel0 

Verkuilen; half 9 l.d. voor Willy Derks. 
VRIJDAG, 25 Oct.: 7 uur l.j. voor Maria 
van Genuchten; l.d. voor Willy Derks; kw. 
voor 8 I.m. voor Johannes Verhoeven; l.j. 
voor Bernard Roskam; half 9 Lj. v. Louis 
Nouwens. 
ZATERDAG, 26 October: 7 uur I.d. voor 
Adriana Meys-Timmermans; 1.d. voor Willy 
Derks; kwart voor 8 l.j. voor Johanna Nou
wens-van Houtum; l.j. voor Francyna v. d. 
Loo-Kluytmans; half 9 l.d. voor Elisabeth 
Stoop-Vermeulen te Roosendaal overleden: 
PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE 

19de Zondag na Pinksteren.
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het Wel zijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Joanna Maria 
van Oirschot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor den Heer 
Henricus van Son. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor mej. Joanna 
van Son;. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor den Heer 
Johan van Son. 
DONDERDAG: half 8 jrtg. voor Leonie v. 
Son. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor den Heer Cor
nelis Wintermans. 
ZATERDAG: half 9 jrgt. voor Anna v. 
Kessel. 
Deze week zullen geschieden: Maandag H. 
Mis voor Berdina Klaassen-v. d. Ekart te 
St. Michielsgestel overleden; D\!).s�agt 
Woensd·ag en Donderda,g H. Mis voor 
Adrianus Corsten vanwege de buurt; 
Vrijdag Marinus van Oirschot Lev. 'Rozen
krans; Zaterdag Marinus van Oirschot, br. 
schap H. THeresia. 
PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL. 

19de Zondag na Pinksteren 1946. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege St. Pe
trus' Liefdewerk tot opleiding voor priesters 
in de Missielanden. Deze H. Mis wordt aan 
God opgedragen voor de leden v. h. Liefde
werk; half 9 H. Mis; t O uur 'Hoogmis voor 
het welzijn van de parochianen. De eerste 
schaal is voor onzé eigen kerk, de tweede 
voor B.N. Drie uur Lof met rozenhoedje, 
om Gods' zegeningen over Maria's Biddend 
Leger" tot hulp 'voor de soldaten in Indië 
te verkrijgen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; kwart over 8 H. Mis voor mej. 
Wilhelmina v.d. Boom. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor overleden 
familie Kurstjens-Mans; kwart over 8 geen 

• H. Mis; half 10 gez. Huwelijksmis.
'WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de
kerk met een kaars wordt vereerd voor de
familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel; kwart
over 8 jrgt. voor Jan Johannes van Kaste
ren en Cornelia Boons hsvr .
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Màrinus
Josephus van Son en Johanna Gellings hsvr.;
kwart over 8 H. Mis tot intentie v.d. leden
der Godsvruchtige vereniging ter ere v. d.
H. Theresia.
VRIJDAG: half 8 H. Mis vanwege Broeder
schap van O.L. Vr. v. Lourdes vbor Johan-

. nes Vissers; kwart over 8 H. Mis voor Ge
rard Vekemans te Nijmegen overleden.
ZATERDAG: half 8 H. Mis uit vriendschap
voor Johannes Vissers. Hierbij ,wordt de
kerk met een kaars vereerd; kwart over 8
H. Mis, -in deze H. Mis verenigen wij ons
met Maria's Biddend Leger tot hulp voor
de soldaten naar Indië" .
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van 5 tot
half 7: Zes uur Lof met rozenhoedje, om
Gods' Zegeningen over de soldaten in Indië
af te 'smeken.

, ZONDAG: 7 uur jrgt. H. Mis voor den
Heer Gerard Jilesen.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te -
ontvangen: Marinus Leonardus v. d. Sande
uit deze parochie en Maria Beks uit de
parochie St. Petrns te Vught.
Leonardus Antonius Kurstjens, wed'.lwnaar
van Elisabeth Agnes Reuten met Elisabeth
Henrica Mans beiden uit deze parochie,
waarvan heden de derde afkondiging ge-
schiedt. . • 
30 dagen worden de gebeden vèrzocht voor 
Petronella v. Hal te Boxtel overleden. Voor 
de Boxtelse Missionarissen is opgehaald bij 
Voermans het bedrag van zes gulden. 



PAROCHIE ST. JANS ONTHOOFDING
LIEMPDE. 

19e Zondag na • Pinksteren, 20 Oct. 1946. 
Zondag: Missie-Zondag, waarom in alle 
H. Missen de 1 e schaalcollecte voor; het ge
nootschap tot voortplanting des Geloofs,
terwijl de Hoogmis zal worden opgedragen
voor de levende leden van genoemd genoot
schap en een volle aflaat te verdienen is op
die dag, onder de gewone voorwaarden van
biecht en communie, met daarenboven gebed
voor de Missiën.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.;
8 uur l.mndst. voor wed. Johanna Adrianus 
van de Koevering; de Hoogmis is voor de 
levende leden van het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs; 3 'Jur Lof, daar-
na meisjes-congregatie. . 
MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Lamber
tus van Abeelen; half 8 1. mis voor Petro
nella van Hal overleden te Boxtel; 8 uur 
l.mndst. voor Helena Antonius Asv�ld.
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Tomas Johannes
Schoenmakers; half 8 l.j. voor Christinus 
van Gestel; 8 uur l.j. voor Lamberta Mar-
tinus van de Ven. 

WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Willem 
Schoenmakers; half 8 l.j. voor Hendrica 
Christinus van Gestel; 8 uur l.j. voor Hen
ricus Antonius Sleutjes en Helena hsvr. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.m. voor den Edel
achtb. Heer Josephus van Sonsbeek over
leden te Beek; 8 uur l.j. voor Adrianus van 
Aarle. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Martinus Schoen
makers; half 8 voor Adriana Adrianus van 
Aarle; 8 uur l.j. voor Frans van Haaren. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. v. Michiel Schoen
makers; half 8 l.j. voor Cornelius Hubertus 
van Aarle; 8 uur l.j. voor Johanna Maria 
Frans van Haaren. 
�ondag feestdag van Christus' Koning
schap, daarom Zaterdag-avond half 7 plech
tig Lof. De biecht gesproken op Zaterdag 
vóór het feest van Christus' Koningschap 
is voldoende, om ook de aflaten van Aller
Zielen te verdienen. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.; 
8 uur I.m. tot bijz. intentie; 10 uur z.m. 
voor Lambertus van Abeelen als overleden 
Korist. 
30e: Edelachtb Heer. Josephus van Sons
beek, overleden te Beek (Limburg). 
Gedoopt: Johann� Maria Martina Adriana 
dochter van Gerardus Verdonk-Raaymakers. 
PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH. 

Negentiende Zondag na Pinksteren 
Missie-Zondag. 

H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Onder de H.H. 
Missen zal er ge.preekt worden over de 
Missies en zullen de Zelatricen een open 
schaal collecte houden voor de Missies, 
welke collecte zeer in de milddadigheid der 
gelovigen wordt aanbevolen. Derde schaal 
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje, 
na het Lof een lied. Om 7 uur bonte avond 
in de zaal van G. v. Schijndel, w.o. de Zeer
eerw. Pater Hartman W.P. een lezing met 
lichtbeelden zal geven. We sporen de Pa
rochianen zeer aan deze bonte avond mee 
te maken. Om 4 uur zal het programma af
gewerkt worden voor de kinderen. 
Maandagmiddag moeten de kinderen van het 
2de leerjaar komen biechten; Dinsdag die 
van het 3de leerjaar. Daags nadat ze ge
biecht hebben zullen ze onder de H. Mis van 
8 uur gezamelijk communiceren. • 
Deze week iedere avond om half 7 Lof v.w. 
de Octobermaand. Zondag a.s. is het feest 
van Christus Koning. Onder de H.H. Mise 

sen alg. H. Communie voor de rijpere jeugd. 
De Hoogmis is een Pl. H. Mis van dank
baarheid voor de bevrijding van onze paro
chie, welke voor 2 jaar plaats had in de 
dagen van 24 tot 26 October. Na de middag 
om • 3 uur Pl. Lof met kleine processie, 
waaronder toewijding van de jeugd aan Chr. 
Koning. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Linderdina 
Hilgerdenaars; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog
mis voor de parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Adrianus 
van Gerven; 8 uur H. Mis voor Hendricus 
Johannes Fick. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmus 
en Wimke van Schijndel; 8 uur H. Mis voor 
Johannes Konings. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Willibrordus 
van den Braak; 8 uur H. Mis voor Wimke 
van Schijndel v.w. de Schoolkinderen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Catha
rina van Schijndel-Sol en Jan van Schijn
del; 8 uur jrgt. voor Wilhelmus van Dongen. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelia van 
Dongen de Boer; 8 uur H. Mis voor Fran
ciscus Maria van der Zeyst. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Anna Maria 
van Dongen; 8 uur jrgt. voor Cornelis van 
Dongen. 

Te5 kerëCtro motoren 1
1 van 4 PK., 3 van 21/2 PK. en 1 van 
1 PK. De motoren zijn geregistreerd 
en worden later door de PNEM ver, 
goed. Bevr. Drukkerij v. EERD, Tilburg, 
Stedekcstraat 37. 

Voor de grOóte belangstel
ling ondervonden bij gele
�enheid van mijn 40-jarig 
ambtsjubileum, betuig ik 
met dezen mijn hartelijken 
dank. 

A. J. KLOMP. 
Merheimstraat 63 .. 

Te koop zware driftvarkens 
bij A. van Doorenmalen, 
Lennisheuvel 78 A Boxtel. 

Schrijven zonder fouten en 
met goede stijl leert U de
ze winter gemakkelijk, 
goed en voor slechts f 3.50 
per mnd. met Cursus Ned. 
Taal, Postbus L. Amers
foort. 

Eenvoudige R.K. jongeman 
zoekt net goed pension. 
Geen beroepspension. 
Week-end afwezig. Liefst 
telefonisch aangesloten. 
Aanb. Molenstraat 19. 

Te koop nog goede haard 
kachel, te bevragen Brug
straat 2 Boxtel. 

Te koop aangeboden een 
z.g.a.n. vooroorlogs dres
soir en een koperen was
ketel, te bevragen Molen
straat 19. 

Te koop een z.g.a.n. Bra
bantse kachel bij W. Zwa
nenberg, Eindhovensche w. 
72, Boxtel. 

Missaal vermist uit de bank 
in de St. Petruskerk, sou
venir van overleden moe
der, gelieve terug te be
zorgen, tegen belooning, 
Molenstraat 19. 
Te koop z.g.a.n. eikenhou
ten Buffetkast en twee flin
ke geiten, èèn gemerkt v. 
het stamboek. Te bevragen 
na 4 uur, Van Salmstr. 72. 
Te koop een mantelka
cheltje en een kinderledi
kantje, Merheimstraat 34. 
Te koop mantelkacheltje 
met plaat en pijp, Molen
straat 25. 
Te koop Rijwiel "Raleigh" 
sportmodel z.g.a.n. met ver
snelling, 2 stel reserveban
den, div. onderdeelen enz. 
Te bevragen Molenst. 19. 
Gevraagd Dienstbode·· voor 
dag of dag en nacht, bij 
A. van der Sande-Theuw
kens, Stationstraat 10.
Hoog !oor. 
Net persoon biedt zich aan 
voor Magazijn of lichte 
werkzaamheden. Br. no. 47 
Molenstraat 19. 
Te koop of te ruil z.g.a.n. 
kruiwagen, Lennisheuvel 4. 
Boxtel . 
Te koop een bruin grijze 
winter-sportjas z.g.a.n., m.
42-44, 75 gulden. Bevragen
Molenstraat 19. 

Debatingclub. 
Jongelui tusschen 17 en 20 
jaar, die interesse hebben 
voor 'n debatingclub kun, 
nen zich schriftel. wenden 
tot de administratie van 
Brabantsch Centrum onder 
nummer 27 

Brandstoffen 
zonder bon 

• Aanmaakturf

• Harde turven

• Sintelcokes

A. v. d. Nosterum
v. Osch &. v. Leeuwenstr. 53
wwwwwwww 

Te koop gevraagd : 
dubbelwandig en uitneembaar 
houten huisje of noodwoning, 

loods of woonwagen. 
Brieven met opgave van 
indceling maat en prijs, 
C. Meijer, Bergsingel
228, Rotterdam.

Voorpotingsrecht. 
Degenen, die van meening zijn·, dat tijdens de bezet
ting het toenmalig gemeentebestuur van Boxtel inbreuk 
heeft gemaakt op het door h�n uitgeoefend recht van 
voorpoting, door het doen verwijderen en/of verkoo
pen van hun krachtens dit recht toebehoorende hout
opstanden, dan wel door het zich toeëigenen van de 
geheele of gedeeltelijke opbrengst bij den verkoop 
dier houtopstanden, of anderszins, worden uitgenoo
digd, voor zoover zij niet reeds eerder daarvan aan
gifte hebben gedaan en voor zoover het betreffende 
geschil niet reeds bij rechterlijke uitspraak werd be
slecht, 'daarvan vóór 15 November 1946 schriftelijk 
mededeeling te doen aan het Gemeentebestuur onder 
opgaaf van de omstandigheden (tijd,. plaats, hoeveel
heid enz.) waaronder de aantasting van hun rechten 
heeft plaats gehad. 
Boxtel, 8 October 1946.

De Burgemeester van Boxtel, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

Paardenverzekering. ' 
Het Betuur maakt bekend dat met ingang van 

12 October j.l. alle paarden met 10 0/o der ge
schatte waarden zijn verlaagd. 

De afgekeurde stamboekmerrie van A. de Groot 
Lennisheuvel 531 zal aldaar 22 October des 
n.m. om 2 uur1 

publiek worden verkocht. 

WAT IS 
KENCICA? 

1. KENCICA is een uitstekend kalk-kalimeststof;
2. 30% go�dkoper dan een daarmede overeenkomen

de hoeveelheid poederkalk en kalizout; 
3. De kali en kalk komen geheel ter beschikking van

de plant, dus werkt volwaardig; . • 
4. Proeven hebben bewezen dat deze meststof ge

toond heeft uitstekende resultaten af te werpen
op kalk- en kali-arme gronden;

5. Wordt door vooraanstaande landbouwdeskundigen
warm aanbevolen; . · 

6. Bovendien is deze mesfstof hoewel nog betrekke
lijk schaars, ZONDER BON!

Afleveringen geschieden in volgorde der bestellingen. 
HAAST U DUS! 

A. HEEREBEEK, LENNISHEUVEL 116.

Goede gebruikte Meubelen 
zooals :·BUFETTEN, DRESSOIRS, LINNEN, 
KASTEN, FAUTEUILS, STOELEN, TAFELS, 
DIVANS, SPIEGELS, WASCHTAFELS, 
LEDIKANTEN, SPIRALEN, SPRINGBAK� 
KEN, Complete HUIS. en SLAAPKAMERS 
heb ik geregeld In voorraad tegen hande• 
laarsprljzen. 

Speciaal gesorteerd voor handelaars en 
veilinghouders in Brabant en Limburg.

Bericht mij Uw adres met opgave van de 
gevraagde goederen en U hoort van mij. 

Aanbevelend, 
J, Hoogland, Zaagmolenstraat 45, Rotterdam 

• 

■ 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

met rubber klep 
vanaf heden verkrijgbaar 

H. v. EIJCK-DE LOUW
( 

J,:J.W�'s 
Manufacturen . en Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18 - Boxtel 

De nieuwe nummers der klantenkaarten 
voor de volgende week zijn ::- • -
Maandag 2 1 October 2000 t/m 21 00 
Dinsdag 22 11 1 700 11 1 900 
Woensdag 23 11 3000 " 3200 

Kwaliteit in Kaas en· \Tisch 
is ONZE reclame. 

Dirk Vos, Sta�onstraat 44 

·./lis de ooievaar komt
kiest de gelukkige familie een 
waardevol blijvend geboorte-
geschenk uit de groote keuze 
kinderartikelen in echt zilver bij 

' 

/1. v. Vlerk
1

en, {Boxtel 
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

DE NIEUWE BIOSCOOP 
presenteert op 

Vrijdag 18 October, 8 uur, -
Zaterdag 19 October, 7 en 9 uur, 
Zondagmiddag 5 uur matiné
7 uur en 9 uur laatste voorstellilig

de langverwachte fülm: 

Geef 'm 

De 
" Sporen e 

met de zingende Cowboy DICK FORAN 
en ABOTT en COSTELLO de opvolgers. 
van Stan Laurcl en Oliver Hardy. • .. • 

Toegang alle leeftijden. T oegangälle leeftijden: 
Maandag tot en met D onderdag 
21-24 October, 8 uur

TINO ROSSI 

1 Het gebeurde in Napels. J 
Toegang 18 jaar. Toegang 18 jaar. 
Volgende weck: Wraak van den oazichtbaren man. 

-
- Rookt 

kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt - · - ,

blJ Bert van den Braak ■ 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

78 ORTH E N STRAA T 78
Z 's"HER TOG ENBOSCH 
� De b ekende lederzaak van 

� J. PAIJMANS
� Schooltasschen in alle maten, Dames, en Heeren"' 
� Portemonnaies, Dall}es, en Heeren Portefeuilles. 
...., Moedertasschen, ruime sorteering, Damestassc.hcn, 
::, elk model. Enz., enz. - Alles prima leder. 

Breukelschestraat 42, Voor nuttige St. Nicolaasgeschenken
het beste adres:Boxtel. � 

0 J. PAIJMANS
Orthenstraat 78, ,s==Hertogenbosch. J Voor fijne vette KAAS r, � 

� � ----------,----------�

:.:: ROOM BOTER, g 
� MAR GARINE, g 
:� VE TTEN, enz. � 
� en volop PUDDING in alle soorten êf 
� 0 

'i C. DE JONG::v. KEMPEN g � �èi5 Van Hornstraat 12, Boxtel. � 

De ruimste sorteering 

Amerikaanse Schoenen 
koopt U binnen enkele dagen 

bij Bovendeert 
Nauwkeurige bijzonderheden over de verkoop 

ZIET U IN DE ÉTALAGE. 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel. 

,,DE ARK" BOXTEL. 

"Het 

M aandag 21 October " 8 uur 
Zuidhollandsch T ooneel" 

,,DE �.WILDZANG'' 
Blijspel in 3 bedrijven. Regie: Peter Marius. 
Medewerkenden: Ted v. Zwietercn, 'Christine v. 

Meeteren, Do. v. Wijck, Olga v. Wageningen, 
Alb. v. Vcgten, Theo v. Veen,)aq. Vecren e.a. 

Uit de pers: " ..... een geestig geschreven stuk 
vol sprankelende humor, maar ook met hooge 
levensernst.'.' (De Maasbode.) 

Prijzen der plaatsen: f 2.50, f 2,- en f 1.50 
Plaatsbespreking: Zondag 20 October en Maandag 
21 October van 12-2 uur aan de zaal, alsmede 
voor de aanvang der voorstelling. 
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XTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Çhristus Koning 
uw Rijk kome. 

"Uw Rijk kome". Zo bidden we dagelijks verschillende keren in het "Onze Vader". Duizenden keren in ons leven gaan deze woorden over onze lippen. Christus moet weer gaan heersen is de strijdleuze van onze jongeren. Heersen in de fabrieken, heersen in kantoren en op ateliers, heersen in al onze woningen. Het is prachtig, dat wij dagelijks bidden voor het herstel van Christus Koninkrijk. Maar met bidden alleen komen we er lang niet. Er moet worden gewerkt en aangepakt om Koning Christus op Zijn koningstroon te gaan herstellen. Het Koningschap van (:hristus is niet een koningschap dat u wordt opgedrongen met geweld van wapens, of door de dwang van 

een of andere politieke macht; het is een koningschap, dat in volle vrijheid, uit liefde • en overtuiging moet worden aanvaard. Maar die liefde en die overtuiging hébt ge zo maar niet: die moet worden aangekweekt, daar is·- een bijzondere opleiding voor nodig en die opleiding dient gegeven te worden, wil ze goed zijn, in de huiselijke kring, door vader en moeder. Dáár, in het huisgezin moet het Koningschap van Christus opnieuw geboren en gevestigd worden; dáár moeten de vaders en de moeders het Konin,isschap van Christus weer aanvaarden. De tamilie immers is de cel, waaruit de maatschë!ppij geboren wordt, en als we Christus weer willen doen heersen · in de maatschappij,"dan moeten we beginnen met Hem te doen heersen in de huisgezinnen .. Is het u niet opgevallen dat juist in de •Octobermaand, de maand van Christus Ko-ning, de gezinsmaand wordt gevierd. _ . 
���n �:::�r�}����� ��Jèh1tt�;ji a:;Koiljngèri, óth- -và��it - de gezinnen· ook in·-het • maatschappelijk leven Christus Koning weer · in ere te- herstellen. Is - pet nodig? · •
Een enkel voorbeeld: Christus, Koning der 

volkeren. Men voert oorlog zonder Hem. Het ware streven. nen afzienbaren tijd de wetgevende verga-Staal en ijzer moeten Hem vervangen. Het dering over dit belangrijke vraagstuk zalsucces? Een wereld, die steeds meer ver-materialiseerd, zijn ongeluk tegemoet stormt. Considerate la vostra semenza: hebben tè' beraadslagen en te beslissen. Als
Christus·: Koning van de huisgezinnen; Zijn Fatti non foste a vivere come bruti basis hiervoor geldt de aankondiging in 
grondwet van huwelijkstrouw, van offer- Ma per seguir virtute e conoscenza.... de Troonrede: 
vaardige liefde tussen man en vrouw schijnt Dante. ,, - het ligt in het voornemen, om, de Radio-
niet meer te bestaan. Dat is Italiaans. En als we het vertalen zou raad gehoord, een wettelijke basis te oot-
En waar ze God zij dank nog wèl bestaat, het moeten zijn: Herinner u van welk zaad werpen voor een nationaal omroepbestel in het Katholieke Zuiden, tracht men in een ge zijt gegroeid, gij zijt niet gemaakt om op publiekrechtelijke leest, waarbij de ver-goedkoa.> radio-program als de Bonte Dins- een dierenleven te leiden, maar om deugd h'll d 1 b h • 
dagavond dit belachelii'k te n1aken. se 1 en e evens esc ouwmgen, in orga-en kennis na te streven. • h b d h Wanneer dergelii'ke dingen künnen voor- msc ver an opgenomen, voor et uit-Als er ooit in de geschiedenis een waar- d • b 1 b h kk 'komen, kunnen we dan niet eens ernstig ons h ragen van eigen eginse en esc i ing se uwing juist zou zijn, dan is het onge- ll k afvragen: Is Çhristlis Koningschap nog wel twijfeld deze. De gehangenen van N euren- zu en rijgen over zendtijd" -
erkend? . .  _ berg hebben vanaf hun eerste stap in het Deze min of meer duidelijke aankondiging 
Christus de Koning van de jeugd. d.w.z. nazi-theater niets anders gespeeld dan de rol bevat twee markante elementen: • 
Christus: Koning van onze Katholieke jon- van leeuwen en tijgers, soms moedig, soms te. de uitingsmogelijkheid der geestelijke gens en meisjes. sluw, maar steeds verscheurend, wild, bruut en maatschappelijke sromingen 1 Kent gij de manier waarop verloofd met zonder zich te bezinnen op hun mens z1·1·n'. 2 d t· l' h h d elkaar op de dag van vandaao onkt 1? e. • e na wna e saam orig ei • 

t:> Het zelfde wat dèze mislukkelingen in het Terecht vra t h t K th li k lk d 1 Een ongekende vri1'heid op sexueel gebied ag e a O e e vo s ee , grote leven van staat en wereld presteerden h t Ik k h • d KRO h f wordt op allerlei manieren gepropageerd h h I e we ver noc t 1s aan e , zie a , 
er aa t zich duizende malen in het klein lk 

en als een mode-artikel overal op de markt b d we e vooruitzichten in het nieuwe radio0 ij e simpelheden van het gezinsleven. Hoe gegooid. dikwijls is ons egoïsme niet de oorzaak van bestel voor deze Omroep zijnte onderschei-
Zelfs de natuur, die voortkwam uit Gods kleine wreedheden tegen allen, die ons lief den. Van vele ·zijden wordt op voorlichtingscheppende hand wordt door· de mens ge- t " E h d'k ··1 aangedrongen I men wil weten waar men aan schonden. Men misbruikt water, zon én fll:Oes en ZIJn. n oe I WIJ s vergeten wij toe i·s. niet, dat de schoonste levenstaak voor ieder-licht, men daagt er · God uit, men schendt een moest ·1·0 ee d - d' De KRO-le1·d1·ng, getroffen .d.oor deze tal-de pracht der schepping, zó zelfs dat dé 

zi : n goe en eenvou ig mens 
goedwillende die de schoonheid der natuur te worden. rijke blijken van belangstelling, heeft be_-Met de meeste zorg weten wi1' ons te om- 1 t t 1 d b 1 genieten willen, worden teruggehouden door 

s O en op een aan a aartoe te e eggen ver-
h d I d ringen met uiterlijkheden, het mooie vernisje d • h 

et ze e oos ge oe van de na-oorlogse mt;ns. van uiterlijke beschaving, mooie kleren 
ga ermgen aar zienswijze hieromtrent te 

Het Koninkrijk van Christus lijdt inderdaad glimmende tanden, glacé-handschoenen e� belichten. Deze avond zal in het teken staan · geweld. Het wankelt op zijn fundament. 'n bekoorlijke glimlach over ons gelaat. van een hernieuwd contact tussen luisteraar En daarom wordt het tijd dat wij het recht, M_a_ ar hoe weinig aandacht geven wiJ' dik- en KRO. dat overal geschonden werd, herstellen I d z 1 B 1 gaan. Men beweert, hoe er met ernst wordt WIJ s aan e voornaamste plicht die 'n mens o za te oxte op Maandag 4 Nov. a.s.
gestudeerd en gewerkt, om een nieuw Eu- . bezit: goed te zijn. in de Schouwburg De Ark het woord ge• 
ropa op te bouwen. Terwijl onze lippen zich plooien in een voerd worden door Professor Dr. J. B. fraare glimlach, terwiJ1 wiJ' alle mogelii"ke K O p "l h d Over de werkelijke ernst van deze pogingen, b I fd d ars • ., terw1J aan et programma me e-
l e ee he en in acht nemen, gebeurt het zo· ki 1 1 aat staan over de successen, wil ik hier geen dikwijls dat we van binnen niets anders be- wer ·ng za ver enen Het Boxtels Orkest. 
ttspra�½ dd�n. . k d t Id zitten dan een dierlijk egoisme Ik houd het Wegens de , Feestdag van Allerheiligen zal 
Óaadr_,.eCenh _.!..tng,,�-� e!":l _d ·'.1- �en_l_wedre _ - . V.0-0,\" zeker-, d�,.indien. alle i;ense"n wist�n ·- ons volgend nummer op Zaterdag :2 Nov.-z n er ; ns us een were 1s van ee en wat de • een van de ander zegt ;�n denkt, er , , worden besteld� : - - -droefheid, van ellende en ongeluk. . -� geen vi·er vri··end d Id d • 

B.'dd · · · d k k , h h 1 • en op e were zou en 1 _en WlJ me� e .. er voor et erste van 
overblijven. Het is ·uist het e oisme dat • Christus KonmknJk en werkt mee voor het alles hu"ichelt ·ed 1 1 b g ' • h t I Z.. d · · · f , 1 er gevoe ver ergt en mm-

m1Ite�evve�n tJn gron wet m uw eigen a- mer het g�luk geeft de ware deugd en de 
CORRESPONDENTIE EN NOG WAT. 

• 

========== 
ware kenms na te streven. 

============================ De mens is noch een engel, noch een beest en het ongeluk wil dat hij die voor engel

Aan inzenders van ingezonde� stukken is al meermalen verzocht hun namen bekend te· maken aan de redactie en dat aan hun inzendingen geen aandacht wordt geschonken als de namen niet worden opgegeven. Toch zijn er nog altijd schrijvers die ongetekende stukken ter plaatsing aanbieden. Begrijpen zij dan niet hoe onbeleefd het is (op z'n zachtst gezegd). Toch hebben wij aan bewuste brief, om het daarin gepropageerde, de gewenste aandacht besteed. 

De zevende dag� 
Op vele plaatsen in Engeland en Scotland zijn Zondags de theatèrs, bioscopen en bierhuizen. gesloten. Dat, is vanwege de Zondagsviering. Terzelfder tijd echter trekken op diezelfde plaatsen de tractoren de ploeg door het land. - Men beweert dat -dit een ov_erblijfsel is van de oorlog, toen werken op Zondag een soort nationale plicht was .. In België . zijn op Zondag niet alleen de theaters, bioscopen en café's allemaal open, maar zelfs heeft men daar schijnbaar nog nooit gehoord van verplichte winkelsluiting op Zondag. Dat zou nog niet zo heel -vreemd zijn op zichzelf, maar na komt·daar- nog bij, dat de vrouwen graag op Zoq.dag de was doen, men 's morgens allerwege hoort kloppen en schaven en de kerken niet zo heel druk bezocht worden. In Brabant is het gelukkig niet zo gesteld. We kennen hier een andere Zom;lagsviering. Maat toch is er een klein gevaar, dat men maar al te graag over 't hoofd ziet. Er is bijna geen enkele Zondag of wij wordenoverstroomd met voetbal-matches, motorraces, ·paarden-rennen, of noem nog maar een aantal sport-branches op. Nu is het heus niet erg, • dat de Zond;:ig • voor sport gereserveerd blijft. Daar is zelfs alles voor; Maar ook hier is een ·gezonde· middelmaat op zijn plaats. Wanneer voor de sport-vrienden zo maar ga1;1w een vroegmis moet gelezen worden, en er geen enkele Zondagmiddag meer ,overschiet voor een lof met , rozenhoedje, in de Octobermaand b.v., dan is· men toch wel een beetje boven de ma-tigheid. , . ls het �oor veel mensen niet duidelijijkwaarom er voor een voetbalvereniging R.K. moet s(aan, het geval wordt nog- onduidelijker wanneer R.K. voetbalclubs hun leden niet eens ' meer de . tijd geven voor , een liehoorlijke Zondagsheiliging. En men moet toch· toegeven, dat bij uitwedstrijden maar wei11ig tijd en gelegenheid meer overblijft v.oor -wat oqde mensen als een sqort plicht beschouwen; · , flet is nog niet zo heel lang geleden dat in-Brabant de opvatting heerst�· twee missenof :êén mis en een lóf is het minimum 'voor�ctè Zondag'; Nu is dit een beetje veranderd. M'en is vooral bang voor kwezels aangezien 

te worden. Men noemt de mensen die dikwijls naar de kerk gaan heel graag huichelaars, en men scheldt hem voor een farizeeër, die dikwijls te communie gaat. Daarbij • denkt of zegt men dan nog, dat zij het . • vertikken om voor 't oog van 't kerkvolk wat meer te doen voor hun godsdienst. Zij menen dan de juiste toon te hebben, maar ze horen niet eens meer hoe vals het klinkt. Wat komt het er op aan, waarom andere mensen zo dikwijls naar de kerk gaan, als de eigen intentie maar zuiver is. Het is . juist van 't grootste belang met een zuivere bedoeling het geloof te. beleven en de Zondag te vieren als een dag van God. Wil de Zondagviering iri Brabant niet verslappen tot een dag zoals we die zien in Engeland en België en nog vele andere landen, dan zal het zaak zijn met alle middelen te zorgen dat sport of andere liefhebberijen niet alle tijd opeisen. De zevende dag moet een rustdag zijn, die de rust brengt waarin het contaçt i;net God kan gevonden worden. Want alleen in de stilte is de mens in staat God te vinden. 

Een nieuwe actie. 
Wanneer er één actie is, die ons aller 

sympathie volkolnen verdient, dan is het, dunkt me toch wel: Het Katholiek Thuisfront. Terwijl wij op de vrije bodem vàn ons eigen·
Nederlandje eind October de bevrijding gaan vieren, staan velen van onze jongens nog dicht bij het oorlogsgeweld. Zij gunnen ons van harte een waardige herdenking van de bevrijdingsdag. Maar van den anderen kant is het hun wens en hun goed recht, dat wij hen niet vergeten. Om het contact van · onze jongèns met het vaderland te bewaren, werd opgericht Katholiek . Thuisfront Par. St. Petrus. a.s. Zondag, als u naar de kerk gaàt, zult u• de collectebussen voor Katholiek Thuisfrontontmoeten. Loop ze niet voorbij, maar geeft royaal . voor dit sympathieke doel! 

wil spelen, het beest uithangt. De gehangenen van het nazidom wilden zich graag als engelen van goede bo�dschappen beschouwd zien en zij hielden niet op dit te verkondigen. Juist omdat zij vergaten goede eenvoudige mensen te worden, werden het verscheurende dieren. Gestapo-man Weber uit Eindhoven was een uiterst beleefde man. H'.ij was de beminnelijkheid zelve. Hij liet niet na al zijn slacht
offers te laten voelen, dat hij eigenlijk een apostel was van het beste systeem dat denkbaar was. Dat alles omoaf hij met een krans van uiterlijk schoon. Nu ze hem gepakt heb, ben, kwam vastte staan, dat hij een verscheurend dier was, dat met alle middelen het egoisme van -hemzelf en van zijn staat diende. En . duizende mannen en vrouwen kennen nog steeds geen andere maatstaf dan de 

eigen baat. Er zijn nog maar weinig vrienden van "de Waarheid" gevonden, die uit idealisme handelden, evenmin als de vrienden van Mussert iets meer beleden dan het 
eigen belang. Maar ook in het gewone leven van alie dag vinden we nog zo weinig mensen, die het geluk van anderen stellen boven eigen zakelijke belangen. Misschien is de moeder het symbool van riaasteliefde en goedheid, omdat zij zich pijnigt voor het leven van haar kind. Maar klein is het groepje mensen dat streeft 
naar de oorsprong van zijn bestaan: een kind van de hemel te zijn, een goed en eenvoudig mens te worden. En toch zal de we- • reld alleen dan aan een goed begin staan wanneer zij inziet dat het streven naa; ware goedheid de eerste plicht moet zijn. LEUVEN, 20 October. H. v. d. M. 

AAN ALLE KATHOLIEKE LUISTERAARS. . 
De vraag: ,,Wat is er met de Radio" dringt 
te meer om een afdoend antwoord, nu bin-, 

De brief nu, -door A. ondertekend, bedacht een propaganda voor het uitsteken der vlag-• gen op het feest van Christus Koningschap 
en inzender vraagt of hetgeen ter ere van de Koningin gedaan wordt ook niet met meer reden door de Katholieken gedaan zou kunnen worden voor Hem, die toch den Koning der Koningen is. Wij zijn het met inzender eens, zelfs meer en zouden Kerkelijke feesten altijd wel opgeluisterd willen zien met vlagvertoon, maar zolang Katholieken zo schuchter zijn als den briefschrijver zelf, die toch zelfs tegenover de redactie nog niet durft erkennen een propagandist te zijn voor een redelijke zaak, vrezen wij, dat er van vlaggen uitsteken niet veel zal komen. Toch willen wij aan zijn verzoek voldoen om het te propageren. Meer dan dat, a.s. Zondag steekt Brabants Centrum de vlag uit. En U? 

AUTOMATISERING RIJKSTELEFOON. 
· Het zal de lezers van ons blad ongetwijfeld genoegen doen te vernemen, dat de - telefooncentrale . in deze gemeente eind November in zoverre zal zijn hersteld, dat de t�lefoondistricten • 's Hertogenbosch-Eindlioven-Tilburg-Breda-Venlo-Maastricht en 's Gravenhage wederom automatisch zul-len zijn te bereiken. 

INSTITUUT BESTUURSWETENSCHAPPEN. 
Naar wij vernemen heeft de Edelachtb. Heer Drs. M. A. M. van Helvoort, Burgemeester dezer gemeente de uitnodiging, om zitting te nemen in het Landelijk Bestuur van het Instituut voor Bestuurswetenschap-. pen, aanva,ard. 
De Burgemeester van Boxtel; verzoekt de. inwoners der gemeente Boxtel vóór -5 Nov. a.s. ter gemeentesecretarie mondeling of schriftelijk opgave te doen van alle goederen, waarvan hun bekend is, dat' zij door de Duitsers in Frankrijk, België en Luxemburg zijn ger.oofd en in de gemeente acliter gelaten. 



HERSTELLEND BOXTEL. 
De aanbesteding van de weg Veghel-Boxtel 
vorige week in ons blad gepubliceerd, is 
yoor onze streek goed nieuws. Als deze weg 
teconstructie gereed is, zal Oostelijk Bra.
.1ant middels deze weg aansluiting hebben 
op de hoofdverkeersweg Eindhoven-'s Her
togenbosch. Met de_ reconstructie van die 
weg wordt dan ook een streekbelang ge-
d�nd. -
Dat vooral het gemeentebestuur van Boxtel 
de belangrijkheid van een goed wegennet 

, inziet moge blijken uit het herstelwerk van 
de wegen om onze gemeente. 
Reeds is het wegdek naar Gemonde hersteld 
en werden de slechte stukken in de weg naar 
St. Michiels-_Gestel volkomen opgeknapt, ter
wijl Dinsdag 29 October de weg naar Esch 
vanaf het Kruispunt bij St. Charles wordt 
aanbesteed en wel geheel door Esch heen 
tot aan de Haarense weg. De aanbesteding 
wordt in dit nummer aangekondigd. 
De burgemeester heeft met de bewoners van 
Nieuwstraat en omgeving overlegd in hoe
verre daar verbetering kan worden aange
bracht. 
Ook in ander opzicht is het gemeentebestuur 
voortvarend. ' 
Met de woningbouw wordt alles in het 

• werk gesteld om zoveel mogelijk woonge
legenheid te scheppen.
Reeds zijn de fundamenten voor 20 Macrete
woningen bij de gasfabriek zo goed als klaar,
terwijl. men hoopt nog vóór de winter de
opstanden .geconstrueerd te krijgen. Met de
huizen aan de Mgr. Wilmerstraat zal Box
tel dan over 38 woningen beschikken.
Met de vier stenen noodwoningen, ge
bouwd aan de Mijlstraat en de twee aan. de
Selissenwal, alsmede de twee houten nood
woningen aan ieder der beide genoemde
plaatsen is het getal nieuwe woningen te
stellen op 48. Het houten noodgebouw, dat

- op het terrein van de Witte Paters stond zal
verplaatst worden n;:tar de omgeving van
,·,Kiskeskerkhof" en zal ook dienst kunnen
doen voor twee noodwoningen.
Alles tezamen zullen er zo ongeveer vijftig
woningen gereed zijn, riiet meegerekend de
noodboerderijen die reeds gezet zijn.
Men mag zeggen, dat er genoeg initiatief is
bij het Bestuur van Boxtel.

ADRES NIEUWSTRAAT.
De bewoners van de Nieuwstraat richtten
zich tot B. en W. met meerder wensen.
Het adres viel in goede aarde. . 
Maandagavond vergaderde de bewoners van
de Nieuwstraat met het voltallig College
van B. en W. in café van der Meijden.
Geen raadsvergadering maar onmiddellijk
CO!)-tact met de gemeenschap!
In een gemoedelijke,_ rustige, ontvankelijke
sfeer· werden de misstanden van de Nieuw
straat onder de loupe genomen en de nodige
middelen ter verbetering- werden beraamd.
Het entreé van de Nieuwstraat zal, zo mo
gelijk, omgetoverd worden in een plantsoen.
De Burgemeester beloofde zorg te zullen

• houden voor een goed uitzicht op de Rijks
weg. De bewoners van de Nieuwstraat zul
len anderzijds moeten zorgen, aldus de
Burgemeester, dat dit plantsoen dan plant-
soen blijft. . 
Trottoirtegels is nog een luxe. Maar, op
de duur, komen deze er wel. Onderwijl zul
len de wegen vóór de huizen water- en
moddervrij worden gemaakt.
De vuilniskar zal voortaan doorrijden tot .'
aan het Klaverblad. Mestvaalten(?) zullen
er door tot het verleden gaan behoren als
althans de Nieuwstraat medewerkt, door het
vuil, op gezette tijden mede te geven.
Een laag liggend deel· van de weg zal een.
beurt krijgen bij de reconstructie van de weg
Boxtel-Schijndel die al aanbesteed doch
nog niet gegund is.
Huizen zullen . van glas voorzien worden.
De schilders zijn de bonnen al ter hand
gesteld.
Aanvragen om verbetering van woningen
zullen nog eens worden belicht op het
Bureau van de Wederopbouw te den Bosch.
Woningverbetering schijnt moeilijk en moei
zaam werk. Maar de Burgemeester kruipt er

. althans achterheen! Misschien kan hij voor
een enkel geval doordrnkken. 
Een schutting kan mooi zijn maar ook een 
]elijk obstakel. De Nieuwstraat heeft een 
schutting die zelfs ergenis geeft. • ·
Wee den ergenisgever staat er ergens. Wee 
dus de schutting! 
De Burgemeester zal eens contact opnemen. 
Wie weet. Wat goede wil en ontvankelijk
heid en er kan veel gebeuren. ,
In het duister zitten vindt de Burgemeester 
niet prettig. Hij hoopt licht in de de duister
nis te brengen. 
't Was een interessante bijeenkomst. Sa
menwerking en gezamenlijk pogen om goede 
oplossingen te vinden vormden de grond
toon der "minzame" besprekingen. 
De Nieuwstraat deed een goed werk B. 
en W. waren welkom. De resultaten zullen 
hopelijk tastbaar zijn. 
Al met al een nuttig, uniek, gebeuren. 

PROMOTIE. 
De Heer P. Moerdijk, Assistent-Dienstgelei
der der Dir. Bel. lnv. en Accijnzen alhier 
is, met terugwerkende kracht van 1 October 
1945, bevorderd tot Hoofdassistent titulair
Dienstgeleider en houdt als standplaats Box
tel. Een en ander is voor hem een aanmer
kelijke positieverbetering. 

VOOR ONZE BOEREN. 
, Wij ontvingen ter aankondiging ene bro

çhure, waarin het gebruik van koperslakken-
bloem wordt gepropageerd. 

• • 
Zover de voorraad sterkt is ze gratis voor 
belanghebbenden verkrijgbaar aan het ver
koopkantoor Koperslakkenbloem, Servaas 
Bolwerk 13, Utrecht. 

WATERLEIDING GEMONDE. 
Naar verluidt zou het materiaal voor de wa
terleiding te Gemonde al aanwezig zijn. 
Met de aanleg,zal begonnen worden zodra 
de Provinciale wegomlegging te St. Michiels- . 
Gestel klaar zal zijn. 

CONCERT. 
. De R.K. Gildebondsharmonie geeft Din;d�g • 

_- 29 October voor Ereleden, Donateurs en 
Begunstigers een co_ncert, met medewerking 
van Boxtels Mannen-, Dames- en Gerriengcl.-. 
koor, in De Ark, aanvang 8 m�r. 

Collecte voor de Missie. 
Op de bruiloft van M. Siernerink-Heesbeen 
werd ter bestemming voor de Missie van de 
Congo f 31.50 opgehaald. . 

' 

VIERING BEVRIJDINGSDAG 
TE BOXTEL. 

Zoals in het vorig nummer van dit blad 
reeds medegedeeld, zal er op Zondag en 
Maandagavond a.s. gelegenheid zijn tot dan
sen in een tent, welke op de markt geplaatst 
wordt. 
Op Maanda0 zal na afloop van het dansen 
te circa half elf een groot vuurwerk ont
stoken worden in de Molenstraat op de z.g. 
houtwerf. 
Verder zal op Maandag voor de kinderen 
in de tent op de markt optreden de Heer 
Pierre Duro, modern Show-goochelaar. De 
regeling van deze kindervoorstelling zal in 
overleg met de resp. Hoofden van scholen 
ge_schieden. 

FAKKELEST AFETTE 
In het teken van Boxtels bevrijdingsfeest 
welke gehouden wordt op Zondag en Maan
dag a.s. wordt tot meerdere luister een fak
kel-estafette georg�niseerd vanuit de be
roemde corridor (d.i. vanuit drie richtingen 
naar Boxtel) over een gezamelijke afstand 
van plm. 45 km door de afdeling Athletiek 
van ODC. 
Deze estafette loop vindt plaats door over
brenging van een brandende fakkel uit ieder 
der drie richtingen naar Boxtel, alwaar alle 
fakkels gezamelijk tot toorts verenigd aan 
den _Heer Burgemeester zullen worden over
gegeven, welke het vreugdevuur hiermede 
zal ontsteken, waarna de fakkels zullen wor
den gedoofd en het bevrijdingsfeest her
dacht. De verschillende lopers zullen plm. , 
7 uur Zondag nam. gezamelijk op. de markt 
aankomen. 
Teneinde deze ·loop te- doen slagen wordt 
een beroep gedaan op de Vereniging Boxtel . 
Vooruit, alsmede op de ingezetenen van 
Boxtel en H.H. Autobezitters, welke laatste 
met volgwagens de route kunnen meemaken, 
en de lopers opnemen. 
Degenen die . hieraan willen medewerken 
gelieven zich op te geven bij het Bestuur 
der afdeling, p.a. J. F. v. d. Wouw, Nw. 
Kerkstraat 33,; alhier.-

TUINBOUWVERENIGING. 
Het Bestuur van de Boerenbond is voorne
·mens op Woensdag 30 October a.s. alhier
een Tuinbouwvereniging op te richten, waar
bij alle belanghebbende worden uitgenodigd. 
Zie advertentie in dit blad. 

R.K. GEITENFOKVERENIGING. 
Langs deze weg brengen we onze leden ter 
kennis, dat het bedrijf van H. Schutjens 
van Salmstraat is vrijgegeven en vanaf heden• 
de geiten aan voornoemd adres weder ter 
dekking kunnen worden aangeboden. 
--

TILBURGSE AVONDSTONDEN. 
\lrijdag j.l. vond in de Ark de opening plaats 
der culturele avonden, seizoen 1946-1947. 
Professor Dr. L. C. Michels had als titel 
van zijn voordracht genomen: Tilburgse 
Avondstonden. 
In een geestige en puntige voordracht gaf de 
spreker een overzicht van· eigen werk: ge
dichten rond het kerkelijk jaar, gedichten bij • 
bijzondere feestelijkheden en herdenkingen 
en vooral ook hekeldichten, eertijds gepu
bliceerd onder de schuilnaam Keyle. 
Voor de lezing was een goede belangstel
ling; als volgende voordracht werd aange
kondigd: ,,De Krijtkring" door Nel Oost
hout, op 6 November a.s. 

NEL OOSTHOUT 
Het optreden van Mevrouw Nel Oosthout 
op 6 November a.s. voor de leden van 
,,Herlevend Boxtel" en andere belangstel
lenden mag zeker als een zeer bijzondere 
gebeurtenis worden aangemerkt. 
Is Charlotte Köhler meesteres zonder weer
ga in Nederland in het voorgedragen ver
haal, Nel Oosthout is dit op toneelgebied. 
Velen hebben getracht beide kunstenaressen 
te evenaren, maar steeds vergeefs. 
Nel Oosthout, die op het ogenblik eèn tour
née maakt in Engeland, waarvoor naar de 
enthousiaste persverslagen mag worden ver
wezen, geeft in het Chinese spel "De Krijt
kring, dat zij in de Ark zal spelen, een ma
nifestatie van theaterkunst van de aller
hoogste orde. 
Men zie de advertentie welke de volgende 

_,.,.week in ons blad zal worden opgenomen. 

PATROONFEEST VAN DE WEVERS. 
De R.K. Textielarbeiders vierden I;)insdag 
hun patroonsfeest. 's Morgens begonnen met 
een H. Mis ter kerkelijke viering, werd het 
feest 's avonds voortgezet in De Ark. 

- Nadat de voorzitter met een inleidend •
woord de bijeenkomst opende, waarbij hij
vooral de aanwezige oud.leden, die voor
ruim 40 jaren de Boxtelse Weversgilde had
den opgericht, verwelkomde, sprak de aees
telijk� adviseur, Rector• Jansen opwekkend
tot behoud van de christelijke geest in de
omgang met elkander zowel in als buiten
het- verenigingsleven. In verband met de
in deze maand in onze parochies gegeven ·
conferenties ter hechte beleving van een
gezond huwelijk en herstel van het gezins
leven in katholieken geest spoorde hij allen
aan tot volgzaamheid aan de kerkelijke over
heid, tot geluk van eigen gezin en de bur
gelijke samenleving. •
Hierna werd door den bondsambtenaar, den
heer Jansens, de activiteit van het W erklie
denverbond gememoreerd inzake het vraag
stuk van lonen en prijzen en deed hierom
trent enige . mededelingen betreffende de
actie voor redelijker verdeling van de kin
dertoeslag-verhoging, waarvoor een wets
ontwerp in voorbereiding is.
Verder huldigde hij de pioniers' v� de or
moed hadden zich in een katholieke organi
ganisatie-, .die ruim 40 jaren geleden de
sa tie te verenigen, daarbij geen moeilijk-·
heden schromend en iri de g,eest van soli
dariteit standvastig bleven in het lidmaat
schap hunner organisatie.
Deze generatie heeft tegenover die pioniers
een plicht van dankbaarheid, want zonder
hun volfiardenden moed zouden zij thans
niet de sociale vruchten genieten, die vele
jaren in meerdere mate voor de arbeiders
zijn verkregen.
Die pioniers moeten altijd onder de ·textiel
arbeiders in ef.rden gehouden-. Tót hun
behoren nog Ant. Voets, H. Hobbelen, Ant.
Kurvers, Th. v. d. Eerden, J. Thijs en J. 
Voets. 
Ook zij die al 40 en 25 jaren lid zijn wer
den gehuldigd. Deze jubilarissen werden di
ploma's uitgereikt. Achtereenvolgens kwa
men zij deze in ontvangst nemen: 
Tot hen behoorden: J. Thijs en J. Voets. 
40 jaar lid; P. v. d. Bosch, L. Cuijten, A. v. 
Dijk, Th. v. d. Eerden, P. v. Handel, G. v. 
G�nnip, A. Hazenberg, W. v. d. Kruijs, W. 
v. d. Kruys, L. de Nijs, G. v. d. Oetelaar, 
Jan v. d. Pas, P. Scheepens en A. Stamps, die 
allen 25 jaar lid zijn geweest 
Na de diploma uitreiking volgde een toneel
uitvoering, tractatie en verloting. 
Het is voor de leden met hunne dames een 
gezelligen feestavond geweest. 

• HUISVlJI.L:
Nederland heeft de naam "zindelijk" te zijn. 
leder Nederlander weet dat. Maar handelt • 
ieder Nederlander tegenwoordig daar ook· 
naar. 
In BoJ1tel wordt dit ernstig in twijfel getrok
ken. Ondanks het feit dat de gemeentelijke 
vuilnis-auto elke Donderdag-middag en 
iedere Vrijdag de gehele dag rond rijdt om 
gratis het huisvuil op te komen halen, ziet 
men nog vele hoeken met massa's vuil. Hoe 
komt dat toch? 
't Is toch zo'n kleine moeite om ·het vuil 
kwijt te raken en 't kost niets dan .een 
beetje attentie om pet huisvuil., op de oe
kende dagen en uren dat de auto-vuilnis
wagen langs komt, mede te geven. Het kan 
werkelijk niet eenvoudiger. 
Laat Boxtel zich daarom beijveren om de 
naam van "zindelijk" zich waard te zijn. 
Ieder rui�e het vuil even ,op, stoppe het in 
zijn vûilnisbak en zette die tijdig klaar vóór 
de gem{;enteliiken wagen komt! 
Ieder helpe mee en de smerige hoèken in 
Boxtel behoren tot het verleden. 
Het zal het aanzien der gemeente méde 
verhogen. 

CONSUMENTENCREDIET, 
In' het vorige bericht is medegedeèld, dat op 
28 October 1946 des avonds van 7-9 uur· 
op het gemeentehuis zitting zal worden ge
houden veor het invullen van formulieren 
voor het aanvragen van consumentencrediet; • 
In verband met de bevrijdingsf eestén komt 
deze datum te vervallen en wordt-de eerste· 
zittirig gehouden op Dinsdag 29 October 
des avonds van 7-9 uur en zo nodig voort; 
gezet op Woens.dag 30 October eveneens 
van ·7-9 uur. • 

Spo_rt nieuws.

K.S.V., ,,ODC" 
ODC- Best Vooruit 7 .:::: 0. 

Dat in het Rijk van Koning Voetbal alles 
mogelijk is, bleek j.l. Zondag weer eens. 
Wie zou gedacht hebben, . gezien het ver
toonde spel in de eerste helft, dat hier een 
uitslag zou val_len gelijk aan een debacle. 
Niet alleen was er van overwicht door ODC 
geen sprake, maar B.V. gaf zelfs het eerste 
kwartier de toon aan. Het enige verschil zat 
hem echter, dat de B.V. achterhoede nog al 
eens een steek liet vallen, wat bij een 
voorhoede als ODC niet-geoorloofd is. Wat 
dat betreft, trof het BV al heel slecht. De 
.ODC voorhoede had �r deze middag weer 
eens echt zin en wat dat zeggen wil heeft 
al menige tegenstander moeten ondervinden. 

__ , ___ Men raa .dp.l�&e- MÏLY.�rba�nd even de stan� 
BURGERLIJKE STAND BOXTEL. denlijst. Ook de achterhoede;' w��in'vt d.• Staak de geblesseerden Bertens prima ver-
van 15 Oct. t.m. '.21 Oct. 1946. ving stelde prijs op de nul, en heeft prachtig 

GEBOREN: Hendrika A. d.v. A. v. d. Oete- werk verricht alhoewel moet worden erkend 
laar en vari E. Verbruggen; Maria E. H. Th. dat B.V. wel een of twee tegenpuntjes had 
d.v. N. J. T. Siemerink en van B. v. Gaaien; verdiend.
Eduard S. J. M. z.v. C. C. M. van Hövell De opstelling van de halflinie van ODC 
v. Wezeveld en Westerflier e.v. E. A. I. "M. was enigszins gewijzigd met dien verstande,
Roes; Johanna M.d.v. M. v.d. Sloot e.v. J.A. dat Jo Dekkers thans spil stond en Jan 
de Laat; Yvonne P. H. M. en Margaretha van Summeren rechtshalf. Het was goed ge-
J. U. M. ·d.v. G. C. Wentholt en van M. zien van aanvoerder van Meurs, die zelf 
E. J. P. Verdijk; Cornelia H. J. d.v. M. J. v. weer een prachtig partijtje voetbal liet zien, 
d. Staak en van H. W. G. de Groot; Fran< om deze wijziging spoedig weer te verande-
cisca H. M. d.v. H. v.d. Ven en van M. P. ren. Van toen af ging het beter. 
Vorstenbosch; Adriana W. P. G. d.v. G. C. Best Vooruit is ons stukken meegevallen, en 
Hulskens en van H. M. v. Kaathoven. in deze opstelling zullen zij nog menige 
ONDERTROUWD: Adrianus- Blumel en overwinning behalen. 

• Hendrika Maria Leijten; Joannes van Be-- Het begint met een aanval van ODC, waar-
rendonk en Jacoba Maria de Laat; Johan bij de paal reeds redding moet brengen voor 
van Oirschot en Adriana van der Sloot; BV. Het zelfde herhaald zich ten gunste van 
Frans de Bruin en Johanna Martha Koelink;_ ODC bij een hard schot van de linksbinnen 
GEHUWD: Hendrikus Johannes Mandos en .van BV. Het is te zien, dat· de BVers het 
Adri Snellaars; Leonardus Antonius geweldig tempo dat zij hebben ingezet niet 
Kur�n " en Elisabeth . Henrica Mans. kunnen houden. Na een kwartier • komt de--
OVEl{LEDEN: Elisabeth Martina van Bers, kentering wanneer een harde schuiver van 
echtgenote van: Snellaars, Antonius, oud 50 Peynenburg den BV doelman te machtig 
jaren; Phillemina Mathilda Crols, oud 85 blijkt 1-0. Nog voor de r\lst weet dezelfde 
jaren. speler een fout tussen backs en doelman 

De geschiedenis van Felix Flink. 
'i,) . 
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9. Felix en Jan wilden met hun wagentje
een reis gaan maken; een plan hadden ze
er voor gemaakt. Maar Jantje durfde toch
niet zo maar stilletjes van huis weg te gaan,
zonder zijn vader en moeder daar iets van
te zeggen. Maar Felix die had nergens na
te kijken, dus die moest dan maar alleen
gaan. Wat hij dan ook deed. En op een
morgen nog heel vroeg, toen alles nog
sliep, maakte hij de wagen startklaar. Felix
nam plaats achter het stuur en ving de
tocht aan; nagewuift door Jantje.
10. Aan de grens kwamen de eerste moei-

lijkheden. Daar stond Felix heel beteuterd 
zonder pas, zonder rijbewijs en zijn helden
hartje begon te tikken van de schrik. Stot
terend vertelde hij den ambtenaar, wat zijn 
plan was, maar die keek streng en alles wat 
Felix te horen kreeg, was: ,,Maak dat je 
wegkomt". Ondertussen stond een hele 
lange rij van alle mogelijke auto's en mo
toren achter Felix te wachten. ,,Maak dat je 
wegkomt met die rammelkast". hoorde Felix 
opnieuw en van schrik en angst snorde hij 
weg van de ambtenaar en ... .. . de grens . 
over . ... . . . Hier werd Felix weer gerust. 



• van BV af te straffen. 2-0. De tweede helft
begint sensationeel. Drie aanvallen van ODC 
waarbij twee maal de bal tegen de paal
vliegt, doch de derde keer is het raak door 
v .. d. Bogaard 3-0;- BV valt heftig aan en 
zij hebben pech, met een als voorzet be
doelde bal die tegen de deklat vliegt. Hierop 
jaagt Wagenaars de bal hard naar voren en
het is Hazenberg, die no. 4 maakt. BV werkt 
hard om tenminste de eer te redden, maar, 
de verdediging van ODC wijkt niet. Wan
neer v. d. Boogaard dan ap z'n eentje door 
de BV verdediging wandelt geeft hij op tijd 
door aan Hazenberg "die vlak voor het doel 
staat opgesteld. Een niet te missen kans 
5-0. Schalks maakt uit een door Bergwerff
genomen corner het halve dozijn vol. Het
zevende doelpunt is wel van bijzondere kwa
liteit, op de wijze waar op het werd ge-

. maakt. v. d. Boogaard loopt· met de bal 
in de richting van het doel, waar Hazenberg 
in vrije positie staat opgesteld. \'v'illy speelt 
in zijn richting en Hazenberg loopt de bal 
tegemoet; met de back er achter aan. Hij 
loopt Jchter de bal voorbij .en Willy die het 
trucje door heeft maakt kalm zonder schoen 
aan 7-0. 
:Program vo'or a.s. Zondag: Haarsteeg-ODC 
Rhode II-ODC Il; Rhode III-ODC III. 

' 

Overzicht. 
Nu er precies een derde van dé' competitie 
is afgewerkt, lijkt het ons wel dienstelijk een 
overzicht te geven, van de stand van zaken 
in de derde klasse. SCB heeft de leiding met 
als ernstige concurrent Taxandrià. Gezien 
de algehele prestaties zou het ons niet ver
wonderen als zo de stand uiteindelijk zou 
blijven. Op de 3� plaats volgt ODC met 
evenveel punten als Vlijmese Boys en St. 
M.-Gestel. Het ·enige voordeel van deze 
drie is, dat Vlijmen vier uitwedstrijden heeft 
gehad. Dan volgt OOI, Haarsteeg en Best 
Vooruit, ieder met vijf punten. 

• Boxtel heeft drie punten en Zalt Bommel
een.,-Beide hebben het zoet der overwinning 
nog niet mogen smaken. Voor Boxtel lijkt 
•�et echter maar een kwestie van tijd, terwijl
1Vii voor Z.B. het ergste vrezen.
S. C. B. 6 5 1 0 11 

Taxandria 6 3 3 0 9 
0. D. C. • . 6 3 1 2 7
Vlijmense Boys 6 3 1 2 7 
St. M.Gestel 6 • 2 1 3 5 

0. D. I. 6 2 1 3 5 

Haarsteeg 6 1 3 2 5 

Best Vooruit 6 2 1 3 5 

Boxtel 6 0 3 3 3 
Zali Bommel 6. 0 1 5 1 

19- 6
19- 8
23-11
13-11
10- 8
10-10
15-20
9-22 
g:_13 

. 12-29 

dichter bij ons doel. Reeds 3 . competitie
wedstrijden zijn door ons 1 e twaalftal ge-

. speeld en gewonnen. Wanneer we in de nog 
te spelen wedstrijden dezelfde activiteit ont
plooien als in de voorafgaande, kunnen wij 
zeker zijn van het kampioenschap. 
Programma voor a.s. Zondag: • 
Volt III-ODC I te Tilburg om 12 uur. 
ODC II-Oisterwijk III om 2 uur. 
ODC III-Deto V om 12 uur. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" 
Het was een te zware opgave voor 11Box
etl" de uitwedstrijd tegen S.C.-Bata in Best. 
De verwachtingen waren hoog gespannen,. 
gezien het goede spel in de reeds gespeelde 
wedstrijden. De kopploeg Bata demonstreer
de echter een betere techniek, het kopwerk 
van de hele ploeg was beter dan van Boxtel 
waarbij niet weinig hun lengte ten goede 
kwam. Er werd vrij fors gespeeld, vooral van 
Bata-zijde, doch volkomen fair, de lichtere 
Boxtel spelers moesten het meestal afleggen. 
De Bata won verdiend, de uitslag 2-0 geeft 
vrij goed de verhouding weer, daar in de 
tweede helft Bata superieur was aan Boxtel. 
Boxtel II nam revanche op ODC II voor 
de geleden nederlaag op het ODC-terrein. 
Dit was een goede wedstrijd, vrij hart, 
doch eerlijk, de uitslag werd 3-1 voor 
Boxtel II. 
Boxtel III had in Berlicum tot tien minuten 
voor het einde nog een 3-1 voorsprong, • 
doch de einduitslag werd nog 5-3 voor 
BMC. Had dit niet beter gedaan kunnen 
worden jongelui? 
De A junioren speelden hun eerste wedstrijd 
tegen Zwaluw A en wonnen met 1-0. Hoe
wel Zwaluw een goede ploeg in 't veld 
bracht, bleef Boxtel de baas. De uitslag zou 

·groter geweest zijn, wanneer de buiten- •
spelers hun vele voorzetten beter hadden
geplaatst. De meesten kwamen achter het 
doel terecht. Het was echter een goede en 
spannende wedstrijd. Boxtel A telde twee 
invallers.
Zondag ontvangt Boxtel I op haar terrein
in het St. Paulus Sportpark OOI Rosmalen 
op bezoek. Dit wordt een overwinning rood
witten, wij rekenen erop, anders gaat het 
er zo langzamerhand donker uitzien. Maar 
ODI boekt in haar laatste wedstrijden be
tere resultaten, dus er zal goed gespeeld, en 
tot het laatste gewerkt moeten worden. 
Aanvang half 3.
Boxtel II en Boxtel III gaan beide naar 
DVG Liempde resp. DVG I en DVG II.
In Liempde geven ze het in de regel niet 
voor niets weg, dus aanpakken reserve's. 
We verwachten van de derde elftallers een 

verdediging verricht neemt OEC na 20 min. 
spelen met een gedekt schot de leiding. Ge
dekt schieten is in de korfbalsport niet ver
boden, doch wordt als zeer 0onsportief be
schouwd. Even later vergroot OEC met een 
eensgelijk gedekt schot de· voorsprong tot 
0-2. Boxtel komt nu echter ook eens opzet
ten en weet een tegenpuntje te scoren, 
zodoende wordt· de stand 1-2. Opnieuw 
doelt OEC en vergroot daardoor haar voor
sprong tot 1-3. Nu echter acht Boxtel het 
ogenblik gekomen om aan te pakken. Steeds 
gevaarlijker worden de aanvallen en spoedig 
is de stand teruggebracht op 2-3. Het
ziet er zelfs naar uit of Boxtel gelijk spel 
zal maken, doch dan fluit de scheidsrechter
en de eerste helft is voorbij. Na de rust 
wordt een OEC, speelster vervangen. Het
blijkt echter, dat de dame die invalt een 
speelster is uit een hoger twaalftal. Dit be
tekent dus voor OEC een aanwinst. Boxtel 
echter kan nu het spel niet meer opvoeren 
zoals voor de rust, zodat dus de gelijkmaker 
uitblijft. OEC vergroot 5 minuten voor het 
einde echter haar voorsprong tot 2-4, door 
een schot van de ongerechtigde speelster. 
In deze stand komt geen verandering meer, 
en eindigt deze onsportieve wedstrijd· in een 
2-4 overwinning voor OEC. Inmiddels is 
door Boxtel een protest bij, de korfbalbond 
ingediend zodat het nu afwachten is op de 
beslissing. Misschien mogen jullie het een 
keer overdoen. 
Progr:im1nc.t voor a.s. Zondag. 
Boxtel 11- OEC IV, aanvang 12 uur. 
Boxtel J-_Sportlust III aanvang 2,30 uu:-. 

DAMMEN. 
Uitslag der Onderlinge wedstrijden van de 
EBD gehouden op 22 October 1946 in het 
clublokaal. 
H. Paulissen-A. Kool 1-1
J. F. v. d. Wouw-A. van Nistelrooy 0-2
H. Schuurmans...:...F. Leermakers 2-0
C. Steinrnann-Chr. v. Rooy 1-1
a.s. Dinsdag 29 October worden de partijen
voortgezet, terwijl op 30 October a.s. te 20 
uur de EBD een uitwedstrijd speelt voor de
competitie te klas vari de Prov. Noordbra
bantse Dambond tegen EVDV te Eindhoven.

M.E.P. HOCKEY-NIEUWS.
De wedstrijd van verleden Zondag werd 
door ons tweede elftal verloren met 6-2. 

uw tegenstanders echter niet. Ge hebt ze 
hier op l\et tournooi tegen Veghel zien 
spelen en ze zijn er heus de minsten niet in 
onze afdeling. Dus heren, oppassen en ook 
deze wedstrijd zal dan wèer door ons ge
wonnen kunnen worden. 

LIEMPDE. 
DVG I-Avesteyn I 6- 3. 

' j.l. Zondag boekte beide elftallen van DVG 
een fraai succes, door Avesteyn I en II uit 
Dinther te kloppen. 
Direct na het begin-signaal neemt DVG 
uit een penalty de leiding 1-0. Een kwar
tier later krijgt ook Avesteyn een penalty te 
nemen en hieruit onstaat een gelijken stand 
1-1. Dan geeft de midden-voor van DVG
na negen minuten, doordat de Avesteyn
keeper te ver uitloopt zijn club de leiding 
2-1. Enige minuten voor de rust maakt
Avesteyn de stand weer gelijk, nu uit een 
corner 2-2. Met deze stand komt de rust. 
Na de rust neemt DVG direct het spel in 
handen en reeds na twee minuten geeft de 
linksbinnen met een fraai schot zijn club 
de leiding 3-2. Tien minuten later is het 
den middenvoor van DVG nogmaals die de 
stand op 4-2 brengt. Daarna krijgt Ave-. 
steyn weer een penalty te nemen, maar deze 
wordt naast geschoten. Enige minuten daar
na brengt de linksbuiten van DVG de stand 
op 5-2. Dan weet de middenvoor van 
DVG nogmaals te doelpunten 6-2. In de 
laatste minuut verkleint Avesteyn de achter
stand tot 6-3. Zo kwam het einde van 
deze goed en een beetje fors gespeelde wed
strijd, ofschoon de leiding goed was. 
Het tweede elftal kreeg direct na de aftrap 
een penalty, die door den middenvoor hard 
werd ingeschoten. Daarna maakt Avesteyn 
gelijk en nog voor de rust brengt de rechts
buiten van DVG des tand op 2-1. ✓ Zo
komt de rust. Tien minuten na de rust maakt 
de linksbinnen met een mooi schot de stand 
op 3-1. Daarna weet de middenvoor nog 
tweemaal te doelpunten, zodat zij deze wed
strijd verdient wonnen met 5-1. 

- a.s. Zondag speelt DVG nogmaals thuis en.
nu tegen Boxtel II en III, aanvang 2 en 12 u.

MEER L.ICHT, 
MEER GAS! 

We hadden ook wel een beter resultaat Hulde aan onze Nederlandsch 
kunnen bereiken, indien de scheidsrechters mijnwerkers. Door hun ki:achts 

' een meer straffere leiding hadden toegepast. inspanning en energie worden 
Nu konden we het tegen deze sterkere thans per dag J0.000 ton kolen 

Korfbal. .. beter resultaat. 
club met haar zo oneffen terrein niet bol- naar boven gebracht. Dit be-werken. k d • • d • • • 

Z d Il fl. k tee ent, at WIJ ezen wmter meer
ROOD_ WIT III _ ODC I 1 _ 3. Boxtel .. � !� nog onbekend,. doch

Zondag-:-j.J;-.hi,.aehl-ODG--I-veer-de-2e-maal��M�rsc�!Ja
n\t�_Q!!!_aJ 2 U_!:lr J�;11s , . 

h t a.s. on ag zu en we weer eens een m b d f . . 1. h .. oogs • • program afwerken. Onze dames spelen thuis ran st0 • meer ic -�• meer gas
�egen-Rapidityruir0sr. 0itïnoet,kost--wat-· • zu_llen hebb�n.Z<;>_o knJg-t-het l�ven-

'ri ·overwinning mee uit Tilburg. Het was 'n - .- en. raa piege_ e raambil1ett�n, dit elftal 
• d t • 'd t d 1 •d· speelt goed en 1s zeker de moeite waard om ,.kost, een overwinning worden. Trouwens weer een hc_htz11de en genieten 

• als we deze wedstrijd niet winnen zullen we we straks in de warme huiskamermooie we s rtJ me goe e _et mg en span- te zien. nende momenten. Rood�W1t scoorde het Succes rood-witten eerste doelpunt, doch na verloop van 'n • • 
R.K.S.V. ,,BOXTEL" Korfbal. 

helemaal niets meer tn te brengen hebben. dubbel van echte De Gruyter's 
En dat is onze bedoeling niet, want we wil- thee. De vier geurige mélanges zijn 
!en . �raag ook nog meetellen in deze com- er. Ja, ook rood-zilvermerk! Die• kwartier Jnaakte ODC de stand gelijk. ODC

slaagde er ·aanvankelijk niet in de stand 
hoger op te ·voeren, hoewel zij vele goede
kansen hebben gehad. Na de rust evenwel 
hadden zij meer succes en veroverde nog
maals _een welverdiend doelpunt, dat na en-
kele m_in_µten werd gevolgd door een derde,·
waarmee de overwinning voor de ODCers

Boxtel kreeg Zondag dé eerste nederlaag te 
incasseren van OEC III uit Helmond. In een 
ruwe en onsportieve wedstrijd slaagde OEC 
er in een 4-2 overwinning op ·Boxtel te be-
halen. · • • . 

petttte. Dus a.s. _Zo!ldag �ullen we nog weer • aparte thee in metaalpapier ver-eens een overwmmng uit het _vuur slepen. pakt die zelfs de meest verwende • Ons eerste heren-elftal speelt tegen HMHC f" ' • . kki·. b in Deurne. Heren, we weten allemaal wat _ IJnproevers m verru ng .:engt.
er op het spel staat. Deze wedstrijd zullen . Geen grooter genot dan, �IJ een , 
we dus weer eens moeten winnen. En dat wm:me kachel een kopie De 

was verzekerd. 
Deze overwinning betekent weer een stap •

Direct na h_et begin valt OEC hevig aan, 
doch Boxtel verdediging weert zich taai. 
Ondanks het goede werk, dat de Boxtel 

kan ook, als we van het begin af aan goed Gruyter's thee. En ·dan nog spa-
en flink aanpakken Snel, open spel zal ons ren, want ook op thee krijgt U 
zeker de overwinning bezorgen. Onderschat . .tien procent korting. 

te koop wegens plaatsge
brek,· een ·Mahoniehouten· 
B�eali, Prins-Hendrikstr. 
,«;,· Boxtel. 
,Nieuws uit onze 

HERENMODÈ AFD. 
ZONDER klantenkaart 
verkrijg ba.ar 

)ongensschoolbroeken 
�.' J. 'Witteo.een's.
.Manufacturen ·en 

Ja, werkelijk VOOR-OORLOGS 

Zult U zeggen, als U deze
week de étalages ziet. We 
tooneti U speciaal armban
den, in �en rijke variatie. 

·De prijs valt meè·!

A. van Vlerken = Boxtel 
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

Confectiebedrijf 
·Rechterstraat �8,

"!, Boxtel. Van Oud - Nieuw maken

Tabaktelerskring Uden 
Stationstraat 14 te Uden. 
Wij vragen te koop: 
�n aantàl kilos p_rima 
gedroogd tahak$hlad. 
1',ioet beslist winddroog en 
prima gesorteerd zijn. Voor 
piima blad wordt .zeer 
g9ede prijs betaald. 

;Inlichtingen aan boven� 
gèi,ioemd adres. 

L,t op 't adres I 
O,e-hoogste prijs voor 

• hazen, -konijnen,
fasanten en allè .;..
soorten wild, geeft

G.KOKS
.Molènst�aat.3z, Boxtel 1 

is noodzaak in onze branche. 
Levert Uw gebruikte 
BINDERTWINE, EINDEN weer in! 
Wij brengen ze: als 
LANDBOUWTOUW 
weer in den handel. • Als vergoeding 
betalen wij: . 
aan handelaren ! 0,30 per kg. 
. aan landbouwers f 0,25 per kg 

Zendt U de einden aan: 

N.V. LANKHORST TOUWFABRIEKEN
TELEFOON 3041/3042 S N E E K.

Nieuws uit onze 

DAMESMODE AFDELING 
- Zo juist ontvangen een pracht sortering in:

DAMESKRAAGJES 
GARNITUURTJES 
CORSAGES 
CEINTUURS. 

�. J. W�' s
Manufacturen en Confectiebedrijf 
RECHTERSTRAAT 18, BO�TEL 

MET4.ALWARENFABRIEK JOS. VAN GEEI.r-�oxtel 
vraagt: 1 LAKSPUITER 

1 BEKWAAM FIJNBANKWERKER 
1 KANTOORBEDIENDE 

Persoonlijke aanmelding Stationstraat 22. 

Goede gebruikte MEUBELEN te koop! 
zooals: buffetten: dressoirs, linnenkasten, fau
teuils, stoelen, tafels, divans, spiegels, wasch� 

. tafels, ledikanten, spiralen, springbakken, bed
den, complete huis- en slaapkamers enz. enz: 
U vindt alles uitgestald in een grote voormalige 
Sigarenfabriek (3 verdiepingen). Zeer groote 

. voorraad. • 

Ook voor Handelaars en Veilinghouders!_ 
Voorlopig geopend Óp elke Zaterdag, 
Maandag en Dinsdag van 9 - 4 uur. 

Aanbevelend: J. HOOGLAND EN ZOON, 
Steenstraat 28b. B O X M E E R. 
(op de grens van Brabant en Limburg) 

P.S. U kunt ook koopen op huisraadscha-
deboekjes. 

�
Belangrijk!! l 

Wij verwachten • prima waterfornuizen · met 
koperen binnenketel. Tevens electrische 
waschmachines, fornuizen, -kachels, haarden 
en verdere huishoudelijke benoodigdheden. 

Laat U no inschrijven, U voorkomt_ tele11�stelling. 
VELO Waschm. Mij. N.V. 
MARKT BOXTEL 

Ad verteert in 
.P,ca&uu' s Centrmn 

·-----------------

ET OUDE" BEKENDE 

MERK! 

Aan zoo'n pakje 
geurige en krachtige 
Douwe Egberts theè 
is Uw theebon het • 
allerbest besteed! 

Douwe rberts 
THEE 

----

------- OPGERICHT 17B 



DISTRIBUTIEKRING BOXTE L.OFFICiëLE BQNNENUJST. • • voor de eerste helft van de 12 de
.). periode 1946 (27 Oct. t.m. 9 Nov jlk der volgende bonnen geeft recht o Eet kopen van: p 

,Bonkaarten KA, KB, KC 612 (Stro'ok no. 1 ),45-1 .brood: 800 gram brood45-2 brood: 400 gram brood4 5-1 boter: 125 gram boter.45-2 boter: 125 gr. margarine -of 100 gr. v 45-3 boter: 250 gr. margarine of 200 gr. v 45-1 melk: 4 liter melk.45-1 vlees: 100 gram vlees.45-2 vlees: 400 gram vlees.45-1 algemeen: 200 gram kaas.45-2 algemeen: 100 gram bloem.45-4B reserve: 1600 gram brood.45-4C reserve: �00 gram brood.45-5B reserve, 45-5C Res.: 3 liter melk.
A5-6B reserve: 100 gram kaas. Bonkaarten KD, KE 612 (Strook no. 1).46-1 brood: 800 gram brood.46-1 boter: 250 gram boter46-2 boter: 125 gr. margarine of 100 gr. v 46-1 melk: 12 liter melk.46-1 vlees, 46-2 vlees. 100 gram vlees.46-1 algemeen: 100 gram kaas.46-1 D reserve : 800 gram brood.46-1 E reserve: 250 gram rijst.46-2D reserve: 100 gram bloem46-2E reserve: 300 gram .bloem.Tabakskaarten enz. 

I • 

et et 

et 

T 55: 2 ral\tsoenen tabaksartikelen. V 56: 200 gr. chocolade en/of suikerwerke nX 55: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
11 

X 56: 100 gr. chocolade en/of suikerwerken Voor de week van 3 t.m. 9 November zulle nog bonnen worden aangewezen voor tabak suiker, waspoeder en zo mogelijk cacao. I a• Deze week is wederom 100 gram vlees extr beschikbaar, zodat men in totaal 500 gram per veertien dagen ontvangt_. 
De waarnemend directeur van den distribu tiekring BOXTEL brengt ter openbare ken --nis: Na-Uitreiking Petroleumkaarten n Aan gezien nog velen niet in het bezit zij van de, nieuwe petroleumkaarten UA, UB UC en UD 610, voor verlichtings- en kook doeleinden, zal er op de volgende dagen i de verschillende gemeenten, behorende to de distributiekring Boxtel, een ná-uitreikin 

I 

-n t g plaats hebben en wel als. volgt: SCHIJNDEL 28, 29, 30 en 31 Odober 194 BOXTEL: 28 en 29 October 1946. BEST: 30 October 1946. OIRSCHOT, 31 October 1946. LIEMPDE: 30 October voor de middag. ESCH: 30 October na de middag. 

6 

Na-Uitreiking Bonkaarten K- L 612 De ná-uitreiking van Bonkaarten K en L 612, alsmede de Tabaks- en/of versnape ringskaarten Q 612, welke kaarten met in gang van heden in gebruik zijn genomen geschiedt in de verschillende gemeenten op 
--
1 de volgende dagen : SCHIJNDEL: Maandag 28 October 1946 BOXTEL: Dinsdag 29 October 1946. OIRSCHOT: Woensdag 30 October 1946 BEST: Donderdag 31 October 1946. t In de gemeenten LIEMPDE en ESCH word geen na-uitreiking gehouden. Personen uit deze gemeenten moeten dus naar één der bovengenoemde plaatsen gaan. ' SLUITING Distributiekantoor op 1 November 1946. Detaillisten opgelet! ! ! 

In verband met het feest van Allerheiligen op a.s. Vrijdag, 1 November 1946 zijn alle distributiekantoren in de DistrLlmtiekrino . Boxtel op die dag gesloten. H�ren detailli; ten, welke normaal op Vrijdag hun bonnen inleveren (zoals bakkers en winkeliers in industriele artikelen) moeten dan Donderdags 31 October 1946 de bonnen inleveren. Ook op Zaterdag 2 November a.s. zullen de loketten voor het publiek gesloten zijn. Alleen spoedgevallen kunnen in Boxtel behandeld worden tussen 10 en 12 uur voor de middag. De Waarnemend Directeur vnm. J. F. A. PARO. 
St. Nicolaas 
loet thans reeds zijn inkopen bij: 

Boekhandel Î I ELEN 
STATIONSTRAAT 28 = BOXTEL 
omdat de keuze nu nog vrij groot is in:Kinderleesboeken, Prentenboeken, kleurboeken, schetsboeken, zakwoordenboekjes, kleurkrijt, school etui's, kindermissaals- en kerkboekjes, legpuzzles, damborden, kinderpost, kinderportefeuilles, jongens en meisjes leesboeken, enz. enz. 

8 ZIET ONZE ETALAGE. Voor de groteren een ruime sortering inde meest bekende boekwerken. Verdersousmains, inktstellen, brievenbakjes enstandaards, vloeidrukkers, boekensteunen, pennenbakjes, papierkorven, platbandapparaten, stempelhangers, mappenen doozen postpapier enz. enz. 
J-Missaals in linnen en leeren band, en meerdere andere kerkboeken als: De Godslamp, Hemelsche Palmhof, Eucharistisch Kerkboek, Zondags-Missaals 

Woensdag 30 October hopen onze geliefde Ouders P. VAN HEMMENen W. VAN HEMMENPOIRTERShun 30-jarig Huwelijksfeest te vieren. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Onrooische straat 10. De. Heer en Mevrouw WENTHOLT-VERDIJK geven met groote vreugde kennis van de geboorte van twee Dochtertjes, die bij het H. Doopsel de namen ontvingen: 

Af te geven: 
Prima jonge HENNEN 
EENDEN en KIPPEN aan en tegen de leg. W orden door mij gratis thuisbezorgd. U kunt eerst zien voor U koopt._ Vraagt prijs. Aanbev. Fokkerij ,,SCHOONOORD" 

J, VAN WOERDENDrieb. weg tob. Z E I S T 
Speciaalzaak � 
in alle soorten A

alles volvet S YVONNE PETRONELLA 
1 HERMANA MARIA Boter en Mar�arine

Versche gerookte 
en gestoomde Visch 

en MARGARETHA JOSEPHINA URSULAMARIA. Boxtel, 21 Oct. 1946. _ 1 Gemarineerde Haring 1 Te koop 1 dames, 3 he.ren 
D ·Vios rijwielen, zonder banden als nieuw. 1 uittrektafel met • 

De· strijd tegen· de.duurte!. 
\ 

A VEHA reikt. U de helpende hand .. · 
Voort�an steeds speciale aanbiedingen teg�n enorm lage prijzen.· 

..

Yersche Roomboter Prijsklasse I van 130 voor 123 et.
. ·. per 1 /2 K.G. • • 

fijn_e Snijworst - - van 31 voor 25 et.
per .100 Gram 

Griesmeel Puddingpoeder van 45 voor 38 et ..•
per pak van 400 Gram 

Spliterwten ,van 24 voor 21 llt,' -, per 1 /2 K.G. 

Deze aanbieding is geldig tot en met 2 Nov. 

ANDRÉ VAN HILST 6 keukenstoelen. Nieuwstr. STATIONSTRAAT 44 32. • 

j Aanbesteding Te koop een bruine leren ekker en een gouden horoge, Bevragen Molensr. 19 Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten BoxTe koop een Brabantsche tel en Esch zullen ·op Dinsdag 29 October 1946 deskachel z.g.a.n., Eindhoven- voormiddags 11 uur ten gemeentehuize van Boxtel in scheweg 50. _ het openbaar aanbesteden: • _
Biedt zich aan als loonsla Het uitvoeren van bestratingen en herbestratingen in • de gemeenten Boxtel en Esch, volgens bestek Nr. 1. ger, met vlugge en nette Dienst 1946; bediening, N. van Haaren en Zn., Mijlstraat 18, Boxt el. 
i Trapnaaimachine te koop,s vrijwel nieuw. Te bevragen Molenstraat 19. 
Te koop een beste Kalfkoe 2 October aan telling. J 
V an Breugel, Hal 6, Boxtel. 
Il k s t B 

Te koop een handwasch-1achine zonder wringer, 1 eukentafel, tafel en tweetoelen en een paar witte rouwschoenen, maat 39. evragen Burgakker 11. 

C 

1 

Te koop een stel lang� luche overgordijnen, een inderbox en een gaskaheltje. Te bevragen Moenstraat 19. 
T e koop Philips Radio, 
t p 
wordt door de Pnem evenueel veranderd. Radio lamen B442 2 X A442 B 406tationstraat 77. T e koop i11 goede staat jnde kinderwagen, wit rème, te bevragen Molenraat 19. 
zi 
C st 
T z. e koop of te ruil: Een g.a.n. haardkachel merk
w ni se m e 
0 t, 

V d 

Mascot, een prachtige v.o interjas (ratiné); een paareuwe v.o. bruine dameshoenen maat 42; een pria hangklok (regulateur), en groote ronde tafel; een eheel chrome standaard oor vogelkooi. Brieven oner no. 30 bureau v.d. blad.
. K Jein, beschaafd gezin oekt ged. woning, eveneel twee kamers. Bereid nke huurprijs te betalen. rieven onder no. 39 bur. 

z tu fli B 
V an dit blad. 

Algemene Vergadering 
0 s p Woensdag 30 Octoberavonds om half acht ine zaal van H. v. Rooijoor alle Groente- en Fruitlers. 
d 
V te A genda: 
0 prichting van een Tuinouwvereniging. b 
N ieuws uit onze 

KLEINV AK AFD. Zo juist ontvangen een grote sortering in primaknopen voor costuums, overjassen, demies, regenjassen en regenmantels. Ook in garneerknoopjes zijn wij rijk gesorteerd. 
:J. J. Witteoeen' s M anufacturer 0n onfectiebedrij� C Rechterstraat 18, Boxtel 

Bestekken zijn tegen betaling van f 2.50 verkrijgbaarop het Bureau Gemeentewerken te Boxtel, waar tevens dagelijks van 9- 10,30_ v.m. inlichtingen worden verstrekt. Namens vorengenoemde Colleges, De Burgemeester van Boxtel, Drs. M. A. M. VAN HELVOORT. 
Alle soorten gedroogde vleeschwaren machinaal gesneden. • 

Zeer fijne volvette Kaas, Boter • 
en Margarine. Volop Pudding 
en allerlei Grutterswaren. Steeds vrije artikelen. 

,C.deJ<?ngcsvan Kempen· 
van Hornstraat 12 

z78 
ORTH ENSTRAAT
's"HERTOGENBOSCH 78 

� De bekende lederzaak van 
�· J. PAIJMANS
z Schooltasschen in alle maten, Dames, en Heeren, � Portemonnaies, D.ames, en H eeren Portefeuilles, ta.:I Moedertasschen, ruime sorteering, Damcstasschen, ::, elk model. • Enz., enz. - Alles prima leder. � Voor nuttige St. Nicolaasgeschenken � het beste adres: 
� J. PAIJMANS

Orthenstraat 78, 's:::Hertogenbosch. 

Amateurtalnàtkers A Een feest zonder sigaar is geen feest, 
W maar dan een JAN VAN GENT sigaar.U loopt er geen risico mee, wat Jan van Gent aflevert is in orde. . .. , __ :'èl!:'.-;,'!"-;l;L"'"- � • 1 

� - •• ,., .... ,..-,,.. .• �•- ....,.,,..;��ra::QCH:.� -.:-..-Begin November is het wederom leveren voor Krcykamp bij de plaatselijke agent: 
E. van der Staak, Prins Bernhardstraat 12.U kunt daar Uw tabak bezorgen, want de tabak waarvan de Jan van Gent sigaren worden gefabri, ceerd, wordt eerst bij KREYKAMP gefermenteerd. Een dubbele zekerheid dat U iets 

, , goeds voor Uw geld ontvangt U kunt ze probe��en wanneer U • • de tabak inlevert. 
Voor 

DAMES- EN KINDERJAPONNEN 
naar: 

1. J. Witûween' s
Manufacturen en Confectiebedrijf 
RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL Deze zijn zonder klantenkaart verkrijgbaar. 

1. Als het gaat over Zaden of E k t L"<, � ,, 
Steeds lieert ge dan v. Zegchel ni, n f:. r 
Druk: T. P. Tielen. Boxtel. 

I 

Dr. HOEK's Vereeniging 
TE BOXTEL 
·-

1 aarlijksche 

Algemeene Ledenvergadering 

Agenda: 
op Maandag 11 Nov. a.s. om 8 -uur n.m. in de Foyer van "De Ark" alhier.
Opening. Jaarverslagen Secretaris en Penningm. Bestuursverkiezing: (allen aftredend èn herkiesbaar). Candidaten door leden begunstigers te stellen (art. 31 H.R.) wórden voor 7 Nov. a.s. ingewacht bij den Voorzitter. . Wegens aan de orde zijnde Bestuursverkiezing worden de leden verzocht deze vergadering zeker bij_ te wonen. Namens het Be'stuur, . _ 

D 

A. WITTHYEÉ�, S .ecr
'. 
� �- ,-- -'., ,, 

Banketstaven 
Banketletters 

Wij hebben een fijn, eigen recept 
samen kunnen stellen, • dat alies 
overtreft Wij gebruiken .absoluut 
geen minderwaardige surrogaten 
als witte bonen of aardappelen.· 
U neemt proef en wij weten dat 
U bij ons Uwe letters voor St. 
Nicolaas bestelt. U levert in: 

1 ½ ons boter, 1 ½ ons 
suiker, 2 ons bloem voor 

't 1 25EEN LETTER à J 

Heel Boxtel zal over onze Banketletter� spreken. 
Ook voor Koek, Speculaas, Taai-Taai, alsook 
voor de overheerlijke Borstplaat - alles in 
eigen bedrijf vervaardigd - kent (I het be
kende adres : 
Brood .. , Koek .. • en Banketbakkerij 

W. v.d. Laar
Rechterstraat 15 

. 

,- MAANDAG 28 OCT. n.m. VIER UUR' 
Cabaret program o.l.v. de bekende band 

-

-

DE VROLIJKE GOLF 
in Café "de Sport" l.o. Station 

VRIJ ENTREE. j 
Aanb. W. v.d. LANGENBERG J 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt . - tblJ Bert van den Braak ■

Nieuwe Kerkstraat 73 
-

Telefoon 450 



Bijvoegsel 

:J3caSant's Cemcum. 

Parochie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. 

ZONDAG, 27 Oct. Feestdag van Christus
Koning. De H.H. Missen om half 7, kwart · 
voor 8, 9 uur en om half 11 cle Hoogmis. 
Onder de H. Mis van kwart voor 8 alge
mene H. Communie voor onze parochianen 
in Indië. Na de middag om 3 uur plechtig 
sluitingslof met toewijding aan Christus-Ko
ning. Vandaag geen H. Familie. Om kwart . 
voor twaalf kleine Congregatie. 
Op de laatste Zondag van October (dus 

. vandaag) wordt met groten luister gevierd 
het feest van Christus-Koning. Daarom zal 
onder het Lof vóór het Tantum Ergo het 
,,Te Deum" worden gezongen. 
Vàndaag de 2e schaal voor de bijz. noden. 
van het Episcopaat welke bijz. in de mild-

. dadigheid�der gelovigen wordt aanbevolen. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering van de 
zelatricen van de Bond van het H. Hart; 
Maandag, Dinsdäg, Woensdag en Donder
dagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje en 
gebed tot den H. Joseph v.w. de Octol-�··
maand. Woensdagavond om 8 uur huwetl van 
conferentie. 
Vrijdag 1 Nov., feestdag van Allerheiligen. 
De H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 
9 uur en om half _11 de plechtige Hoogmis. 
Na de middag om 3 uur plechtig Lof met 
Allerzielenpreek. Vrijdag 1 Nov. is het te
vens de eerste Vrijdag d_er maand. Daarom 
zal om 9 µur de H. Mis worden opge
dragen ter ere van· het H. Hart, waaronder 
algemene H. Communie voor de leden van 
de Bond van het H. Hart. 
Donderdag is het biechthoren van half 3 tot 
4. uur en van 6 uur tot half 8.
Vrijdag is het biechthoren vanaf na het Lof
tot 5 uur.
Zaterdag, 2 Nov. Allerzielendag en tevens
Priester-Zaterdag. De eerste 3 H.H. M'issen
zijn om half 7; de 2e 3 H.H. Missen om
half 8 en de derde 3 om i half 9. Na de
middag om 3 uur Kruiswegoefening voor de
kinderen. Des avonds om 7 uur en ook
onder het octaaf Miserere en Kruisweg voor
de Gelovige Zielen.
De Portiuncula aflaat-voor de Gel. Zielen is
djt jaar te ver.dienen vanaf Vrijdag, 1 Nov.
des·middags om 12 uur tot Zaterdag 2 N0v.
12 uur des nachts Voorwaarden zijn:

Biecht, H. Communie en kerkbezoek met 
telkens 6 Onze Vaders en 6 Weesgegroeten 
en 6 maal Eer aan den Vader enz. tot in
tentie van Z.H. den Paus. 
Vrijdag, 1 Nov. is de 2e schaal voor de 
bijz. noden van het Episcopaat. 
Zaterda&5 biechthoren van half 3 tot 4 uur
en van 6 uur tot half 8. ' -
Dopen iedere dag· van half 3 tot 3 uur. 
a.s. Dinsdag om half 8 vergadering van de
Zelatricen van de Retraitepenning in 'het
K.JV. huis.
MAANDAG: _om kwárt voor 7 gez. jrgt. 
voor Lambertus v. d. Langenberg; z.a. gel. 
H. Mis voor Marinus v. d. Meijden v.w. de
buurt; H. Hart altaar gel. H. Mis tot bijz.
jntentie; om half 8 gel. mndst. voor Jo
hanna Maria Wijnands; z.a. geL mndst. voor
Johanna v. d. Hagen Princée; H. Hart al
taar gel. H. Mis voor Wilhelmus Willems te
Haaren overleden; oin half 9 gel. H. Mis
voor den ZeerEerw. Heer Pastoor C. Da
men v.w. de KA.

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mnàst.
voor Albertus Welling; z.a. gel. H. Mis voor
Gijsbertus Looijmans; H. Hart altaar gel.
jrgt. voor Johannes Hendricus v. d. Bigge
laar; half 8 gel. jrgt. voor Francisca v. d.
Loo v. d. Langenberg; z.a. gel. mndst. voor
Peter Karel van Rooij; H. Hart gel. mndst.
voor Johanna ,Bogaers v. d. M_eerendonk;
om half 9 gez. jrgt. voor Andries Verhoeven.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. rondst. ,
voor Lambertus v. d. Besselaar; z.a. gel.
mndst. voor Anna v. d. Steen v. d. Brand;
H Hart altaar gel. H. Mis voor Marinûs
van Hamond; om half 8 gel. mndst. voor
Petrus Bergman; z.a. gel. H. Mis vanwege
het "Biddend Leger"; H. Hart alt<tar gel.
mndst. voor Hendrica Muselaers van Dru
nen; om half 9 gel. H. Mis om God te be
danken voor de wel.�aad van de • be�rijding
en tevens voor de over!. leden van de buurt
schap "De Markt"; om half 1.0 Huwelijks
mis.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Frans Veroude en Catharina Ver
hoeven; z.a. gel. H. Mis voor Anna v. d.
Me,ijden v. d. Ven v:w. de boterfabr.; H.

Hart altaar gel. H. Mis voor Peter Karel
van Rooij v.w. de R.K. Bouwvakarbeiders·;
om half. 8 gel. H. Mis voor Anny van Dom
burg; z.a. gel. H. Mis voor Antonius Berg
man, Petronella Voets de hs_vr; en Petrus
den zoon; om half 9 gel. H. Mis voor Ru
,noldus v. èl .. Ven en Catharina Anna Mon
tens.
In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan
d'ag gel. 

1

H.. Mis tot bijz. interitiè; Dins, .
dag: gel. H. Mis voor Anna v: d. Meijd•en

v. d. Ven; Woensdàg: gel. H. Mis voor
_Martina van Zeeland; Donderdag : gel. H.
Mis voor Marinus van Laarhoven.
Het H. Sacrament des Huwelijk wensen te
ontvangen: Adrianus Blummel uit de paro
chie van den H. Petrus te Vught en Hén
rica Maria Leijten uit deze parochie; Augus-

. tinus Josephus Maria van Riel geb. te Til
burg en won. in deze parochie en Johanna
tén Dam geb: en won. te 's-Hertogenbosch
par. St. Jan wàarvan heden de 1 e afkondi
ging geschièdt; Joannes van Berendonk geb. 
te Oirschot en won. te Best en Jacoba Maria 
de Laat uit deze parochie; waarvan heden 
de 2e afkondiging geschiedt;' Johannes An
tonius Schaffer uit deze parochie en Maria 
Eugenia Francisca yan Vught geb. en won. 
te Esch; Hendricus Petrus Antonius v. d. 
Brand uit de par. ván het H. Hart en Elisa
beth Johanna v. d. Anker uit deze parochie 
waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt . 
De gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen waarin niet is gedispen
seerd ten spoedigste aan. den pastoor be
kend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
Feestdag van Christ�� Koning, 27-10-'46 · 

De 1e schaal is voor de kerk; de 2e voor. 
· de B.N. • Vandaag de Feestdag van- Christus

Koning. Onder de missen van 7 en 8 uur
algemene H. Communie van -de jongens en
meisjes die het Jeugdtriduum gevolgd heb
ben. De Hoogmis is met volkszang. Te 3
uur Lof waaronder toewijding van alle paro
chianen aan Christus Koning. (Parochie
bundel meebrengen). Om kwart voor 12
kleine H. Familie voor de jongens" Om 2
uur Santa Teresa voor de meisjes.
Maandag feestdag der H. Apostelen Simon
en Judas; de lederi der H. Familie worden
in een der H. Missen verwacht.
a.s. Dinsdag 4e en laatste huwelijksconferen
tie oïn 8 uur.
Donderdag vigiliedag van Allerheiligen, ge
boden onthoudingsdag; men mag dan geen
vlees of jus uit vlees gebruiken. Gelegenheid
om te biechten als op Zaterdag .van 3 tot
4 en van 6-8 .uur.
Vrijdag, de feestdag van Aller Heiligen, ver;:
plicht te vieren als Zondag. Om 7 uur Lof,
waarna predikatie over Allerzielen. De col
lecten als op Zondag. Vandaag geen ont-•
houdingsdag.
Zaterdag. Allérzielendag zjjn de missen om
half 7, kwart voor 8, terwijl het laátste drie
tal te 9 uur begint; ongeveer half 10 is de
plechtige Requiemmi� met assistentie; des
avonds half 8 Kruisweg. De volle aflaat voor

de Gelovige Zielen kan men verdienen và�af 
Allerheiligen�- 12 uur 's middags tot midder
nacht van Allerzielendag. De voorwaarden 
zijn: Biecht, H. Communie, bezoek aan de 
Kerk, terwijl men bidt 6 maaL het Onze 
Vader, 6 maal het Weesgegroet en 6 maal 
Ere zij den Vader tot intentie van Z.H. de 
Paus. 
ZONDAG: 27 Oct.: 6 uur 1.d.; 7 uur 1.d. 
geestelijk en tijdelijk welzijn der pai:-ochie; 
8 uur l.d. kwart over 9 1.d. uit dankbaarheid. 
Half 11 de Hoogmis voor· Godefridus v. d; 
Braak v.w. Hengelsportvereniging. 
MAANDAG, 28 Oct.: 7 uur z.j. voor Mar
tina Welvaarts Johanna v. d. BesseJ;i.ar z.e. 
en Johanna de dochter; Ld. tot herstel van 
een zieke; kwart voor 8 l.d. Jan van Weert; 
J;d:-voor Wilhelmina van Oirschot v. d. 
Sloot; half 9 l.j, voor Martinus van Beljöu� 
en Johanna z.e. 
DINSDAG: 29 O�t.: 7 uur ld . J.111 van 
Veghel en Harry de zoon; Ld. Bijz .. Int.; 
kwart voor 8 l.j. voor Johannes en._J-fenricus 
van Beljouw; Ld. voor Johannes Driessen; 
half 9 z.m .. voor Theodorus Hendriks. 
WOENSDAG: 30 Oct.: 7 uur Ld. voor 
Maria Habraken v. d. Loo te Berkél oyerL; 
l.d. voor Johannes Driessen; kwar_t voor- 8
Ld. voor Mej. Dini Goossens; l.d. voor An
toon. W çtgenaars, echtgenote en zonen; half
9 z.j. • voor den H_eer Antoon van Schayk.
DONDERDAG, 31 Oct.: 7 uur Ld. voor
Maria Habraken v. d. Loo te Berkel overl.;
Ld. voor- Johannes Driessen; kwart voor 8
Ld. voor Adrianus Ooms en Johanna van
Poppel; l.d. voor den Heer Jan de Leyer
vanwege Buurt; half 9 l.d. voor Wilhelmina
van Uden v. d. Brugg�n.
VRIJDAG, 1 Nov.: 6 uur I.d. voor over!.
fam. v. _Veghel-Smulders; 7 uur l.d. voor de
parochie; 8 uur 1.d. voor Bijz. Intentie i kw.
over 9 I.d. voor Adri Notten. Half 11 de
Hoogmis voór Johanna v. d. Hagen-Prin
cée Par. St. Petrus overleden.
ZATERDAG: 2 . Nov. half 1 I.d. voor Piet
Bergman; Ld. voor den Heer Jan de Leyer;
·kwart voor 8 1.d. voor. overleden fam. dè
Rooy-Rijsbos; half 10 pl. z.d. v. d. overt
leden Broederschap v. 't H. Hart.
PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE·

20s!e . Zondag na PinksterèQ
'. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor W eliijn der 
parochie; 10 uur jrgt. voor Cornelis Schel
lekens. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria Hèn-
rica hsvr. van Cornelis Schellekens. 
DINSDAG: half & jrgt. voor Joannes Schèl
lekens. 



WOENSDAG: half ·g jrgt. voor Henricus 
v. d. Oetelaar.
DONDERDAG: half 8 jrgt. v. Anna Maria
v. d. Oetelaar. . . VRIJDAG, Allerheiligen: half 8 H. Mis tot
welzijn der parochie; 10 uur voor Wilhelmi-
na v. d. Oetelaar. , 

• 
ZATERDAG: Allerheiligen half 8 H. Mis- . 
sen voor Gelovige Zielen; 9 uur H. Missen 

, � Gelovige Zielen. 
Deze week zullen_ geschieden: Zondag fot
Donderdag H. Mis voor Gerardus Raay
makers vanwege de kinderen; Maandag H.
Mis voor Marinus van Oirschot, broeder
schap H. Willibrordus; Dinsdag, Woensdag 
en Donderdag H. Mis voor Marinus van 
Oirschot vanwege de kinderen. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 

'.20ste Zondag na Pinksteren 1946. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis als jrgt. voor den 
Heer Gerard Jilesen; half 9 H. Mis, tien 
uur Hoogmis voor het welziin van de paro
chianen. De eerste schaal is voor onze eigen 
kerk, de tweed� voor B.N. Drie uur Lof met 
rozenhoedje en Te Deum met toewijding 
aan het Goddelijk H.;rt van Jezus en litanie 
v·.h. H. Hart van Jezus. 
MAANDAG: h:.lf 8 H. M.fa tot bijzondere 
intentie ;'--kwart OV(!r 8 H. Mis vanwdis vàef
dewerk ,,Retraitepenning" voor Juoonnes 
�n�. 
DINSDAG: half 8 H. Mis waarbii de kerk . 
wordt vereerd voor de familie v. d. Bree
kel-v. d. Heuvel; kwart over 8 H, Mis voor· 
Josina v. Dam, geboren Verhoèven. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd, voor Ca
tharina • Pluyns-Spijkerboer te Best overL 

• kwart over 8 H. Mis, waarbij. met Maria's
. biddend Leger bidden voor de soldaten in 

Indië. • ' 
• 'DONDERDAG: half 8 H. Mis uit vriènd

schap voor Johannes Vissers. Hierbij wordt
de kerk met een kaars vereerd; kwart over 
8 H. Mis tot intentie v. d. leden der Gods
vruchtige vereniging ter ere v. d. H. The-
resia. . 
VRIIJDAG Geboden Feestdag van Alle Hei
ligen, waarop flafelijke arbeid verboden is
en de gelovigen verplicht zijn tot het bij
wonen van de H. Mis; 7 uur .jrgt. voor Jo
hannes Strik en Bernardina Smits hsvr.;
half 9 H. Mis; tien uur Hoogmis voor het 

: welzijn van de parochianen. Onder dè H.
Mis van half 9 zullen enkele kinderen, drie 

,_ jongens _en ze-:_en meisjes d� e�rste H. C(?m--_ 

bewaarschoolonderwijs, de tweede voor onze 
eigen kerk 
Drie uur Lof met rozenhoedje om Gods
zegeningen te verkrijgen over het Bewaar
schoolonderwijs; na het Lof psalm Miserere 
en predikatie over de Gelovige Zielen. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor den heer 
Johannes Quinten; 9 uur gez. jrgt. voor mej. 
Maria Pijnen burg-van Schijndel; om zes 
uur Kruisweg voor de -overledenen. - -
Bi.echten ook· vóór Allerheiligen van half 3 
tot 4 uur en van 5 uur tot hall 7. 
30 dagen worden de gebeden verzocht voor 
Petronella van Hal te Boxtel en Catharina 
Pluyns-Spijkerboer te Best overleden. 
Verder aanbevolen een ·noveen voor een 
jongeling in het buitenland om behouden 
.terugkeer te verkrijgen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te 
ontvangen: Johannes Adrianus Kruyssen uit 
de parochie v. d. H! Theresia te Boxtel en 
Catharina Wilhelmina Voets uit de parochie 
v. d. H. Lambertus te Rosmalen, waarvat;1
heden de tweede afkondiging geschiedt.
ZONDAG 3 Nov. 7 uár H. Mis uit dankb.
De zelatricen van het Apostolaat des ge
beds worden vriendelijk verzocht, de maand-
briefjes af te halen in de sacristie.
De zelatricen van het Liefdewerk "Retraite
penning worden verzocht, de halfjaarlijkse
contributi� der leden op te halen en af te
dragen in de sacristie. • • 

PAROCHIE ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE .. 
'.20e Zondag na Pinksteren '.27 Oct. 1946.· 
Zondag feestdag van Christus Koningschap 
half 7 I.m. tot welz. der par.; 8 uur I.m. 
_tot bijz. intentie; 10 z.m. Lambertus van 
Abeel en als overleden Korist; na de mid
dag Plechtig Lof, waaronder Acte van Ere
boete aan het Godd. Hart, de Litanie van 
het H. Hart en Te Deum" Na het ·Lof het 
lied: Heers Christus heers. • 
MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Wilhel
mina Wilhelmus Bax; half 8 l.j. v.oor Marinus 
van Oirschot;' 8 uur I.m. voor overleden fam. 
DINSDAG: 7 uur z.m. voor overleden fam. 
van het kind' vari Robertus Meyer; half. 8 
z.j. voor Johanna ,Schoenmakers; 8 uur l.j.
voor Johanna Marinus van Oirschot. .
WOENSDAG: 7 uur z,.mndst. voor Hen
rica Henricus Huyskens overleden te • Oir
schot half 8 l.j. voor Gerardus Krol en An
tonetta hsvr.; 8 uur l.j. voor Madnus v. d,
Laar.
DONDERDAG: Vigilie van Alle Heiligen,

vastenwet, niet in de onthoudingswet is ech
ter gedispenseerd); .7 uur l.mis bijzondere. 
noden der parochianen; half 8 z. Mis tot
bijz. intentie; 8 uur· l.mndst. voor Martin'us • 
van Houtum; na de middag biechthoren van 
2-4 en van hálf 5-7 uur. - •
VRIJDAG: Feestdag van Allé Heitigen, ge
boden te vieren als Zondag, tevens 1 e Vrij
dag der maand:. half 7 l.j. voor Johanna 
Marinus van de Laar; 8 uur I.m. tot welzijn 
der parochie;· 10 uur z.m. voor Lambertus 
van Abeel�n als overleden Korist; half 3 
plechtig Lof; na het. Lof miserere, zielbo'ek, 
predikatie over- de gelovige Zielen, waar�a 
De Profundis met de oratie van Alle Gelo
vige Zielen. Des nam. biechthoren van-half 
2 tot half 3 en na het Lof· tot 5 uur. 
Op Alle Heiligen, als. zijnde geboden feest
dag, is het geoorloofd vlees te gebruiken. 
Van Vrijdag rpm. 12 uur tot Zaterdag
avond 12 uur te verdienen een volle aflaat 
bij wijze van Portiuncula-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 6 maal Eer 
aan den Vader. 
ZATERDAG: gedachtenis çler overleder. ge
lovigen: begin der 3 eerste H. Missen om,� 
6 uur, der tweede om half �8 der derde 
om 9 uur; om 6 uur z.m. voor d'e ove1 leden 
weldoen�rs van Kerk en . Liefdegesticht; 
half 8 z.m. voor de overleden leden der 
beide Congregaties _ van O.L. Vrouw., 
9 uur z.m. voor de overleden leden der 
processie van Kevelaer. De 2e en 3e H. Mis 
zijn telkens achtereenvolgens voor alle ge
lovige zielen en • tot , intentie • van Z.H. den 
Páus voor de gelovige Zielen. • . 
Uitdeling der H. Communie onder de H. · 
Mis van 6, half 8 en 9 uur; .'s avon.ds 5 uur 
plechtige Kruisweg-oefening.' 
ZONDAG: feestdag van den H. Hubertus 
patroon tegen de razernij, waarom wijding 
va___n brood ter ere van dien Heilige voor de 
H. Mis van half 7: half 7 l.j. voor Wilhel-.
inus Asveld; 8 uur l.j. voor Hendricus van
Houtum, de hoogmis tot w�lzijn der par.
In de kapel der Eerw. Zusters. Woensdag

• 7 uur I.m. voor Jan Stoof.
30e Henrica Henricus Huyskens overleden

- te Oirschot.

ST. WILLIBRORDUS TE ESCH. 
Twintigste Zondag na P!nksteren. 

Vandiag is 1t Fe�st van. Christus Koning. 

voor de fljpere jeugd. De Pl. Hoogmis· za{ 
worden opgedragen als dankmis voor de be
vrif ding van onze Parochie. Tweede schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 um: Pl. Lof met kleine 
processie, toespraak en opdracht van de, 
Jeugd aan Christus Koning. Onze .jongens 
en meisjes worden verzocht voor in de kerk 
plaats te nemen; de Jongens aari den Epis=
telkant en de meisjes aan de Evangeliekant .. 
Donderdag Vigilie van Allerheiligen, gebo
den vasten- en onthoudirigsdag (in de vasten 
gedispenseerd.) Na de middag gelegenheid 
om te biechten van 3-7,30. 
Deze week tot en met Donderdag �m half 7 
Lof v.w. de Octobermaand, • 
Vrijdag, feestdag van Alle heiligen, (tevens 
eerste Vrijdag) H.H.• Diensten als op Zon
dag. Na de middag om 3 uur Pl. Lof met 
Rozenhoedje. De Profundis en preek over 
de gelovige zielen. Daarna gelegenheid om 
te biechten tot 5 uur. Vanaf. Vrijdagmiddag 
12 uur tot in de •avond van 2 November kan 
de portiuncula-aflaat verdiend wotden onder 
de gewone voorwaarden.' 
Zaterdag, Allerzielendag, om 7 uur ·eerste 
drietal H.H. Missen. Onder deze H.H.
Missen zal dé H. Communie • worden uit, 
gedeeld. Om 9 uur tweede drietal H.H. Mis..: 
sen, waarvan de eerste gezongen. 's Avonds 
om half 7 Pl. H. Kruisweg. 
Zaterdag tevens priesterzaterdag. 
Zondag a.s. zal voor çle · H. Mis van 7· uur 
het brnod gewijd worden. 

• ZONDAG 7 uur H. Mis Gerardus Jacobus
van den Akker te Best overleden; half 9
H. Mi�; JO uut Pl. Hoogmis uit dankbaar
heid voor de bevrijding, 
MAANDAG: 7 uur gef. jrgt. Weled. Heer 
Gerardus Bern. Verheyen; 8 uur gef. jrgt. 
Mevr. Anna Elisabeth Mar. v. Velddriel. 
DINSDAG: 7 uur gef. jrgt. voor. weled. 
Heer Arnoldus Gerardus Verheyen; 8 uur 
gef. jrgt. voor Mtj. Lucia Isabella Maria 

1 Verheyen. 
WOENSDAG: 7 uur ·gef. jrgt. voor Weled. 

. Heer Leonardu) Jos Verheyen; 8 uur gef; 
Jrgt. voor Marinus van Rooy. • . 
DONDERDAG: 1 uur. gef jrgt. v:oor Wel-· 
edelgest. Heer Mr. Victor Tilman; 8 uur gef. 
jrgt. voor Mevr. Josephine Rou_ppe v. d.
Voort. _ . · • • · .. 
.VRIJDAG: 7 -uur jrgt. yoor Cor�elia van 
.den .Bruggen-Timmermans; half 9 H. Mis; 
. 10 uur Hoogmis voor �Ie- Parochie. : - '. 
·ZATERDAG: 7 uur jrgt. vo:or Adriaan . 
van den Bruggen; 9 uur. gez. gef_ jrgt. v.:oor, 
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHO·LIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Allerzielen 
Ik weet niet, Heer, wat ik het meest moet 

vrezen, 
de vrijheid van het leven of de dood, 
die als een vreemd en onbegrijpbaar wezen 
aan lief of vriend nimmer ontkomen bood; 
ik weet niet, Heer, waar ik zal nederknielen, 
voor 't levend manna of het bange graf, 
dat op de droeve dag van Allerzielen 
mij immer weer de wijn te drinken gaf, 
de wijn der eeuwige herinnering 
aan liefde en vriendschap die verging. 
De wilde win.d, de herfst in alle dromen 
de kille aarde en de zachte stem 
van mensen die langs graven komen, 
de gele kaarsen en het requiem, 
ik weet niet, Heer, hoe al deze gedachten 
•mij voeren naar het houten kruis
om troost en om een blij verwachten:
de stilte en de liefde van uw Huis.
Ik weet alleen: ik kom hier nederknielen
om met U stil te zijn op deze Allerzielen.

CATENA. 

Herderlijk schrijven van Mgr. Stepinac 
als de werkelijke reden van zijn arrestatie. 

Kamaraad Tito heeft het tot nu toe doen 
voorkomen alsof Mgr. Stepinac de beweging 
der Oestachi (de partij der Quisslings) heeft 
gesteund en samenwerking had verleend aan 
de vijand. 
Je reinste landverraad dus. De Joego-Slavi
sche dictator (wat zei U) weet natuurlijk wel 
beter .en.... . . wij ook. 
Want het Franse Dagblad "La Croix" heeft 
enige tijd geleden, enkele uittreksels gepu
bliceerd van een herderlijk schrijven der 
Yoego-Slavische bisschoppen, onder leiding 
van Mgr. Stepinac, Aardsbisschop van Zag-

. reb. Deze brief werd, volgens de alomgel
; -dende gewoonte,- de 15de September l.i. in 

alle kerken van Yoego-Slavië voorgelezen, 
en ...... de volgende dag werd Mgr. Stepi-
nac gearrestei:td. 
Verbazend toevallig niet waar? Vooral als 
U de brief leest. 
De bisschoppen maken onder meer een 
toespeling op een verklaring van "maar
schalkissimo" Tito, de 2de Juni 194-5, waar 
de officiële propaganda voortdurend, danig 
mee heeft geschermd: ,,Ik zou zo graag 
zien, zeide de hedendaagse meester van 
Yoego-Slavië, dat de katholieke kerk in Cro
atië meer onafhankelijkheid bezat (dat zal 
wel), temeer daar alle voorwaarden voor de 
verwezenlijking hiervan, aanwezig zijn. Dit 
is een principiele kwestie, welke wij geregeld 
wilden zien, alle andere problemen zijn van 
bijkomstig belang en kunnen gemakkelijk 
opgelost worden". 
En Bakaritch, voorzitter der communistische 
regering in Croatië, had de 15de December 
1945 gevraagd om met Rome te breken: 
11De ontwikkeling van de verhouding tussen 
Kerk en de Staat zal afhangen van de ge
hoorzaamheid ten opzichte van de staat. 
De gehele verantwoordelijkheid voor de on
gunstige ontwikkeling van deze verstand
houding zal enkel en alleen terugvallen op 
de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders". 
(natuurlijk). 
De bedreiging was duidelijk genoeg. Het 
antwoord der bisschoppen echter, in de her
derlijke brief, was nog veel duidelijker: 
11
Onze gelovigen weten zeer goed, dat er 

geen Kerk bestaat zonder Petrus. De kracht 
en de zekerheid der Kerk zijn gebaseerd op 
de rots van Petrus. De verbreking der ban
den met het Rome van den Paus, zou de 
verdwijning van het Christendom en de val 
van het Katholicisme in Yoego-Slavië be
tekenen. 
Zij die U aanraden de banden, welke U 
met de stoel- van Petrus, met Rq,me verbin
den, te verbreken, weten dit zeer goed. Wij 
zullen hen niet gehoorzamen. Alle aanvallen 
tegen het Pausdom zullen voor ons een aan
moediging en een waarschuwing zijn om 
onze vereniging met den Vader van het 
Christendom, die zetelt op de Stoel van 
Petrus, nog inniger te maken". 
Uit deze brief blijkt verder dat het onder
wijs onder Tito, onchristelijk is. Dikwijls 
kan een kind ·de catechismus-lessen niet vol
gen, noch op school; noch in de kerk. De 
jeugd wordt met geweld overgeleverd aan 
de goddeloze propaganda. Allerlei fraaie 
opvattingen en theoriën, sinds jaar en dag 
weedegd, waarin de Godheid van Christus 
en zelfs Zi/"n bestaan wordt ontkend, doen
in Yoego-S avië officieel opgang en worden 
op de scholen onderwezen. 
De bisschoppen eindigen aldus: 11Wij ver-

klaren hier plechtig dat wij geenszins een , 
een conflict wensen met het burgerlijk be
stuur, daar wij ons terdege bewust zijn van 
den weerslag, welke de strijd tussen de 
Kerk en staat uitoefent op het nationale 
leven. Doch juist daarom verwachten wij 
van hen, die de macht in handen hebben, 
ons toe te staan de jeugd op te voeden vol
gens den geest van Christus, in eerbied 
voor God en in nederigheid, want wij leren 
hen die deugden niet alleen om er uit
verkorenen voor de hemel van te maken, 
doch ook om beter burgers te vormen voor 
het vaderland". 
Daags na het voorlezen van deze roerende 
brief werd Mgr. Steupinac gearresteerd en 
beschuldigd van 11oorlogsmisdaad". Trou
wens Tito, de Kroaat met het Russische ac
cent, en zijn kliek hebben zelf het m.:!rker 
gedeeltelijk laten vallen, want in hen, w,n
mer van 25 Sept. l.i. verscheen l. ,net 
communistische blad 11Vjesnik" een carica
tuur van de Kroatische geestelijkheid, waar
op onder meer de aartsbisschop wordt voor
gesteld met een stuk papier in zijn hand, 
waarop de woorden: ,,f-Ierderlijk Schrijven". 
Dit is toch wel erg veelbetekenend en te
vens is het weer een van die ontelbare Sla
vische . onhandigheden, waardoor ieder ver
standig mens weet, waar hij zich aan te 
houden heeft. 
Dan deed Goebbels het beter. E.H. 

GEMEENTERAAD BOXTEL. 

De Gemeenteraad kwam bijeen om een 
agenda af te werken van 25 punten. De 
Raad werkte zich door deze agenda binnen 
het tijdsbestek van twee uur heen. 
De notulen van de vergadering van 3 Sep
tember 1946 werden ongewijzigd vastgesteld. 
Enkele ingekomen stukken inhoudende on
der andere goedkeuringsbesluiten voor de 
Waterleiding in het kerkdorp Gemonde wer
den voor kennisgeving aangenomen. 
De Gemeentebegroting en de Bedrijfsbe- • 
grotingen voor het Dienstjaar 1944 werden 
gewijzigd. Deze wijzigingen hadden betrek
king op de z.g. slotwijziging van het Dienst
jaar 1944. 
De Gemeenterekening en de Bedrijfsreke
ning 1944 werden aangeboden. Tevens werd 
overgelegd de verantwoording van Burge
meester en Wethouders en een ontwerp-be
sluit tot oninbaarverklaring van enkele pos
ten tot een gezamenlijk bedrag van f 115 ,38. 
Het onderzoek der gerneerite- en bedrijfs
rekeningen over 1944 werd in handen ge
legd van een Commissie bestaande uit de 
heren: J. A. Pietermans, Ch. v. Susan te en 
A. C. v. d. Weyst.
Benoemd werd een technische Commissie
voor Gemeentewerken. Deze bestaat uit: de
Heer W. J. v. d. Laar (Voorzitter) en de
heren. H. A. P. v. d. Krabben, R. de Laat
en W. de Visser (leden).
Behalve het door Burgemeester en Wethou
ders aangewezen lid - voorzitter (Wet
houder A. Valks) benoemde de Raad als
tweede lid der Commissie voor Georgani
seerd Overleg de Heer J. A. Pietermans.
Het Bestuur der Woningstichting werd als
volgt samengesteld: Voorzitter de Heer

.W. J. v. cl. Laar, Leden de heren R. de
Laat, C. Oliemeulen, P. J. v. cl. Sande en
A. C. v. d. Weyst.
Fondsen van armlastige krankzinnigen en
effectenbezit van de gemeente werden in
open bewaargeving bij de Nederlandse Bank
gegeven.
De exploitatievergoeding krachtens art. 101
der L.O.-Onderwijswet over het jaar 1945
werd vastgesteld op basis van onderstaan
de bedragen :
Voor gewoon Lager Onderwijs f 9,- per
leerling. Voor Voortgezet Lager Onderwijs
f 9,30 per leerling. Voor Uitgebreid Lager
Onderwijs f 15 .50 per leerling.
De kosten van het Openbaar Lager Onder
wijs over 1945 werden vastgesteld op 446,14
gulden.
De vergoeding voor Vakleraren Gymnastiek
aan de Mariaschool (Ursulinen) voor 1945
werd voorlopig vastgesteld op 189,63- gul
den. In verband hiermede werd de Gemeen
tebegroting voor het Dienstjaar 1945 ge
wijzigd.
Het Bestuur van de R.K. Jongensschool te
Gemonde verzocht om medewerking voor:

1. De aankoop van 3 schoolborden met een
bordezel, en 2. Voor de afrastering en be
tegeling van de speelplaats der voormalige
Openbare School.
Het Schoolbestuur legde, naar achteraf 
bleek, de bij de Onderwijswet vereiste stuk
ken niet compl�et over, zodat de Raad hoe 
goedwillens overigens ook, voor de nood
zakelijkheid werd geplaatst, om de gevraag
de medewerking te weigeren, wegens het 
ontbreken der wettelijk vereiste stukken. De 
Voorzitter, die het Bijzonder Onderwijs een 
warm hart toedraagt, weet mogelijk toch wel 
een weg te vinden om een eenvoudige af
rastering, met het oog op de veiligheid der 
schoolkinderen aan te brengen. Ook voor 
het aanschaffen van de drie schoolborden 
(met ezel) zal hij hopelijk een oplossitng 
weten te vinden. 
De R.K. Dagnijverheidsschool voor Boxtel 
en omstreken omv;:it thans twee afdelingen, 
te weten: 1. een afdeling houtbewerken (tim
meren en meubelmaken) 2. een afdeling 
metselen en stucadoren. Tal van leerlingen 
deden destijds reeds navraag of de Nij
verheidsschool ook gelegenheid bood tot 
opleiding voor machine-bankwerker. Meer
dere leerlingen verzochten als schilder in
geschreven te worden. 
De Raad sprak daarom als zijn oordeel uit, 
dat het oprichten en in stand houden van 
een afdeling Metaalbewerking en een af
deling Schilders aan de R.K. Dagnijverheids
school voor Boxtel en omstreken van de 
hoogste urgentie is. 
Het stellige vertrouwen bestaat, dat, in
gaande het schooljaar 1947-1948 de R.K. 
Dagnijverheidsschool met deze beide af
delingen zal kunnen worden uitgebouwd. 
Dit Raadsbesluit is voor Boxtel en omstre
ken van de allergrootste betekenis. Jammer 
genoeg komt het in Boxtel voor, dat hulp 
moet worden ingeroepen voor de bestrij
ding van wandgedierte. Het tekort aan wo
ningen, de samenwoning van meerdere ge
zinnen enz. is de oorzaak van dit euvel. 
De Raad nam de bestrijding van wandgedier
te ter hand door den verhuurder te ver
bieden een woning of een deel daarvan al 
dan niet gemeubileerd of gestoffeerd in 
gebruik te geven, zonder dat een verkla
ring is ingeleverd, dat noch in de woning, 
noch in het daarin eventueel aanwezige 
huisraad wandgedierte is aangetroffen. 
Het is tevens verboden, bij het als huurder 
of uit anderen hoofde betrekken van een 
woning of deel daarvan, daarin huisraad te 
plaatsen of aan te brengen, waarvan niet is 
verklaard, dat daarin geen wandgedierte 
is aangetroffen. 
De Raad zag zich tot het vaststellen ener 
verordening op de bestrijding van wand
gedierte verplicht, met het oog op de grote 
hygiënische volksbelangen, die hier op het 
spel staan. 
De Voorzitter liet reeds een aanvang ne
men met het t.b.c.-onderzoek van alle 
schoolgaande kinderen, hieronder begrepen 
de kinderen, welke de bewaarscholen en de 
ULO bezoeken. Het onderzoek geschiedt 
door het Geneeskundig Schooltoezicht der 
gemeente Tilburg. 
De Voorzitter liet ook ter hand nemen het 
immuniseren tegen diphterie van alle school
gaande kinderen, welke bestaat in drie in
spuitingen met een tussentijd van twee we
ken. Deze inspuitingen worden door artsen 
met verplegend personeel verricht. Dit on
derzoek en deze immunisering eist uiteraard 
een uitgave, die de Gemeenteraad vol
gaarne voteerde. Het initiatief verdient de 
hoogste lof. 
De Raad stond ook enig geld toe voor kle
ding en uitrusting die nodig is voor de vrij
willige Brandweer in Boxtel en Gemonde 
en stond gelden toe voor het aansluiten der 
Gemeente bij het Instituut voor Bestuurs
wetenschappen te 's Gravenhage. De Voor
zitter zit in het Landelijk Bestuur van dit In
stituut. 
Bepaald werd, dat voor het Belastingjaar 
1946-1947, ten behoeve der Gemeente 150 
opceriten zullen worden geheven op de 
hoofdsom der personele belasting. 
De Raad machtigde Burgemeester en Wet
houders tot het opnemen van kasgelden. 
In verband met urgente kasgeldvoorzienin
gen o.a. voor woningbouw, wegenaanleg en 
wegenherstel, riolering enz. werd machti
ging verleend om kasgeld op te nemen tot 
een maximum van 700.000 gulden. 
Enkele vragen van het Raadslid R. de Laat 
en P. J. v. d. Meyden werden door den 
Voorzitter naar genoegen schriftelijk beant
woord. 
Een schrijven van het Raadslid v. d. Krab-

ben om uitbreiding van het College van B. 
en W. met een wethouder werd nader in 
handen gesteld van B. en W., die zich over 
deze aangelegenheid willen vergewissen van 
de mening van Heren Gedeputeerde Staten, 
die toch goedkeuring moeten verlenen aan 
een eventueel Raadsbesluit tot het uitbrei
den van het College van B. en \:XI. Dit 
schrijven komt in een volgende vergadering 
opnieuw ter tafel. 
De Gemeenteraad hield een waardige ver
gadering, bekeek alle aan de orde zijnde on
derwerpen volkomen objectief en mocht aan 
het einde de <lank oogsten van den Voor
zitter, voor de prettige en aangename dis
cussies die werden gevoerd. 
AAN ALLE KATHOLIEKE LUISTERAARS 
Naar wij vernemen verlopen de KRO-avon
den in de lande overnI met succes. Er blijkt 
grote belangstelling te bestaan voor het 
radio-vraagstuk in het algemeen en voor de 
KRO zeer in het bijzonder. En terecht, nu 
de Kamers binnenkort voor beslissingen ko
men te staan die voor jaren bindend zullen 
zijn. De vraag: ,,Wat is er met de Radio" 
is dus wel zeer actueel en niet minder geldt 
zulks ten opzichte van den Katholieke Radio 
Omroep. 
Vanwege het grote belang dat voor ons 
katholiek volksdeel gelegen is in een eigen 
Radio Omroep, verwachten wij alle katho
lieke luisteraars op Maandag 4 November 
a.s. om 8 uur in De Ark, waar als spreker
zal optreden Professor Dr. J. B. Kors o.p.,
Voorzitter KRO. Boxtel's Orkest heeft voor
deze avond spontaan haar medewerking toe
gezegd.

JONGE BOERENSTAND. 
Wij attenderen de leden van de J.B.S. op de 
advertentie in dit blad. 

3DE ABONNEMENTSCONCERT 
TILBURGS STEDELIJK ORKEST 

Het derde àer gemeenteiijke concerten, dat 
in het vorig seizoen niet meer gegeven kon 
worden, zal thans plaats hebben op Zondag 
17 November a.s. des namiddags om 3 uur, 
in "De Ark". Het programma verlneldt wer
ken van Beethoven, Boccherini, Rave!, De
bussy en Hendrik Andriessen. 
Het T.S.O: staat onder leiding van den 
Heer Louis Toebosch. 

NEL OOSTHOUT. 
De aandacht van de leden van 11 Herlevend 
Boxtel" en van alle 9elangstellenden in to
neel- en voordrachtskunst moge worden ge
vestigd op de unieke voordra2htsavoncl �el
ke 6 November a.s zal worden gegeven door 
Mevrouw Nel Oosthout. 
Zij zal opvoeren het Chinese spel van ge
rechtigheid in vijf bedrijven: 11De Krijtkring" 
Haar meesterschap van mimiek en beweging, 
de weloverwogen plastische weergave der 
figuren, de meeslepende dialoog, werden 
door de Nederlandse en buitenlandse pers 
ten zeerste geprezen. 
Niemand die houdt van goed toneel moge 
de gelegenheid om met dit spel, nobel van 
geest en allure, kennis te maken, verzuimen. 
Voor bijzonderheden zie men de adverten
tie in dit nummer. 

ONTSTEKING VREUGDE VUUR. 
Onder zeer ongunstige weersomstandighe
den werd door de Athletiek van ODC l.i. 
Zondag ter opluisterin� der bevrijdingsher
denking, de fakkelestatetteloop gehouden. 
Het symbolisch vuur werd door de athle
ten door middel van fakkels met enio cere
monieel te Best, overgenomen van de� loco
Burgemeester, te St. Oedenrode en te 
Schijndel van den \Y✓ et houder met een pas
sende toespraak, waarna de 1 e lopers de 
tocht naar Boxtel aanvingen en behoudens 
enige stagnatie op de route van St. Oeden
rode, bleven alle fakkels behoorlijk branden 
en verliep deze loop prachtig. 
Het publiek op de markt te Boxtel trotseer
de het buiig weer om de aankomst bij te 
wonen en was enthousiast, toen door den 
Heer Burgemeester de drie fakkels tot toorts 
verenigd, van den Heer v.d. Wouw (met een 
kleine toespeling) werden overgenomen en 
het vreugde vuur ontstoken werd in het 
daartoe aangebracht tablau. 
Dit tablau, een· uitvinding van deµ Heer 
Nestelaar, Directeur der Gem. Gasfabriek, 
belangeloos voor dit doel beschikbaar gesteld, 
voldeed prachtig aan de gestelde verwach
ting. 
De Heer Burgemeester sprak ria de ont
steking een dankwoord aan allen die tot 
het slagen van deze herdenking hadden me
degewerkt, in het bijzonder aan de afd. 
Athletiek van ODC, en besloot met een 
driewerf Leve de Koningin. 



Komt Maandag 4 November -naar ,,De Ark'' 
Bevrijdingsfeest? 

Dezer dagen ontving de redactie van B.C. 
een ingezonden stuk, spontaan en oprecht 
uit de pen gevloeid, maar dàarom misschien 
wel ietwat scherp gesteld. 
Dit ingezonden stukje trok toch onze aan
dacht. Het droeg als titel: ,,Katholiek Bra
bant maakt plezier" en de inhoud was ge
wijd aan de "verheven" sfeer, die er moet 
gehangen hebben in de danspaleizen, die 
op de markt voor de herdenking van Boxtels 
bevrijding waren opgebouwd. 
Er zijn goddank nóg mensen, die het geluk 
hebben, te ontdekken, dat ook ons Katho
lieke Brabant een heel stuk is afgezakt en 
die ook zelf willen bouwen aan 'n beter fun
dament voor de toekomst. 
Is het niet mooi op Christus-Koning, het 
feest van Boxtel's bevrijding te vieren? 
Men kan op die dag onze Koning speciaal 
bedanken voor de weldaad der herwonnen 
vrijheid, waardoor we onze Katholieke ge
dachten en woorden ook weer vrij kunnen 
laten uitgaan. Deze vrijheid, zo duur ge
kocht, geeft inderdaad reden tot feeststem
ming. Maar we kunnen een feeststemming, 
een feestviering toch niet algemeen noemen, 
als de nettere en fatsoenlijke mens hieraan 
niet kan deelnemen, ja, hiervan teleurgesteld 
moet terugkeren omdat het beneden peil 
was. In de boordenvolle danszaal speelde 
een orkest (dat tenminste onder die naam 
moet doorgaan) de ordinairste liederen. V;rn 
onze goede Hollandse liedjes, we willen 
hier met name noemen het bekende lie9je: 
"Daar was laatst een meisje loos" bleef geen 
geen stuk meer over. De tekst die dáár ge
zongen werd, ging ver beneden het middel
matige, en zakte af tot het dubbelzinnige. 
Ook hier schijnen de meesten niet in te 
zien, hoever, ook op het terrein van de 
ontspanning, ons Brabantse volk, ook onze 
Brabantse jeugd is afgezakt. 
Een eresaluut voor die weinigen, die uit 
protest het danspaleis verlieten! 

AANVULLENDE BONNENLIJST. 

voor de eerste helft van de 1'.2e periode
('.27 October tot en met 9 Nov. '46). 

Elk der volgendebonnen geeft recht op het 
kopen van: 
Bonkaarten KA, KB KC 61'.2 (strook No. 1)
45-4 Algemeen: 250 gram waspoeder.
45-5 Algemeen: 500 gram suiker, boterham

strooisel enz. of 1000 gram jam, stroop,
enz. of 740 gram (is 2 potjes) pindakaas.

Bonkaarten KO, KE 61'.2 (strook no. 1) 
46-4 Algemeen: 250 gram waspoeder.
46-5, 46-6 Algemeen: 250 gram suiker, bo�

terhamstrooisel enz. of 500 gram jam,
stroop enz. of 370 gram (is 1 potje)
pindakaas. 

Tabakskaarten 
T 56: 2 rantsoenen tabaksartikelen., 
Op de bonnen voor suiker. kan men, zolang 
de voorraad strekt, pindakaas kopen. 
Op bovenstaande bonnen kan met ingang 
van Donderdag 31 October a.s. worden 
gekocht. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
Aanvragen Rijwielen en Rijwielbanden. 

De Wnd. Directeur van de Oistributieking 
BOXTEL brengt ter openbare kennis dat 
van 1 tot en met 10 November 1946 we
derom de mogelijkheid is opengesteld tot 
het indienen van aanvragen ter verkrijging 
van rijwielen- en/of rijwielbandenbonnen. 
Alleen zij, die volgens de bestaande voor
schriften daartoe in aanmerking komen, 
kunnen een aanvrage indienen. 
Personen, die dit jaar reeds hebben aange
vraagd en die hierop geen afwijzing hebben 
ontvangen, behoeven thans niet opnieuw 
aan te vragen, aangezien deze nog in be
handeling zijn. 

De wnd. Directeur voornoemd, 
J. F. A. PARO. 

Overhemden ! ! l 

is een zeer gewild artikel en ook U 
heeft zeker interesse hiervoor. De 
vraag is echter, hoe kom ik daar aan? 
Zeer eenvoudig .... onze firma staat 
U in alle moeilijkheden terzijde en 
lost ook deze voor U op. 
U heeft een coupon en wij maken 
voor U daarvan een overhemd, dat 
klinkt als een klok. 
Komt U eens met ons praten, het 
verplicht LI tot niets. 
Dit is natuurlijk weer een service van 

:1 J Witte1J.een' s 

Manufacturen en Confectiebedrijf 

RECHTERSTRAA T 18 BOXTEL 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van '.2'.2 October t.m. '.28 October '46 

GEBOREN: Petronella G. C. M. d.v. A. P. 
v. d. Brandt e.v. C. P. M. Spanjers; Jo
hannes C. W. zoon van A. H. Verhagen en
van H. J. A. de Bresser; Josephina C. doch
ter van A. v. d. Laak en van A. Boor; Fran
cisca J. M. dochter van H. C. Timmermans
en van A. Heijkants; Jozina J. Th. dochter
van A. v. Esch en van Th. J. Smits; Petro
nella E. H. M. dochter van A. J. Korthout
en van P. J. van Hamond; Martina A. P. M.
dochter van H. P. v. cl. Boogaard en van
A. M. A. Jacobs; Francina C. W. dochter
van A. L. van Oirschot en van A. v. Oor
schot; Georgius zoon van A. C. Ninaber 
van Eijben en van C. B. Hoijng,; Johannes 
H. zoon van J. H. Manders en van P. J.
Janssen; Antonius zoon van M. C. van 
Houtum en van W. E. v. cl. Velden; Anto
nius H. J. M. zoon van P. J. van Eijndhoven 
en van W. E. van Handel; Gijsbert zoon 
van L. Vogel en van N. Floor; Wilhelmus 
G. Fr. C. zoon van A. J. de Nijs en van
G. Peijnenburg; Cecilia J. M. dochter van
A. H. J. van Helmond en van M. E. J.
Scheffers; Adriana W. J. d.v. Fr. C. Kluijt
mans en van A. P. Hofmans. ,
ONDERTROUWD: Franciscus Marinus
Schellekens en Anna Huberdina Maria van
Griensven.
GEHUWD: Marinus Johannes Maria van
Oers en Cornelia Maria Gijsberta I]pelaar;
Franciscus Cornelis Timmermans en Maria
Jacoba Rossou; Wilhelmus Antonius van
den Eertwegh en Jacoba Henrica Cornelia
Michielsen; Lambertus van den Brand en
Adriana van de Ven.
OVERLEDEN: Wilhelmina van Zogchel.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE 
Deze week konden wij geen bijblaadje ge
ven. De diverse verslagen moesten ·zoveel 
mogelijk worden ingekrompen en meerdere 
inzendingen uitgelaten. 
Getracht is toch elk w,at wils te bieden. 

Boxtel III won van DVG II met 4-2, vooral 
in de eerste helft werd zeer goed gespeeld 
waarin 3 goede goals werden gemaakt. In de 
2de helft kwam DVG meer in de aanval en 
wist de achterstand in te lopen tot 3-2. 
Daarna kwam Boxtel opnieuw los en stelde 
de overwinning veilig door het vierde doel
punt te maken. 
Boxtel A in de juniorenafdeling leerde de 
Schijndel dito's even voetballen in Schijndel. 
Het werd 8-0 voor Boxtel. De Schijndel
naren kwamen er niet aan te pas, de Box
telvoorhoede zag de Schijndel-verdediging 
niet staan. Ditmaal waren de buitenspelers 
beter op dreef en gaven talrijke gevaarlijke 

. voorzetten. De goals bleven dan ook niet 
uit. Goed zo junioren. 
Boxtel I moet a.s. Zondag naar Zalt-Bom
mel. Het valt daar in de klei, vooral bij 
regenweer niet mee, zodat, al is Zalt Bom
mel de hekkensluiter, er door B_oxtel goed 
aangepakt zal moeten worden wil men de 
beide puntjes veroveren. Volgens de uitsla
gen heeft Zalt-Bommel wel een zwakke 
verdediging doch de • voorhoede scoort tel
kens enkele tegengoals. We vertrouwen dat 
Boxtel haar kans zal grijpen en erin slaagt 
de eerste overwinning binnen te halen. 
Haal tijdig de kaarten af bij de reeds be
kend gemaakte adressen. Na Vrijdag wor
den er geen kaarten meer afgegeven voor 
de reis. . 
De wedstrijden voor de overige elftallen 
zijn nog niet bekend. 

K.S.V. O.D.C. Haarsteeg - O.D.C. 1 - 7. 

Aanhoudende regen en zwaar terrein en 
gladde bal was voor de ODCers geen belet
sel, om nog een behoorlijk partijtje voetbal 
te spelen. Deze factoren waren zelfs oor
zaak, dat Haarsteeg een dergelijke nederlaag 
te slikken kreeg. Nu kwam het immers op 
aan welk elftal de beste technische spelers 
bezat die zich aan deze omstandigheden 
konden aanpassen. En hierin waren de ODC
ers superieur. 

Professor J. !lJ. :J<o.cs o. p.

voorzitter K.R.O. 
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Sport nieuws.

R.K.S.V. BOXTEL 
De wedstrijd tegen OOI ging wegens <le re
gen verleden Zondag niet door. 
Boxtel II speelde tegen DVG in Liempde 
en zag een 2-0 voorsprong omgezet in een 
5-2 nederlaag. Het begin was zeer goed,
doch later zakte het spel van de reserves 
danig af en kwam DVG sterk opzetten. De 
rust ging in met gelijken stand. Na de rust 
was DVG in de meerderheid en scoorde nog 
3 goals. 

• • • • • • 

Alhoewel Haarsteeg maar eenmaal het ODC 
net kon vinden, is de voorhoede toch het 
sterkste deel van het elftal. De linkervleu
gel en centervoor zijn primaspelers, vooral 
laatstgenoemde is een gevaarlijke knaap, 
met een dodelijk schot. Het pleit voor de 
ODC verdediging, dat zij dit drietal in be
dwang konden houden. 
Na enige wederzijdse. aanvallen, waarin al 
direct blijkt hoe moeilijk het is, om de glad
de bal onder controle te krijgen, neemt 
ODC na tien minuten spelen de leiding, door 
v. d. Boogaard met een hard schot boven
in de hoek 0-1. Haarsteeg valt heftig aan
en v. d. Staak krijgt enkele harde schoten
te verwerken. Ook \'{/agenaars en Pennings
krijgen handen vol werk. Schalks. schiet dan
tegen de paal en de terugstmtende bal 
schiet Pennings hard in. De scheidsrechter 
annuleerd dit doelpunt om onbegrijpelijke 
redf',,;: Het blijkt echter maar uitstel van 
ex�t leve, want bij een volgende aanval 
ma;rrd-:::ichalks van dicht bij 2-0. 
Met deze stand wordt aan de tweede helft 
beoonnen die reeds in de eerste minuut 
su;ces brengt voor Haarsteeg. Centervoor 
van Helvoort krijgt een kans en het is 2-1. 
Hierop neemt ODC het heft in handen. 
Schalks verwisseld met Pennings van plaats 
en de eerste bal die laatstgenoemde op de 
linkervleugel krijgt levert direct het derde 
doelpunt op. De verdediging van Haarsteeg 
zet dan de buitenspelval op en dit kost hun 
in korte tijd twee doelpunten. Beide gescoord 
door Willy, de beste speler van het terrein 
1-5. Door het ver opdringen van Haar
steeo is de middenlinie genoodzaakt, om
acht�r te blijven. Verdedigend verricht zij 
prachtig werk en rechts half Dekkers staat 
zijn mannetje. Een hard schot van Berg
werff passeerd den uitlopenden Haarsteeg 
doelman, doch vliegt tegen de deklat. Ha
zenberg herhaald dit spelletje. Bij een vol
gende aanval geeft v.d. Boogaard een listig 
hakballetje naar Hazenberg die kalm no. 6 
maakt. Drie minuten voor het einde wandelt 
v. cl. Boogaard, wanneer de Haarsteeg ver
dediging voor buitenspel blijft staan alleen
door de verdediging heen en het is 7-1.
Wat tevens het einde betekend.

Overzicht. 

SCB behaalde met een 2-0 overwinning op 
haar naaste concurrent Taxandria twee kost
bare punten binnen en gaat thans onbe-

dreigd aan de kop. Door een fraaie 7-1 
overwinning van ODC op Haarsteeg, heb
ben de ODCers de tweede plaats bereikt, 
zij het door een beter doelgemiddelde. 
Taxandria en Vlijmense Boys hebben uit 
evenveel wedstrijden evenveel punten en 
hier is het Taxandria die door een beter ge
middelde de 3de plaats bezet. De wedstrijd 
Boxtel -OOI en Best Vooruit-St. Michiels-' 
Gestel werden afgelast, zodat de stand 
midden in geen verandering onderging. Zalt 
Bommel leed de verw.achte nederlaag tegen 
de Boys en werd· zodoende nog vaster op 
de onderste plaats gedrukt. Hier is de stand: 
S. C. B. 7 6 1 0 13 21-6 
0. D. C. 7 4 1 2 9 30-12 
Taxandria 7 3 3 1 9 19-10 
Vlijm. Boys 7 4 1 2 9 . 20-14 
St. M. Gestel 6 2 3 1 7 10-8 
0. D. I. 6 2 1 3 5 10-10 
Haarsteeg 7 1 3 3 5 16-27.
Best Vooruit 6 2 1 3 5 9-22 
Boxtel 6 0 3 3 3 8-13 
Z. Bommel 7 0 1 5 1 15-36 
Het program voor a.s. Zondag is ODC
Vlijmense Boys; RKSVA II-ODC II. 
RKSVA III-ODC III. 
Een prachtige ontmoeting tegen de Boys 
staat te wachten. Beide elftallen zijn ge
wend om tegen elkaar het beste spel te 
spelen. De krachtsverhouding lijkt ons 
miniem. 

. Het 2e en 3e elftal gaan op bezoek bij 
Avanti in Schijndel. Wij rekenen op de volle 
buit. 

D.V.G.
Op zeer nat terrein en veel regen heeft 
D,VG I Zondag j.l. haar derde competitie
wedstrijd van Boxtel II weten te winnen 
met 5-2. 
Het begin is voor Boxtel. Enige minuten na 
de aftrap neemt Boxtel met een laag schot 
de leidi,ng, dat echter voor de DVG-keeper 
niet onhoudbaar was. 0-1. Dan komt DVG 
opzetten, maar door veel pech komt het 
niet tot doelpunten. Vijftien minuten later 
weet Boxtel zelfs de voorsprong nog te ver
groten met 0-2. Dan schijnt dat de moed 
bij DVG er uit is. Maar als zeven minuten 
later de middenvoqr van DVG met een kei
hard schot, dat onder de netten door vliegt, 
zijn club de leiding geeft, komt zij weer op
zetten en nog voor de rust weet dezelfde 
speler met een hard schot de stand gelijk te 
maken. 2-2. Zo komt de rust. 
Direct na de rust geeft de linksbuiten van 
DVG met een mooi en ver schot zijn club 
de leidi'ng 3-2. Dan komt DVG er beter 
in maar doelpunten komen er voorlopig niet. 
Boxtel zet goede aanvallen op maar de 
achterhoede van DVG is niet mis en schiet 
de ballen met wind mee vetfj over de an
dere helft. Zo komt twintig minuten na de 
rust de rechtshalf van DVG ver naar voren 
en met een ver schot maakt hij de over
winning van DVG zeker, 4-2. Daarna is 
DVG overwegend in de meerderheid, maar 
door het zeer handig optreden van de 
Boxtel-keeper, die in zeer goede vorm ver
keerde, komt er geen verandering in de 
stand voor vijf minuten voor het einde. Als 
vijf minuten voor het einde de Boxtel-k_ee
te ver uitloopt, kan de middenvoor van 
DVG in verlaten doel schieten 5-2. Zo 
kwam het einde van deze goed gespeelde 
wedstrijd, die verdiend gewonnen is. 
Het tweedeelftal deed het slechter, ofschoon 
het Boxtel derde elftal. in goede vorm was, 
bleef het bij een ·2-4 overwinning voor 
Boxtel III. 
a.s. Zondag speelt DVG I en II hun vierde
competitie-wedstrijd uit tegen Rhode. II en
III. DVG-ers houdt aan, a.s. Zondag moet
weer gewonnen worden en U weet het,
het kan, daarom moet het ook!!!

TAFELTENNIS. 
Nd een lange rustperiode opende Visa-Versa 
te 's Hertogenbosch bij de herdenking van. 
haar 10-jarig bestaan het tafeltennisseizoen 
met een groot team stertournooi. 
Advance was met een 1ste en een 3de klas 
team hierop uitgenodigt, jammer genoeg 
moest het derde team wegens omstandig
heden zich terugtrekken. Het eerste team 
echter met R. Steinmann en F. Leerma
kers wist tot in de halve finale door te 
dringen, een schitterend resultaat daar zij 
in de eerste poul reeds uitkwamen tegen 
Bama I uit Utrecht, een hoofdklasseteam 
waarin meespeelde de kampioen van Utrecht 
Dhr. Vletter, dit team was geplaatst en dus 
gerekend tot de winnaars te behoren, de 
volgende ronde was tegen Smash uit Eind
hoven welke van Wifra uit Rotterdam ge
wonnen had met 4-1 en waarin stond op
gesteld Seltenreich oud Hoofdklassespeler 
uit Amsterdam en thans in Eindhoven woon
achtig. Na zeer harde en spannende strijd 
moest ook hier evenals tegen Bama het dub
belspel de beslissing brengen. Einduitslag 
3-2.
P.T.T. uit Nijmegen bleek echter te sterk 
terwijl ook vermoeidheid wel enige schuld 
hieraan heeft, deze verloren op hun beurt 
weer in de finale van Well-Shot uit Nij-

in verband te nemen Radio- en Zendtijdbesluit. Alle Radio-luisteraars dienen aanwezig te zijn. 



megen. Niettemin een pracht resultaat wat goedebelofte inhoud voor de komende competitie.Zondag a.s. zijn de Brabantse kampioenschappen te Breda, waarop 3-lste, 3-2cle en2-3de klasse spelers uit Boxtel hebben ingeschreven, goed getraind en veel succes! 

INDlë ROEPT. 

Een brief uit Bandoeng, ondertekend dooreen Boxtelse jongen en gericht aan ons blad, vraaot om contact met het vaderland-, speciaat' met zijn eigen omgeving. Schrijver 
haalt hierbij aan het voorbeeld van andereplaatsen, waar een regelmatig contact met
de jongens gehouden wordt. 
Intussen kunnen wij hem gerust stellen,door te vermelden dat in alle parochies van
Boxtel gewerkt wordt aan de organisatievan Katholiek Thuisfront, die op alle mogelijke manieren dit contact wil bevorderen.Laten we hopen, dat ook deze briefschrijverhiervan spoedig het tastbaar resultaat magondervinden. Redactie. 

Parochie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. 

ZONDAG, 3 Nov. H.H. Missen om half 7, 
kwart voor 8

1 
9 uur en om half 11 de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor het Geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. Desavonds om 7 uur (dus niet om 3 uur) Lofmet Rozenhoedje. Maandagavond om half8Congregatie. Vandaag de 2e schaal voorde bijz. noden van het Episcopaat w_elkebijz. in de milddadigheid der gelovigenwordt aanbevolen. Vandaag zal de H. Bloeddoek ter verering worden uitgesteld. Vandaag feestdag van de H. Hubertus. Voor deH. Mis van kwart voor acht zal het brood

gewijd worden. Donderdag 7 Nov. -feestdag van den H.Willibrordus. 
Maandao Dinsdag, Woensdag, Donderdag "'' � K . en Vrijdagavond om 7 uur rmsweg en 
Miserere voor de gelovige zielen. Op Zaterdag 9 Nov. wordt in onze kerk dejaarlijkse aanbiddingsdag gehouden. Des morgens om 7 uur zal het Allerheiligste ter 
aanbidding worden uitgesteld waarna het "Panga Lingua" wordt gez�ngen. Om_ half _ 9 
wordt een plechtige H. Mts met ass1stent1e opgedragen. De Congreganiste11 worden verzocht om 3 uur gezamelijk het H. Sacrament te komen aanbidden. Des avonds om 
7 uur wordt de aanbiddingsdag gesloten meteen plechtig Lof en "Te Deum". Zij die
wensen bloemen geplaatst te zien bij het 
H. Sacrament brengen deze in de omloopachter het altaar. Zij, die liever geldelijke
steun verlenen kunnen hun offergaven stor
ten in de bus aan de hoofdingang der kerken ook bij het z.g. Catechismusdeurtje. In de week van 10 tot 17 Nov. zal de Bis
schop hier het H. Vormsel komen toedienen.Volwassenen die nog gevormd moeten woràen kunnen zich aanmelden op de pastorie. 
Indien zij _in deze parochie niet gedoopt zijn moeten zij een doopbewijs mede-bren-
gen.. Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur
en van 6 uur tot half 8. Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
MAANDAG, om kwart voor 7 gez. mndst.voor Anna v. d. Meijden v. d. Ven; z.a. gel. mndst. voor Josephus Cuijten; H. Hart 
altaar gel. jrgt. voor Elisabeth v. d. BesseJaar v: d. Dungen; om half 8 gel. jrgt. voorAdrianus v. d. Sande, Wilhelmina van Kuijkde hsvr. en Johannes den zoon; z.a. gel.
jrgt. voor Johannes Cornelis Troeien; H. 
Hart altaar gel. mndst. voor Christianus Snelders; om half 9 gel. mndst. voor Petro
nella van Hal. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. voorJohannes Strik en Bernardina Smits de hsvr.;
z.a. gel. mndst. voor Antonius v. d. Steen;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Peter Karelvan Rooij vanwege de R.K Bouwvakarbei
ders; om half 8 gel. jrgt. voor Cornelis van Berkel; z.a. gel. H. Mis voor Johannes Fran
,ciscus de Kort; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Petronella van Hal vanwege een vrien
.din; om half 9 gel. H. Mis voor HenricusPoirters vanwege het koor. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor Hubert.us van Leeuwen; z.a. gel.
jrgt. voor Johannes van Gerwen; H. Hart 
altaar gel. H. Mis ter ere van het H. Bloed;om half 8 gel. H. Mis voor Cato Lammèrs;
.z.a. gel. H. Mis vanwege het "Biddend Le
ger"; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Ma
rinus van Hamond; om half 9 gel. jrgt. voorGerdina Timmermans Leennakers. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
.mndst. voor Marinus van Laarhoven; �z.a 
gel. H. Mis voor afgestorven fam. Steenbekkers van Rooij; H. Hart altaar gel. H.
Mis voor Lambertus v. d. Sande; om half 
8 gel. H. Mis voor Hendrica Muselaers van 
Drunen vanwege den Bond van het H. Hart; 
z.a. gel. jrgt. voor Wilhelmus van Berkelv. d. Langen berg; H. Hart altaar gel. H.
Mis voor Martinus Hubertus Giesbers; omhalf 9 gel. jrgt. voor Lambertus de Bresser.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Cornelis van Kleef en Anna van 

Nieuwkuik de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor 
Elisabeth van Heesch v. cl. Bosch; H. Hartaltaar gel. mnclst. voor Paulina Voets; 0111 

half 8 gel. H. Mis voor Peter Karel vanRooij en Maria Anna van Rooij v. d. Velden;z.a. gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Plas
Dirks; I-1. Hart altaar gel. I-1. Mis voor 
overleden ouders; om half 9 gel. H. Mis totbijz. intentie. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gel. H. Misvoor den Zeereerw. Heer Past�or C. Damen vanwege de KA.; z.a. gel. jrgt. voor 
Helena Timmermans; I-1. Hart altaar gel.H. Mis voor Johanna Boogaerts v. <l. Meerendonk; om half 8 gel. H. Mis voor de 
Eerw.Zuster Victorina vanwege de onderwijzeressen; z.a. gel. H. Mis ter ere van 
het Onbevlekt Hart van Maria tot beke
ring der zondaars; H. Hart altaar gel. H. Mis voor over!. fam. van Amelsvoort; 0111 half 9 gez. H. Mis tot bijz. intentie. 
In het Liefclehuis zullen geschieden: Maan
dag: gel. H. Mis voor Martina van Zeeland;Dinsdag gel. H. Mis voor Anna v. cl. Meijden v. cl. Ven; Woensdag gel. H. Mis voor
Marinus van Laarhoven; Donderdag gel.H. Mis tot bijz. intentie; Vrijdag gel. mndst.
voor Antonius van Kerkoerle; Zaterdag· gel.H Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament wensen te ontvangen:Franciscus Marinus Schellekens geb. en won.
te St. Michiels-Gestel en Anna HuberdinaMaria van Griensven uit deze parochie;
Antonius Josephus van Hout uit d,� parochie van den H. Johannes te Oisterwijk en 
Francisca Reinera v. d. Langenherg uit deze 
parochie; waarvan heden de te afl pa;igïng 
geschiedt; Adrianus van Blummel l d,� pa
rochie van den H. Petrus te Vught en Henrica Maria Leijten uit deze parochie: waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Augustinus Josephus Maria van Riel uit de
ze parochie en Johanna ten Dam geb. en won. te 's Hertogenbosch; Johannes van Be
rendonk geb. te Oirschot en won, te Besten Jacoba Maria qe Laat uit deze parochie waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispen
seerd ten spoedigste aan den pastoor bekendte maken. 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

'.21ste Zondag na Pinksteren. 3 Nov. '46 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e voorde B.N. Vandaag Feestdag van� St. Hubertus. Voor de Mis van 7 uur wordt hetbrood van St. Hubertus gewijd" Vandaag om 7 uur Groepsmis voor alle Gidsen en Verkenners. De Gidsen worden na afloop in.de Ark verwacht; om 7 uur Lof en Kruisweg voor de Gelovige Zielen. 
Donderdagmiddag 3 uur H. Familie voorMoeders en geh. vrouwen. 

Deze week t. en m. Vrijdàg iecleren avondom half acht Kruisweg voor de GelovigeZielen. 
Donderdag a.s. 7 Nov. Feestdag van den H. 
Willibrordus, Patroon der NederfandseKerkprovincie, die in de kapel op Luissel op bijzondere wijze vereerd wordt als Apos
tel van Brabant. Door een Pauselijk Indultkan eenieder op deze dag en in het Octaaféén Volle Aflaat verdienen op de gewonevoorwaarden, indien hij de kapel bezoekt ener bidt tot intentie van Z.H. den Paus.Op den Zondag in het Octaaf is er van 3-7uur gelegenheid de relikwie v.d. Heilige tevereren. 
ZONDAG 3 Nov. 6 u. Ld. geestel. en tijde!. 
welzijn der Parochie; 7 uur Groepsmis; 8uur l.d. Bijz. Intentie; kwart over 9 Ld. voorJe Heer Jan de Leyer vanwege Broed. 1-1.Hart; half 11 Je Hoogmis voor Jacoba v.d. Horst-Rademakers vanwege Broederschap
H. Bloed.
MAANDAG, 4 Nov.: 7 uur l.j. AntoniusBergman en Petronella Voets z.e.; l.j. voor Johanna Driessen-Willems, kwart voor 8 l.d. 
voor Jos van Susan te; I.m. voor Laurens Nouwens; half 9 l.j. voor Henclircus v. d.
Horst. 
DINSDAG 5 Nov.: 7 uur z.d. v. den HeerJan Baayens; 1.j. voor Gertrucla Damen-v.
cl. Aa; kwart voor 8 Lel. voor Jos van Susante; I.m. voor Johanna Potters-Kemps; half 9 z.cl. voor over!. leden Rijvereniging 
St. Martinus; • Lel. Marinus v. cl. Meijdenvanwege Kleinkinderen. 
WOE SDAG, 6 Nov.: 7 uur z.j. voor denHoogeerw. Heer Mgr. van Gennip gewezen pastoor en Deken van Boxtel; l.d. voor 
Nelly van der Steen; kwart voor8 l.cl. voor Cornelis Strijbos en Theodora Theunissen z.e.; l.j. voor Johanna van Ge
nuchten-van Oirschot; half 9 Ld. voor Josvan Susante. 
DONDERDAG 7 Nov.; 7 uur z.d. voor deHeer Arnold v. d. Laar en Gertruicla_ Coslighem z.e. l.d. voor Jacobus van Grinsven;kwart voor 8 Lel. voor Jozephus Kuyten; Ld.voor de over!. leden Broederschap St. Willibrord; half 9 l.d. ter ere van den H. Anto
nius uit Dankbaarheid; half 10 Gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG, 8 Nov.: 7 uur I.m. voor Adria
nus van Hommel; Ld. voor overleden ledenBroederschap St. Willibrord; kwart voor 8Ld. voor Helena van Oeffelt te Mill over!.;I.m. voor een over!. Vader; half 9 Pl. z.j.
voor de Heer en Mevrouw van Dijk vanOerle. 
ZATERDAG, 9 Nov.: 7 uur l.j. MichielHoefnagels; l.j. voor Gerardina PijnenburgHoefnagels; kwart voor 8 l.j. voor PetrusPijnen burg; I.m. Zeereerw. Heer Pastoor deKort; halt 9 z.cl. voor Henricus van Kleef;Half 10 Gez. Huwelijksmis. 

PARÓCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE 

'.21ste Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn derparochie; 10 uur jrgt. voor Joannes Toelen.
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petrus Vervoort, Maria en Francina <le hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor de Zeereerw. 
Heer Andreas Maas en afgestorvene familie. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor JoannaGeerts-v. cl. Rijdt. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmusvan Abeelen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelminahsvr. van Wilhelmus van Abeelen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Margarethavan Abeelen. Deze week zullen geschieden: Zondagmndst. voor Adriana Verhoeven; Maandag:mndst. voor Petrus van Eindhoven; mndst.voor Theodorus van Kurengen; Dinsdag
mndst. voor Adrianus v. Eindhoven; mndst.An toon van Oorschot; Woensdag mndst.voor Maria van Kasteren; H. Mis voor Maria van Kasteren; Donderdag mndst. voor Nicolasina Toelen; mndst. voor Adrianus v. 
Schayk; Vrijdag mndst. voor Joannes Essens mndst. voor Joannes v. cl. Langen berg; Za
terdag mnclst. voor Adrianus Corsten, mnclst.Marinus van Oorschot. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 

'.21 ste Zondag na Pinksteren 1 Q46. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarheid; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor het
welzijn van de parochianen. De lste schaalis voor onze eigen kerk; de tweede voorB.N. Half 4 Lof met Kruisweg voor de overledenen wier namen op het zielboek staan.
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijzondereintentie; kwart over 8 .gez. mnclst. voor jongenheer Frans Schalkz; 's avonds om 7 
uur vergadering van St. Elisabethverenigii:ig op de Pastorie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Antoniusv. cl. Meijel en; kwart over 8 H. Mis uit
dankbaarheid ter ere v. d. H. Antonius. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johannes v. 
Loon en Gerdina Vennix hsvr.; kwart over 
8 gez. mndst. voor mej. Wilhelmina Antoniav. cl. Boom. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot intentiev.d. leden der Godsvruchtige vereniging ter
ere v. cl. H. Theresia; kwart over 8 H. Mister ere v. cl. H. Willibrord tot hulp van het
bewaarschoolonderwijs. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis, waarbij de kerkmet een kaars wordt vereerd voor mej. Idav. d. Breekel-v. d. Heuvel; kwart over 8 gel.H. Mis als jrgt. voor Henricus van Mol. Hierbij wordt de kerk met een kaars ver
eerd· 

Te koop goed onderhou
den wit keukenfornuis,
merk 11Krefft"

1 
een kroon

lamp, 3 arms, een Camera fototoestel 9 X 12, aploma
lens, koper statief metdroogrek jes, spoelbak je enz., '.2 aquariums 30X20X 
23 en 23 X 12 X 12 en een autostep. binnen- en bui
tenband. Te bevragen Julianastraa t 20. 

De Krijtkring 
Chineesch spel in 5 bedrijven 
vertolkt door 

NEL OOSTHOUT 

Wat-zal St. Nicolaas 
brengen) 

Te koop twee schapen, 1paar damesschoenen m. 40. Ten Brinkstraat 19. Be
zichtigen Zaterdags na 12. 
Te koop een groote toomG.Y. Biggen, bij M. v. d.
Heijden, Lennisheuvel 111 
Boxtel. 
Gevraagd '.2 of 3 kamers
met keukengebruik voor 
gezin van 2. personen. VanRoessel & Co., Markt 25,
Boxtel. 
Hallo I Hallo! 
IK EET AAL voor: 

Fazanthanen f Fazanthennen f Patrijzen f Jong en oud. 
Hazen tot f enz. enz. 
Kunnen ook in avonduren bezorgdworden. 

KOKS 

6.-
4.502.50
9.-

de 

MOLENSTRAAT 37, 
BOXTEL 

�..-. ...... ,-., ,-., ,-., ,,-., ....

Ad verteert in : 

.P,caS.ant' s 

Centcum ! 
wwwwwwww 

op Woensdag 6 November in "De Ark'; 
Aanvang 8 uur. Toegang f 1.50
Voorverkoop: Fa. Mandos, Kerkstraat 3. 

Toegang voor leden van Herlevencl Boxtel op vertoon 
der abonnementskaarten te serie.

Zilvéren Theelepels 
een gewaardeerd bezit 
in elke familie-: Onze 
étalages toonen U het 
beste op dit gebied. 

fi., van Vlerken ... :Boxtel 
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

1 f 
11 K , 1 Jonge Boerenstand.n IJne aas Donderdag 7 November 

Zijn wij de baas ■ Belangrijke 

1 
Dirk Vos 

Stationstr .44

PAKKET 
van 75 stuks Bloem, f 2 5 Qbollen voor slechts , 

Inhoud: 20 Tulpen 
20 Crocussen 
15 Iris,Hispanica10 Anemonen 10 Ranonkels. 

Fa. Gebr. v. Oers 
Breukelschcstr. 112, Boxtel 

Vergadering 
in de Landbouwschool. 

Aanvang half acht. 

Alle soorten 

goede Zalf 
vindt U in 

Drogisterij 

,, 
De Molen" 
Rechterstraat 37 

Maandag a.s. vindt U in onze 
etalage een prachtsorteering : 

Kapstokken r, Parapluiebakken 
Ligstoelen met kussens 
Boekenkasten 
.Haardfauteuiltjes en meerdere 

practische Kleinmeubelen 

:l J Witteveen 
Woninginrichting 

Rechterstraat 22, Boxtel. Tel. 476 

Drukkerij en BoekhandelFirma J. P. TIELEN teBoxtel vraagt een R.K. net
ontwikkeld 

Uit voorraad leverbaar: 

Wintertarwe en 

Petküser Rogge. • Jongmens 
F� Gebr. v. Oers (vrouwelijk of ma,nnelijk) 

v. boekwinkel en kantoor. Zaadhandel, Boxtel 

VRIJDAG 8 NOVEMBER KOMT 

Peter van Rooijen 
in 

Hollanders in de Oost 
in CONCERTG�OUW DE ARK 

Een prachtavond om Indië beter 
te leren kennen. 
Ouders, moet Uw zoon naar de 
Oost? Of, jongelui, moet je er 
er zelf heen? Komt dan luisteren 
naar wat PETER VAN ROOIJEt\' 
weet te vertellen over het Indi
sche leven. 

Kaartverkoop en plaatsbespreking 
als gewoon. ENTREE f 1.50 en f 1. -



ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johanna 
Maria van Nunen-v. d. Schoot; kwart over 
8 H. Mis voor Johanna van Dam, geb. Ver
hoeven. 
�iechthoren van half 3 tot 4 uur en van half 
t( tot 7 uur. Zes uur Lof met rozenhoedje 
];-)Or de soldaten in Indië. Smeken wij te
ramen ,tot God om hulp voor deze moedige 
strijders door de voorspraak van de Konin
gin van de vrede, met Maria's Biddend Le-
ger. 
Aanbevolen 30 dagen: Catharina Pluyns
Spijkerboer te Best overleden en een noveen 
voor een zieke. 
Zondag 10 November 7 uur H. Mis uit 
dankbaarheid voor Petrus van Beers. Hier
bij wordt de kerk met een kaars vereerd. 
In de week van 3-10 November zal de 
Heer Directeur van het Boterfabriek namens 
ons Parochiaal Kerkbestuur de botergelden 
innen voor onze parochie n.l. een pond bo
ter per koe. Een ieder, wien zulks aanbe
langt, bewillige hierin in het belang onzer 
parochie. 

Zaterdag 9 November ho
pen onze geliefde Ouders 

P. ROBBEN
en
A. ROBBEN-v.d. STEEN

hun 25-jarig Huwelijksfeest 
te vieren. 
Dat God hen nog lang mo
ge sparen is de wens van 
hunne dankbare kinderen. 

WIM en Verloofde. 
RIEK en Verloofde. 
ANNIE. 

P<1rallelweg Zuid 21. 
Tot onze groote vreugde 
deelen wij mede, dat onze 
geliefde Vader 

FRANCISCUS VOETS 
op Woensdag 6 November 
zijn 90ste verjaardag hoopt 
te vieren. 

PAROCHIE ST. JAN'S ONTHOOFDING Tilburg: 
LIEMPDE. W. VOETS-v.
'.21e Zondag na Pinksteren, 3 Nov. 1946. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Wilhelmus As
veld; 8 uur l.j. voor Hendricus van Houtum; 
de Hoogmis is tot welzijn der parochie; 3 
uur Lof, daarna jongenscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. overleden familie 
van het Kind van Robertus Meyer i Maan
dag tot Woensdag half 8 z. 7e voor \'(lilhel
mina ,Amoldus Vermeer. Maa11dag 8 uur l.j. 
voor Johanna Hendricus van Houtum. 
DINSDAG: 7 uur z.m. voor Johannes van 
Exsel overleden te Esch; 8 uur l.j. voor Hen
ricus van Erp en Johanna hsvr. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Willem v.d. 
Langen berg; 8 uur l.j. voor Cornelus van 
Heerebeek. 

KOLLENBURG 
Boxtel:
C. VOETS-KETELAARS.
A. SCHEEPENS-VOETS.
Indië: 
MARIE VOETS-KOENS. 
Kleinkinderen en Achter-
kleinkinderen. 
Wij zijn zeer erkentelijk 
voor de belangstelling bij 
de viering van ons Zilveren 
Huwelijksfeest, ondervon
den van de Buurtvereni
ging, Vrienden en Kennis
sen. 

Heden overleed zacht en kalm, tijdig voorzien �an de 
laatste H.H. Sacramenten der stervenden, in den 
ouderdom van ruim 81 jaren, onze inniggeliefde Vader 
Behuwd- en Grootvader 

de Heer 
JOHANNES WILMELMUS VAN EXSEL 

Weduwnaar van Mejuffrouw 
JOHANNA CORNELIA VAN DE LAAK: 

Preston (Eng.): 
P. J. VAN EXSEL. 
N. VAN EXSEL-MARMOUR.

Boxtel: 

Esch: 
M. C. BAAYENS-VAN EXSEL

en Kinderen. 
]. C. DE I GREEFF-VAN EXSEL. 
L. J. DE GREEFF en Kinderen.

Nijmegen:

Esch: 

Vught: 

C. M. VAN ZANDVOORT-v. EXSEL.
E. VAN ZANDVOORT en Kind.
A. E. VAN SCHIJNDEL-v. EXSEL.
G. VAN SCHIJNDEL en Kinderen.
TH. M. VAN HAREN-v. EXSEL. 
H. VAN HAREN en Kinderen.

Liempde: 
J. M. VAN SCHIJNDEL-v. EXSEL.
R. VAN SCHIJNDEL en Kinderen.

ESCH, 28 October 1946. 
De plechtige uitvaart en begrafenis zal plaats hebben 
op Allerzielendag 1946 om 10 uur in cle Parochiekerk 

van St. Willibrord te Esch .. 

Een net R.K. Dienstmeisje gevraagd 
voor dag of dag en nacht of een flinke werkster. 

P. TIELEN�VAN SCHERP ENZEEL

�()(#fit/ �(J,i �� ./
Goed� boonen, jttiste melanges. een
aparte manier' van branden. dar alles 
werkt samen. om D. E.-koffie haar vollen 
smaak en rijk aroma te geven. 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden 
der parochianen; half 8 I.m. voor over!. fa
milie; 8 uur l.j. voor Hendricus van Aarle; 
9 uur z. Huwelijksmis. 

C. P. v. d. BRAAK
v. OOR.SCHOT Stationstraat 28, Boxtel. en Koopt , 

bii Bert van den Braak ■

VRIJDAG: 7 uur z.i. voor Maria Willem v. 
de Langenberg; half 8 z.7e Wilhelmina Ar
noldus Vermeer; 8 uur l.j. voor Hendrica 
Hendricus van Aarle. 
ZATERDAG: 7 uur z.mndst.· voor Jan v. d. 
Langen berg; half 8 z.m. voor overleden fa
milie van Boeckel-van Rumpt; 8 uur l.j. voor 
Cornelis Smulders. 
ZONDAG half 7 I.m. tot welzijn der par.; 
8 uur l.j. v. Petronella Cornelis Smulders; 
10 uur z.m. voor Lambertus van Abeelen 
als overleden Korist. , 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 
7 uur I.m. voor Jan Oerlemans overleden te 
St. Oedenrode; Dinsdag 7 uur I.m. over
leden leden der Processie van Bokhoven; 
Woensdag 7 uur l.j. voor Anna Adrianus 
de Beer; Zondag 7 uur I.m. voor Maria 
Vughs. 
30e Johannes van Exsel overleden te Esch. 
Gedoopt: Henrica Petronella Cornelia d. v. 
Marinus Quinten-van de \Viel. 
In de week van 10 Nov. zal de bisschop het 
H. Vormsel komen toedienen in onze paro
chie. Daarom zullen de kinderen, die hun 
1 e Communie hebben gedaan en nog niet 
gevormd zijn iederen morgen om half 9 in 
de kerk samenkomen ter voorbereiding. 
De collecte voor het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs op Missie-Zon
dag heeft opgebracht f 164,-. 
Op Zaterdag en Zondag 9 en 10 Novem
ber Missiefilm te vertonen door Pater der 
Afrikaanse Missiën van Cadier en Keer. 
Zaterdag-namiddag om 3 uur voor de kin
deren (deze worden verzocht minstens een 
dubbeltje mee te brengen), Zaterdagavond 
om 7 uur, Zondagmddag 4, en Zondag
avond half 8 voor het algemeen. (Zondag
middag om 4 uur echter uitsluitend voor 
vrouwen en meisjes). Voor deze vertoningen 
wordt een bijdrage van f 1,-, f 0,50 of 
minstens 25 cent verwacht 
POROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH. 

21 Zondag na Pinksteren. 
HH. Missen om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Voor de H. Mis 
van 7 uur zal het brood gewijd worden. 
T�eede schaalcollecte voor bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
Donderdag a.s. is het 't Feest van den H. 
Willibrordus patroon van onze ParocMe. De 
plechtige viering van dit feest zal uitgesteld 
worden tot Zondag a.s. 
ZONDAG: 7 uur Zevende Johannes Wil
helmus van Exsel; half 9 uur I-1. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie .. 
MAANDAG: 7 uur Zevende Johannes 
\'(/ilhelmus van Exsel. 8 uur mndst. voor 
Anna Maria Brox. 
DINSDAG: 7 uur gez. jrgt. voor de Heer 
Albertus van Roosmalen; 8-uur Zevende Jo
hannes Wilhelmus van Exsel. 
WOENSDAG: 7 uur I-1. Mis voor overl. 
Familie Schaffer van Vucht; 8 uur Zevende 
voor Johannes Wilhelmus van Exsel; 10 uur 
Gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG: 7 um· mndst. voor Anna 
van der Bruggen; 8 uur Zevende voor Jo
hannes Wilhelmus van Exsel. 
VRIJDAG: 7 uur Zevende voor Johannes 
Wilhelmus van Exsel; 8 uur H. Mis voor 
Willibrordus van den Braak. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Hendricus 
Spooren; 8 uur Zevende voor Johannes Wil
helmus van Exsel. 

en kinderen. 
Nieuwe Kerkstraat 28. 
Meisje gevraagd voor hulp 
in de huishouding voor 
dag- of dag en nacht. Me
vrouw Maas, Bosscheweg 
69 Boxtel. 
Te koop twee paar dames
schoenen m. 40 en 41, plat
te hak. Kleinderliempcle 18. 
Verloren Bordeaux roode 
glacé handschoen, rechter. 
Tegen belooning terug te 
bezorgen, Bosscheweg 51. 
Te koop een als nieuw 
fornuis kachel, gr. maat, 
en lederen jekker te bevra
gen bij Chr. v. Rooij, Rech
terstraat 56, Boxtel. 

Te koop een toom zware 
Biggen bij J. Pijnenborg, 
Mijlstraat 9, Boxtel. 
Kinderwagen, z.g.a.n. te 
koop, P. Teulings, Ten 
Brinkstraat 10. 
Verloren: Zondag uit de 
vroegmis ring met grooten 
clonkerbruin-rooden steen, 
Souvenir. Tegen belooning 
terug te bezorgen. 
J. Waals-Timmermans, ca
fé Spoorzicht, Boxtel. 
Net meisje gevraagd voor 
noodhulp of voor vast. 
Hoog loon. Te bevragen, 
Molenstraat 19. 
Met alle soorten Huiden
en konijnenvellen naar 
KOKS, want daar krijg ik 
den hoogsten prijs. Molen
straat 37, Boxtel. 
Voor de a.s. Feestdagen 
kunt U bij mij alle soorten 
wild bestellen, desge
wenscht panklaar. KOKS 
Molenstraat 37, Boxtel. 
Te Boxtel gezocht voor 
klein gezin: gemeubileerde 
of gestoffeerde kamers 
zonder pension. l looge 
huurprijs geen bezwaar. Br. 
no. 50 Molenstraat 19. 
Zit/slaapkamer met pension 
gevraagd voor heer alleen. 
Brieven no. 47 Molenstr. 
19. 

Laat je centen los 
V1'sch en koopt uw 

Bij DIRK vos 
Deze week aanvoer van 

Nieuwe Stokvisch. 
A. 6. VOS, Stationstraat 44

Chauffeur gevraagd 
Alleen nette en eerlijk!! personen komen in aanmerking 

Aanbieding Molenstraat 19, Boxtel. 

r Flinke Kruideniersbediende 
11

gevra.tgd. Voor een active kracht hebben wij 
_ een prettige werkkring en een goede salaris 

eering. Bovendien goede vooruitzichten. 
Persoonlijk aanmelden in het filiaal 

ALBERT HEIJN, 
■ Stationstraat 48-50 Boxtel. ■ 

Gemeente El ectric·teits Bedrijf te Boxtel 

Geen electriciteit mag worden afgenomen: 
1. Voor krachtdoeleinden, gedurende de maanden

November en December van 17 t:ur tot 23 u_r. 
2. Ten behoeve van electrische ruimteverwarming.
3. Voor etalage, en reclameverlichting.
Het niet voldoen aan bovenstaande opgave heeft 
stagnatie in de stroomlevering tengevolge. 
.Boxtel, 1 November 1946. 

De Directeur. 

Aan�e!iteding. 
tot·. Burgemeesters en Wetho •. van de gemeenten Box-

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

TEXTIEL! • TEXTIEL l

A.s. Maandag gaat natuurlijk

:laein maat :Oappec 
weer verkop_en : 

Dameshemden, Directoires, Onderjurken, Bovenrokken,, 
Kousen, Herenhemden, Onderbroeken Borstrokken 
Sporthemden, Wollen Sokken, Sajet S�kken, Kinder; 
ondergoederen, Lange Kousen, Sportkousen, Truien 
en wollen Vesten, Lakens en Slopen, enz. enz. 

Beleefd aanbevelend, 

Jos. v. d. Laak 
Rechterstraat 67 -· Boxtel. 

AMATEURTABAKTELERS 
In voorgaande jaren is het altijd KREIJKAMP 

geweest, die U de beste tabak afleverde 9
binnen den kor tst mogelijken tijd • 

RECLAMES enz. kennen wij niet, wanneer U 
dus ook dit jaar Uw tabak, sigaren of sigaretten 
op tijd terug wilt hebben waarover U in  alle 
opzichten tevreden is, zorg dan, dat Uw tabak 
begin November gereed ligt voor, de inname 
bij den agent: 
E. van der Staak, Prins Bernhardstraat 12
Geen kosten vooraf. 
Nadere mededeelingen° volgen nog. 

De gezamenlijke agenten. 

78 
O RTH E N STRAAT
's�HERTOGENBOSCH tel en Esch zullen op Din�uag 5 November 1946 des 

voormiddags om 11 uur ten gemeentehuize van Boxtel � 
in het openbaar aanbestede11: = 6 

De bekende lederzaak van
78 

Het laden, lossen en vervoeren van 375.000 ::.::: J. P AJJ MANS 
stuks straatklinkers dik formaat ten dienst van � Schooltasschen in alle maten, Dames, en Heeren"' 
.de uit te voeren bestratingswerken in de Ge- � Portemonnaies, Dames, en Heeren Portefeuilles, 
meenten Boxtel en Esch. � Moedertasschen, ruime sorteering, Damestasschen, 
Voorwaarden zijn tegen betaling van f 0.50 ver
krijgbaar op het Bureau Gemeentewerken te Boxtel, 
waar tevens dagelijks van 9 - 10.30 uur v.m. inlichtin
gen worden verstrekt. 

Namens voornoemde Colleges, 
De Burgemeester van Boxtel, 
Drs. A. M. VAN HEL VOORT. 

1 J. Witte1.Jeen' s 
Manufacturen en Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18, Boxtel 

De nieuwe nummers der klantenkaarten 

voor de volgende week zijn: 

Maandag 4 November 953 t/m 1000 
Dinsdag 5 " 1001 t/m 1 050 
Woensdag 6 " geen nummers 
Donderdag 7 " 1 051 t/m 1 1 00 
Vrijdag 8 " 1 101 t/m 1 1 50 
Zaterdag 9 " 1 1 51 t/m 1 200 

f)RIJKKFRII I P TIFI FN ROXTFI

::J elk model. Enz., enz. - Alles prima leder. 
� Voor nuttige St. N icolaasgeschenken
� het beste adres: 
� J. PAIJMANS 

Orthenstraat 78, 's•Hertogenbosch. 

Als het gaat over Zaden of Bloem en 

Steed$ hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Zoekt U iets,goeds voor de a.s.

St. Nicolaas? 
Bij ons vindt U thans nuttige 
geschenken in  onze ruime 
collectie 

PRIMA LEDERWAREN 
Tevens hebben wij ook een groote sorteering 

BONVRIJE PANTOFFELS. 
Ziet onze étaLage ! 
A. Heijmans, Breukelschestraat
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ants entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Grenscorrectie? 
De laatste tijd is de grenswijziging aan de 
orde van de dag. Het klinkt heel erg opti
mistisch en idialistisch maar het is alsof de 

• geschiedenis zich nog niet genoeg herhaalt.
Wij weten hoe er oorlogen gevoerd werden
om Tyrol, Elzas-Lotheringen, Sleeswijk-Hol
stein.
Heen en weer_ geslagen, dan hierbij dan
daarbij aangesloten, werd deze wisseling van
eigenaars steeds opnieuw de oorzaak van
nieuwe oorlogen Oe vredesconferentie van
Parijs werd juist daarom weer een misluk
king omdat men niets wilde leren van het
verleden.
lnplafts van de nodige conclusies te trekken
uit de vele herinneringen aan a) de stom
miteiten, die men met . annexatie en grens
correcties beging, gaat men nu maar weer
verder deze zaken te bestuderen en mis
schien uit te voeren.
.Ook in Nederland koestert men annexatie
plannen. Natuurlijk praat men niet over an
nexatiè, men heeft het liever over grens
correcties. Daarbij· zouden wij 'n aardig
stukje Duitse grond bij ons land gevoegd
zien en een kleine 100.000 Duitsers bij onze
bevolking aangesloten weten. Men staat
daarbij op het historische standpunt en haalt
er nog een aantal geografische motieven bij.
Men vergeet daarbij, dat reeds door deze
plannen te overwegen, maar toch zeker door
ze uit te voer.en de eerste kiemen al weer
gelegd worden voor 'n nieuwe oorlog. Wat
voor zin heeft het Nederland te "verrijken"
met een verwoest gebied en een aantal a
of anti-Nederlandse elementen? Wat heb
ben wij aan kapotte huizen en wat kunnen
we uitrichten met mensen, die zeer zeker 
niet Nederlands voelen, ook niet als ze een

ehoorlijke tijd kunnen huichêlen? 
Terwijl we niet eens in staat zijn ons eig�n
land op te bouwen, zoeken we reeds naar
meer verwoest gebied.
Men zal natuurlijk beweren, dat de bijvoe
ging van Duits gebied rijkdom met zich mee
brengt. Maar men vergeet, dat er meer ar
moede en ongeluk ons deel zal worden, dan
de diep verlangde voorspoed. Meer nog ,
vergeet men dat de geschiedenis onze leer
meester en onze gids moest zijn. Maar de 
herinnering aan alle ·oorlogen die hun oor
zaak of aanleiding vqnden in annexatie of
grenscorrectie, schijnt niet voldoende te zijn
om Nederland daarvan terug te houden.
De Nederlanders hebben absoluut geen be
hoefte aan Duits grondgebied en nog min
der aan Duitse burgers. Zij hebben alleen
behoefte aan een gezonde en veelomvatten
de handel met het Duitse Rijk: Een grote
samenwerking op economisch gebied zal
veel meer vruchten voor ons afwerpen ·dan
alle andere aspiraties.
Wanneer er meer aandacht besteed wordt
aan onze handel met Duitsland, en wan
neer onz'e regering probeert op dit gebied
meer vrijheid te vei;krijgen van de geallieer
de vrienden, dan zullen wij daar meer mee 
gebaat zijn dan met kamerdebatten over
annexatie en grenscorrecties.
Een eenvoudig gezond verstand kan op zijn ,
vingers natellen, wat de gevolgen,van grens-

. correcties zullen zijn.
Als men het zinloos vindt van 'n nieuwe
oorlog te spreken, nu de oude nog niet is
geeindigd, moet het even zinloos zijn aan
grenscorrectie te denken

Keep Smiling. 
et kankeren zit ons ·volk zo diep in 't 

' loed dat vijf jaar van bange geslotenheid, 
ons dit niet mochten aflèren. Het is een 
levensbehoefte van eiken wakkeren burger. 
Juist omdat het wel en wee van het vader
land hem ter hart'e gaat, meent hij van zijn 
zienswijze te moeten getuigen. In felle be
woorclingen kan hij over alles en nog wat 
zijn oordeel vellen, omdat hij juist begaan is 
met de toekomst van ons maatschappelijk 
bestel. Hij kankert uit liefde, uit verlangen 
naar grootheid voor zijn vaderland, dat hij 
wil opstoten in de vaart der volkeren. Wee 
den buitenlander, die ons verwijt, wat wij 
zelf elke dag met rode kaken en wilde ge
baren verfoeien. Wij willen geen inmenging 
van buiten. Wij houden eraan het vuile goed 
in eigen familie te wassen. 
Ieder Nederlander is trots op zijn land, 
zo gauw hij maar zijn grenzen overschrijdt, 
al breekt hij thuis de zaak ook nog zo graag 
af. Toch is het een weldaad temidden van 
7'.0Vf'f'I hedendaagse kritiek af en toe een 

mens te ontmoeten, die ondanks de wissel
vallighe�en van het leven, een milde glim
lach heeft bewaard. Ik bedoel niet de 
domme lach van een oppervlakkig wezen, 
noch de nauwelijks verholen spotlach van 
een onbewogen masker, maar de zonnige 
blijheid van een oprecht mens, die achter 
elke wolk het warme licht bespeurt. 
De glimlach van een levenswijs man, bij .wie 
vreugde en pijn beide, steecl;; worden terug
gebracht tot hun juiste verhoudingen. Hij 
weet dat alle ding en wezen ongestadig 
is: men moet echter eerst door de donkere 
schacht van leed alvorens die zo klaarblij
kelijke wijsheid op te doen. 
Slechts wie veel ervaring rijk is kan glim
lachend een steun zijn. Hij' weet het einde 
van elk; smart, maar ook het broze v;,n alle 
vreugd. Hij kiest zich geen vast1it eiilon-, 
plaats hier beneden, ·maar voelt zie e\Jterk . 
door de vaste overtuiging, dat eenmaal tra
nen van smart zullen worden afgedroogd. 
Het slagwoord: ,,Keep Smiling ! Glimlach!" 
getuigt van veel levenswijsheid. Het leert 
ons de dingen te zien zoals ze zijn zonder 
overdrijving en zonder onderschatting; het 
wil alle vreugde en alle pijn toetaen aan de 
onveranderlijke blijheid in God. 
Wie de glimlach weet te bewaren, past zich 
aan elke situatie aan. 
Glimlachen kan apostolaatwerk zijn. De ac
tie voor de· glimlach is eerder nodig dan 
de glas-actie in ons vaderland. Het ontneemt 
elke wrangheid zijn bitteren smaak; het 
geeft kleur aan de samenleving. In deze ge
zin.smaand moet iedereen besluiten een 
Apostel te worden van dit zonnige kind! 
Glimlachen als je werk n•iet vlot, glimlachen 
in de bekoring, glimlachen als je niet be
grepen wordt. 
Eenieder kan dat leren, het is internationaal, 
nooit op de bon; het kent geen invoerrech
ten, staat noch stand. Het is hoog tijd deze 
speelse vlinder .te vangen, anders dragen 
wij berooide Nederlanders zeer binnenkort 
een bittere trek om onzen mond. P.R. 

HET BEHOUD VAN ONZE 
KATHOLIEKE RADIO OMROEP. 

Het plaatselijk K.R.O.-Comité hield deze 
week een propaganda-avond, waarin de 
voorzitter van de K.R.O., Prof. Dr. J. B. 
Kors, die Boxtelaar van geboorte is, een dui
delijke uiteenzetting gaf van de geschiedenis 
van de Nederlandse Omroep sinds de be
vrijding in het algemeen en van de gang 
van zaken van onze eigen Katholieke Radio 
Omroep in het bijzonder. 
Spreker liet o.m. uitkomen, dat de Katholie
ke Radio Omroep met veel offers was opge
bouwd en dat het nu zaak was deze eigen 
K.R.O. kost wat kost të behouden. Het 

, belang voor- en van geheel het katholieke 
volksdeel van Nederland is te groot en. van 
te veel gewicht om een hoe gering gedeelte 
ook van den katholieke zendtijd, waarvoor 
zo lang en zo verbitterd gestreden is, prijs 
te geven. Daarom riep Prof. Kors alle aan
wezigen op om de helpende hand te bieden 
bij zijn strijd, welke_ met een ongekende fel
heid gevoerd wordt, tegen een nationale 
omroep, waarin onze katholieke belangen 
ernstig dreigen te worden verwaarloosd. Het 
was daarom spijtig, dat niet meer belang
stellenden op deze belangrijke vergadering 
waren bijeengekomen om zich aan te sluiten 
bij het steeds groter wordende machtige le
ger van katholieke luisteraars, die opkomen 
niet alleen voor hun recht maar ook voor 
het geestelijk welzijn van geheel ons vader
land. Jammer, dat Prof. Kors niet nog meer 
luisteraars , die avond heeft kunnen over
tuigen van het ontzaglijk grote belang een 
eigen Katholieke Radio Omroep, d.w.z. een 
eigen zendtiîd te blijven houden. 
Onze KRO is zoals reeds gebleken is, heus 

. wel tot onderhandelen bereid; zij is zelfs in 
principe niet ongenegen met de andere 
radio omroepen samen te werken mits haar 
autonomie, haar eigen doelstelling wordt ge
waarborgt want daardoor alleen kan de 
K.R.O. zichzelf blijven en kan zij haar luis
teraars een programma garanderen met een 
katholiek karakter, een programma, waarin 
de invloed van onze Katholieke opvattingen 
en onze eigen levensbeschouwingen, welke 
immers totalitair is, tot uiting komt op het 
izehele levensterrein. 

Rest nog te vermelden, dat Boxtels Orkest 
zich spontaan bereid had verklaard deze 
vergadering op te luisteren, hetgeen door 
het KR.O.-Comité én het publiek zeer ge
waardeerd werd. 
HET EILAND DER GIDSEN. 
Wie het oude eierlocaal van Tongeren in 
zijn vroegere toestand gekend heeft en het 
Zondag terugzag toen het door de Gidsen 
van St. Michaël officieel als hun Hoofd
kwartier werd in gebruik genomen, zou het 
niet hebben teruggekend. Er is hard gewerkt 
door de Gidsen om hun hut tot een home 
met sfeer te maken. Het oude eierland is 
nu een eiland der Gidsen geworden. Wie 
de Gidsen-miserie met hun home kent, weet 
dat dit een felicitatie dubbel waard is. Moge 
dit eiland een land zijn waar vrede en lief
de elkaar de hand reiken. 
De Gidsen begonnen 's morgens met in de 
Groepsmis Gods zegen te vragen over hun 
home. De aalmoezenier memoreerde in zijn 
toespraak, dat er stijl moet zijn in het Gid
sen leven. 
Het uniform en Wet en belofte dienen en
kel om deze stijl te bevorderen. Aan het 
ontbijt, dat daarna volgde, toonden de Gid
sen nog eens heel duidelijk aan dat de 
maag een rekbaar begrip is. De broodjes 
verdwenen ongelooflijk snel. Daar werd wat 
groots verricht. 
Om 12 uur werd de nieuwe hut ingezegend 
door den Hoogeerw. Heer Deken. Iedere 
Rondehoek kreeg een kwistige zwaai met 
de kwast De Deken zeide grote verwachtin
gen te hebben van de Gidsenbeweging. Het 
speet hem dat niet meer meisjes zich scha
ren onder de vanen van St. Michaël. 
's Avonds om 7 uur Kampvuur. Hier zweef
de de sfeer en romantiek van Winnitou. 
Welke jongen en meisje is daar ongevoelig 
voor? Het weifelende licht der vlammen 
geeft alles een ander ·aanzien.· Alle scherpe 
contouren verdwijnen. Men ziet alleen het 
wezenlijke, het eigenlijke. 
Verschil in stand, opvoeding, talenten dat
alles valt weg. Alle pietlutterigheden ver
dwijnen. Men ziet alleen zijn naaste buur
man met wie men jong is en bouwen wil 
aan de toekomst. 
Een dankyell voor allen die meewerkten 
aan het slagen van deze mooie dag. 

V AANDELOVERDRACHT. 
Maandag 11 October zal door onzen Bur
gemeester aan het Dameskoor St. Caecilia 
het door Boxtels ingezetenen geschonken 
vaandel worden overgedragen. 
Deze feestelijke overdracht zal plaats heb
ben tijdens het concert door St. Caecilia 
met medewerking van het Mannenkqor St. 
Petrus en de solisten uit beide koren te 
geven aan de begunstigers. 
Het vaandel is een ontwerp van den kunst
schilder Ninaber van Eyben, alhier en is een 
prachtjuweel van borduurkunst en wel zo, 
<lat het een zeldzaamheid in den lande mag 
genoemd worden, waarop de vereniging zeer 
terecht trots mag zijn. 

,,HET RASKONIJN" BOXTEL. 
Bovengenoemde vereniging gaat op 9 en 10 
November a.s. een konijnententoonstelling 
organiseren. Deze tentoonstelling �al ge
houden worden in de zaal van den Heer 
H. v. Rooij (café Adelaars). De tentoon
stelling is geopend op Zaterdag 9 Novem
ber a.s. des n.m. van 4 tot 9'uur en Zondag
10 November van 10 uur v.m. tot 8 uur n.m.
Daar onze leden op diverse tentoonstel
lingen al mooie successen behaald hebben
kan men er yan verzekerd zijn, dat er prima
dieren te zien zijn.
De konijnen worden gekeurd door keur
meester A. Graaumans uit Soest. Bij de slui
ting der tentoonstelling zullen er twee ko
nijnen verloot worden. De prijzen der lo
ten zijn 10 cent. Tevens zal er gratis een
konijn verloot worden onder de Donateurs
der vereniging. Dus alles bij elkaar is het
zeker de moeite waard eens een kijkje te
gaan nemen. De entree is vrij.

CONSUMENTENCREDIET 
Men verzoekt ons mede te delen, dat in de 
laatste week van November ten Gemeente
huize nogmaals zitting zal worden gehou
den, om behulpzaam te zijn met het invul
len van de formulieren voor het Consu
mentencrediet. 
Nadere bijzonderheden hieromtrent volgen 
nog. 
Onderstaand volgt een· opstelling van de ge
zinsterkte, het weekinkomen en het maxi
maal te verkrijgen consumentencrediet, zon
der dat, althans in de· gemeente Boxtel, naar 
vernomen wordt. iets ·oer week behoeft te

HET ZONDAGEV ANGELIE 
Geef den keizer wat den keizer toe
komt en geef God wat God toekomt.
Matth. 22, 21. 

Reeds lang vóór de oorlog 1914-19i8 richt
te een groot Amerikaans Bisschop de aan
dacht der gelovigen op een der grootste 
maatschappelijke kwalen: Gebrek aan eer-
bied voor het gezag. 
En we. kunnen gerust zeggen, dat hij, die 
niet ziet hoezeer deze kwaal de laatste 
ti�ntallen jaren en speciaal tijdens de tweede 
wereldoorlog is verergerd, met gesloten 
ogen op onze .wereld rondloopt. 
Wat heeft' het ouderlijk gezag niet gele
den! Hoe staan vele Katholieken niet in 
hun oordeel oneerbiedig tegenover de be
slissingen en vermaningen van het Kerkelijk 
Gezag? 
En ten opzichte van het werkelijk gezag in 
staat en maatschappij is bijna alle ontzag 
geweken voor een bijtende geest van critiek 
en ontevredenheid, die nog hand over hand 
toeneemt. 
Wij hebben een plicht van eerbied tegen
over degenen, die over ons zijn aangesteld. 
Laten we hier een ogenblik op in gaan. 
We hebben op de eerste plaats het bewijs 
hiervoor in Christus woord: ,,Geef den 
Keizer wat den Keizer toekomt en geeft 
God wat God toekomt". 
Met niet minder nadruk wijst ons St. Paulus 
op deze plicht. Hij schrijft een brief aan de 
christenen van de stad Rome. Het was 
begrijpelijk, dat de christenen daar wel eens 
ontevreden waren, omdat zij moesten staan 
onder een heidens gezag, dat hen niet er
kende en hen niet gunstig gezind was. 
St. Paulus echter rekende het zich tot plicht, 
die christenen aan te sporen tot eerbied en 
onderdanigheid: 11De bestaande machten 
zijn van God verordend. Wie zich verzet 
tegen het gezag, die verzet zich tegen Gods 
verordening en die zich daartegen verzetten, 
brengen een strafoordeel over zich." (Rom 
13, 1-2). . 
Hier staat dus uitdrukkelijk: alle macht op 
deze wereld - de macht der ouders, der 
kerkelijke en wereldlijke overheden - alle 

, macht komt van God. En wie zich daarte
gen verzet, verzet zich tegen God, die 
macht gaf. En wie God weerstaat, doet 
kwaad en verdient straf.• Maar niet om wille van de straf alléén moe
ten wij eerbied hebben voor het over ons
gestelde gezag. Dat zou 'onmenswaardig zijn.
Wij moeten eerbied hebben, omdat wij
overtuigd zijn, dat de overheid door God
over ons gesteld is. 11Weest daarom" aldus 
St. Paulus "niet enkel onderdanig omwille
van de straf, maar ook omwille van het
geweten. (Rom. 13, 15). 
De Apostel spreekt hier duidelijke taal.
Iedere aansla$ op het gezag is een aansbg
op God zelt.
Wij hebben in de geestelijke en wereldlijke
overheid dus te zien Gods plaatsvervangers.
En dan hebben we niet meer te letten op
hun afkomst, op fortuin, op hun titels . . . .. .
Zelfs niet op kennis en verstand, want nu
hebben zij het gezag te dragen als Gods
plaatsvervangers en aan dezen zijn wij als
aan Gods dienaren, eerbied verschuldigd.

worden terugbetaald, althans zolang het
weekinkomen niet boven het aangegeven
bedrag uitgaat.

Gezinsterkte Week-
uitgedrukt inkomsten 

in personen in gulden t.m. 

maximaal 
crediet 

1. f 15,99 f 100,-
2 " 22,99 11 300,-
3 " 27,99. 11 400,-
4 

/1 31,99 Il 500,-
5 Il 35,99 Il 625,-
6 Il 39,99 Il 750

1 -

7 Il 43,99 Il 875,-
8 Il 47,99 Il 1000,-
9 Il 51,99 Il 1125,-

10 
Il 55,99 Il 1250,-

11 1 /1 59,99 /1 1375,-
12 11 63,99 " 1500,-

Onder • weekinkomsten wordt verstaan: 
Loon + kindert_oeslag verminderd met loon
belasting, premie ziekenfonds, inkomsten
belasting, ziekengeldverzekering en premie 
voor nensioen. 



DE KRIJTKRING 
De Kunstcommissie van Herlevend Boxtel 
heeft Woensdagavond haar naam meer dan 
ooit te voren eer aangedaan door Mevr. 
Nel Oosthout voor haar leden en andere 
belangstellenden in de Ark een opvoering te 
laten geven van het charmante Chinese spel 
11de Krijtkring" een legende, waarin - zeer 
in het kort - een meisje, dat wegens ar
moede door haar moeder verkocht wordt aan 
den houder van een theehuis, uiteindelijk, 
na eerst vals beschuldigd te zijn, de gemalin 
van den keizer wordt. 
Nog zelden hebben de bewoners van Box
tel een· actrice in hun midden kunnen be
groeten, die zulk hoogstaand en werkelijk 
kunstzinnig spel te zien en tegelijk te be
leven gaf. Niet alleen haar voortdurende 
verandering van stem en haar gelaatsexpres
sie doch ook en vooral haar houding en ge
baren, haar_ verschillende karakteruitbeel
dingen dwongen de welverdiende bewonde
ring af van het publiek, dat vanaf het begin 
tot het einde het stuk van liefst vijf bedrij
ven in ademloze stilte volgde. De verwach
tingen, welke mede door de pers bij het 
Boxtelse publiek waren gewekt, waren naar 
o.a. de ovatie van de aanwezigen te oorde
len dan ook geenszins overdreven.

AANBESTEDING van de weg Boxtl"I -
Esch, gehouden ten Gemeentehuize van 
Boxtel, op '.29 Oc:ober 1946. � A. Het maken van bestratingswerken in de

weg vanaf het kruispunt van wegen nabij St. 
Charles (Rijksweg Boxtel-'s Bosch) rich
ting Esch, tot en met de grens van de ge
meente Boxtel-Esch. 
B. Het maken van bestratingswerken in de
wag vanaf de gemeentegrens Boxtel-Esch .
door de gemeente Esch tot en met de grens
van de gemeente Esch-Haaren en zijweg in
het centrum van Esch, richtii1g Boxtel.
Voor deze aanbesteding waren 22 inschrij
vers.

UITSLAG AANBESTEffNG 
Uitslag van de op 5 November 1946 
ten Gemeentehuize Boxtel gehouden 
aanbes�eding betreffende: 

Het laden, lossen en vervoeren van 375.000 
stuks straatklinkers, dik formaat. 
a. Het· laden, vervoeren en lossen van
100.000 stuks straatklinkers, dik formaat,
vanaf de Rijksweg Boxtel-'s-Bosch t.m. de
grens van de Gemeenten Boxtel-Esch, na-\
bij de boomkwekerij der Fa. P. de Bruyn.
b. Het laden, vervoeren en lossen van
72.000 stuks straatklinkers, dik formaat,
naar een aan te wijzen depot in Boxtel.
c. Het laden, vervoeren en lossen van
203.000 stuks straatklinkers, dik formaat,
vanaf de grens van de gemeenten Boxtel
Esch t.m. de noodbrug (Esschestroom) en 
zijweg vanaf het centrum der gemeente Esch 
naar de richting Boxtel. 

Inschrijver 
Wed. J. v. cl. Sande, Best 
F. v. Haaren, Vught,
J. v. cl. Meyden, Boxtel
F. v. d. Donk, Vught
Fa. Wagenaars, Boxtel
H. Timmermans, Boxtel
L. v. Eyndhoven, Boxtel
A. Langenhuizen & Zn.,

Boxtel 
G. v. Casteren, Zeeland
H. v. d. Anker, Liempde

• A. v. d. Elzen, Boxtel
Ch. v. Helvoirt, Nuland 
Th. v. Schayk, Heesch 

a. b. c.
12,- 12,- 1 

13,90 14,10 14,10 
14,- 14,50 14,50 
14,3 5 14,05 14,95 
14,45 14,90 14,30 
14,90 14,45 14,50 
15,- 15,- 15,-
15,- 15,- 15,25 
16,- 16,- 16,
·16,- 16,50 16,50
18,25 18,40 18,50,
35,- 32,- 37,-

bij Oss 37,- 30,--:- 39,-
KEURING VAN HUISSLACHTINGEN 

Voor een vlot verloop van slachting en keu
ring van huisslachtingen is de gemeente 
Boxtel verdeeld in vijf wijken, iedere wijk 
is gebonden aan één bepaalde slachtdag in 

de week, als volgt: 
op Maandag: I3osscheweg, Munscl, Selissen. 
Selissenwal, Molenwijk, Heult, Hal. 
op Dinsdag: Tongersestraat, Tongeren, 
Luissel. 
op Woensdag: Mijlstraat, v. Salmstraat, de 
Vorst, Lennisheuvel. 
op Donderdag: Roond, kom v. d. Gemeente, 
Eindhovense weg, Kl. Liempde, Kl. Liempd
seweg. 
op Vrijdag: Onrooisestraat, Onrooi, Nieuw
straat, Langenberg, Gemonde. 
De eigenaars die voornemens is te slachten, 
pleegt allereerst overleg met zijn slachter 
omtrent datum en uur van slachten, daarna 
geeft hij hiervan kennis op het gemeente
slachthuis en eerst" dan vraagt hij een mach
tiging aan bij den Plaatselijken Bureauhou
der. 
De aangifte op het gemeente-slachthuis kan 
plaats . hebben iedere Dinsdag en Vrijdag 
van 9-12 uur en van 2-4 uur; hierbij moet 
het keurloon, zijnde f 2,50 voor een varken 
en f 0.50 voor een schaap of geit voldaan 
worden en de vergunning voor aanhouden 
van een huisslachtingsvarken getoond wor
den. 

DE VERHOOGDE POSTTARIEVEN 
Binnenland : 
Brieven tot en met 20 gram 10 cent (inter
locaal). Locaal 6 cent. 
boven 20 gram tot en met 100 gram 15 et., 
(interlocaal; locaal 10 et. 
Briefkaarten: 7 ½ cent; locaal 5 et. 
Drukwerken tot en met 500 gram 2 cent per 
50 gr. 
Monsters per 50 gram 2½ et. met een mi
nimum van 5 et. -per zending. 
Aantekenrecht 15 et. 

Expresserecht bij vooruitbetaling voor ieder 
stuk 30 et. ( voorlopig is expresse-bestelling 
nog niet algemeen toegelaten. 
Postwissels: tot en met f 12,50 to et., boven 
f 12,50 tot en met f 15,- 15 et. 
Buitenland: 
Brieven: tot en met 20 gram 20 cent, per 
20 gram meer 12½ cent. 
Briefkaarten: 12½ et. 
Per zeepost naar Ned. Indië, Curaçao en 
Suriname en in het grensverkeer met Duits
land: Brieven tot en met 20 gram 10 et., per 
20 gram meer 7½ et. 
Briefkaarten 7½ et. 
In het verkeer met België blijven de be
staande tarieven voor brieven en briefkaar
ten voorshands van kracht. 
Drukwerken: per 50 gram 4 cent; 
Monsters: per 50 gram 4 et., minimum port 
8 et. 
Pakjes: per 50 gr. 8 et., minimumport 40 et. 
AantekeMecht 15 et. 
Expresserecl-it: brieven 30 c., pakketten 70 c. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van '.29 October t.m. 4 November 1946. 

GEBOREN: Marinus G. A. zoon van J. van 
Hemmen•en van G. H. Schellekens; Jacobus 
C. zoon van J. J. van Homelen en van M.
Keepers; Antonius M. zoon van J. Lorist en
van J. M. J. Pastoor; Leonarda P. A. doch
ter van M. H. van Geffen en van P. H. van
Minderhout; Martinus Fr. zoon van L. A.
Sips en van W. M. van Oorschot; Woutri
na A. J. dochter van J. J. de Ruiter en van
A. v. d. Hout; Theodorus A. zoon van A.
A. C. van Kuringen e·n van A. Schellekens;
Johannes Fr. B. zoon van D. J. Wolters en
van Fr. v. d. Schoot; Bernardus E. M. zoon
van Fr. C. van Boxtel en van A. M. Man
ders.
ONDERTROUWD: Christiaan Rom bout en
Johanna van Eijndhoven.
GEHUWD: Hendrikus Petr,us Antonius v.
d. Brand en Elisabeth Johanna v. cl. Anker.

Distributie nieuws.

OFFICIELE BONNENLIJST. 
voor de tweede helft van de 12de 

' periode 1946 (to t.m. '.23 Nov. ) 
Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen· van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 612 (strook no. 2). 
47-1 Brood: 800 gram brood.
47-2 8;ood: 400 gram brood.
47-1 Boter: 125 gram boter.
47-2 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
47-3 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet. 
47-1 Melk: 4 liter melk.
47-1 Vlees: 100 gram vlees.
47-2 Vlees: 400 gram vlees.
47-1 Algemeen: 200 gram kaas.
47-2 Algemeen: 100 gram zelfrijzend bakm.
47-4B Reserve: 1600 gram brood.
47-4C Reserve: 800 gram brood.
47-5B Reserve. 47-5C Reserve: 3 liter melk.
47-6B Reserve: 100 gram kaas.
47-4 Algemeen: 2 kg appels of peren.
Bonkaarten KO, KE 61'.2 (s'.rook no. 2).
48-1 Brood: 800 gram brood.
48-1 Boter: 250 gram boter. 
48-2 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
48-1 Melk: 12 liter melk.
48-1 Vlees, 48-2 Vlees: 100 gram vlees.
48-1 Algemeen: 100 gram kaas.
48-2 Algemeen: 100 gram zelfrijzend bakm.
48-3 Algemeen: 500 gram bananen (voor-

inlevering). 
48-1 D R�serve: 800 gram brood.
48-1E Reserve: 250 gram rijst.
48-2E Reserve: 300 gram bloem.
48-4 Algemeen: 2 kg appels of peren.
Tabakskaarten enz. 
T 57: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 58: 200 gram chocolade en/of suikerwerk. 
X 57: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X 58: 100 gram chocolade en/of suikerwerk. 
Voor de week van 17 t.m. 23 November 
zullen nog bonnen worden aangewezen voor 
tabak, suiker, koffie, thee en zo mogelijk 
cacaopoeder. ' • Deze week is werclerom 100 gram vlees ex
tra beschikbaar, zodat men in totaal 500 
gram per veertien dagen ontvangt. 
De bonnen 48-3 Algemeen voor 500 gram 
bananen moeten uiterlijk op Zaterdag 16 
November bij een handelaar in groente 
en/of fruit worden ingeleverd. De aflevering 
zal geschieden naarmate de bananen wor
den aangevoerd. 
Op de bonnen 47-4 en 48-4 kan men 2 kg 
appelen en/ of peren betrekken bij een win
kelier in groente en/of fruit of bij een markt
of straathandelaar of bij een fruitverzend
huis. De fruitbonnen blijven geldig tot en 
met 7 December. 

Sport nieuws.

K.S.V. O.D.C. 
ODC - Vlijmense Boys O - 3. 

Deze wedstrijd werd door de gelukkigste 
gewonnen. Niet dat de Boys de overwinning 
niet verdienden, integendeel. Doch de over
winning had evengoed in het voordeel van 
ODC kunnen uitvallen. Tot een kwartier na 
de rust, waren de ODCers ongetwijfeld in 

de meerderheid geweest, wat een corner
verhouding van 17-5 voldoende weer 
geeft. In deze periode werden echter 
diverse pracht kansen om zeep ge
bracht, dat een overwinning uiteindelijk 
niet verdiend zou zijn geweest. Het fatale 
moment kwam ongeveer twintig minuten in 
de tweede helft. J. van Overdijk, de links
buiten van Vlijmen kreeg een vrije trap te 
nemen, ongeveer in de cornerhoek. De als 
voorzet bedoelde bal, verdween echter juist 
via de doelpaal in het ODC doel. Dit doel
punt werkte dermate diprimerend op de 
ODCers dat van toen af van een geheel 
geen sprake meer was. Forceren was het 
parool, maar hoe? Spelers verwisselden van 
plaats en men stormde zonder systeem op 
het Boys doel af, die moreel gesteund toen 
gingen voetballen en in minder dan ge�n tijd 
was de stand 3-0, waarbij nog een doelpunt 
ten onrechte werd afgekeurd. 
De ODCers hadden toen het hoofd koel 
m��ten houden. Henk Wagenaars, onge
tw11feld den beste speler van het terrein 
die meer dan eens de gevaarlijke linkervleu� 
gel van Vlijmen in bedwang hield zal ho
pelijk wel geleerd hebben, dat hij in de 
voorhoede niet thuis hoort. Laat de onder
vinding in deze wedstrijd opgedaan, een les 
zijn om in het vervolg bij tegenslag, niet 
als katten in een vreemd pakhuis op het 
terrein rond te tollen. Je gewone spel blij
ven spelen. Heren en op je plaats blijven 
dit kan alleen maar succes brengen. '
Vijf minuten voor het einde, werden twee 
spelers tot grote verbazing van hun zelf en 
het talrijke publiek door scheidsrechter Ter
beek van het veld gezonden. 
Het 2e elftal ging tegen Avanti met 4-2 
ten onder, wat ons eerlijk gezegd tegenvalt. 
Het 3e elftal was weer eens vrij. 
Voor a.s. Zondag is het program: 
St. Mich. Gestel-ODC; ODC III-DVG II, 
aanvang 12 uur; ODC II-DVG, aanvang 
2 uur. 

Overzicht. 
_ Zoals verwacht won SCB van OOI en hand
' haaf de haar leiderspositie. ODC kreeg een 
onverwachte nederlaag van de Boys en 
tuimelde hierdoor een plaats omlaag, waarbij 
moet worden opgemerkt, dat Taxandria, die 
zelf niet speelde evenveel punten heeft met 
een wedstrijd minder. Het gelijke spel van 
Haarsteeg tegen St. Mich. Gestel in Gestel 
kan eveneens een verrassing worden ge
noemd, waardoor Haarsteeg met OOI van 
plaats verwisselde. Dat Boxtel tenslotte van 
Zalt Bommel zou verliezen had ook niemand 
verwacht. Ofschoon Zalt-Bommel nu in pun
tenaantal gelijk staat bleven zij toch op de 
onderste plaats. 
De stand is momenteel. 
S.C.B. 8 7 1 0 15 26-7 
Vlijm. Boys 8 5 1 2 11 23-14 
0. D. C. 8 4 1, ·3 9 30-15 
Taxandria 7 3 3 1 9 19-10 
S. M. Gestel 7 2 4 1 8 13-11
Haarsteeg 8 1 4 3 6 19-30 
Best Vooruit 6 2 1 3 5 9-22 
0. D. I. 7 2 1 4. 5 11-15
Boxtel 7 0 3 4 3 . 9-15 
Z. Bommel 8 1 1 6 3 ;17-37
De leden van de afdeling Voetbal der Sport
verening ODC verwijzen wij naar de ad
vertentie inzake de Algemene jaarverga
dering, welke heden in dit blad is opge-
nomen. ' 

ORANJE WIT IV - ODC Il o - 5.

Korfbal 
Op Zondag 3 November viel aan ODC II 
een schitterende overwinning ten deel in een 
sportieve wedstrijd tegen Oranje Wit IV te 
Tilburg. Oranje Wit was niet in staat de 
hevige aanvallen der ODCers af te slaan. 
Uit deze aanvallen ontstonden reeds in 

De geschiedenis 
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11. Terwijl hij genoot van de rit, tuurde
hij voortdurend door de voorruit, om de
richtinf niet uit 't oog te verliezen. Daarbij
viel zij1. oog op 'n zwart voorwerp, dat op
't witte wegdek zijn aandacht trok.
Felix stopte en toen hij tot de ontdekking
kwam, dat het een portemonnaie was, met
veel geld erin, kwam een gevoel van mede
lijden in hem op. En in zijn verbeelding ziet
hij een arme drommel, die alles afzoekt naar
het verloren voorwerp. Dit was voor Felix
genoeg en hij nam het besluit, om ze in het
eerstvolgende dorp af te geven op het
raadhuis, opdat de eigenaar ze zeker terug
zou krijgen.
Uiterst tevreden over deze goede gedachte
gaf Felix weer gas en zette zijn ritje voort,
'zonder te weten, dat zijn laatste plan niet
kon worden uitgevoerd.

de eerste helft 4 welverdiende doelpuntet .. 
Na de rust evenwel werd het scoren minder 
toch slaagde ons 2e twaalftal er nog in hu� 
voorsprong tot 5-0 te verhogen. Onze ver
dediging gaf haar tegenstander geen kans 
ook maar één tegenpuntje te scoren zodat 
de eindstand was 5-0 voor ODC "II, 
ODC I krijgt a.s. Zondag Oisterwijk Il op 
bezoek, terwijl ons tweede twaalftal weder-
0!11 een retourtje neemt naar Tilburg om 
zich te meten met Ona III. Wij wensen 
beide twaalftallen een prettige en succes

. volle korfbal dag toe. 
R.K.S.V. BOXTEL. 

�et is �n blijft voor elke club een gevaar
Ii1ke klip de wedstrijd tegen Zals-Bommel 
in genoemde plaats. Bif goed droog weer 
kan het er mee door, doch bij regenweer of 
:,vanneer het in de morgen heeft geregend is
ieder bezoekende club een welkome prooi 
voor Z-B die dan op het gladde spekvette 
terrein zich goed thuis voelt, terwijl de te
genstander zich geen raad weet. 
Boxtel was weer de gelukkige. 
Het voorgaande is echter geen volledig ex
cuus voor de nederlaag. Ook Boxtel heeft 
er�arin� �an �en terrein dat bij regen nogal 
gl1bbeng 1s1 ZIJ het dan ook in veel minderee 
mate dan bij Z-B. Het moet ook gezocht 
worden bij het elftal, de voorhoede is niet. 
in staat om een doelpunt te scoren, al moet 
ook gezegd worden dat het hun in geen 
enkele wedstrijd mee zit. Er wordt te lang 
getreuzeld, te weinig samengespeeld en het 
voornaamste, • het schieten op doel, wordt 
helemaal vergeten. Minstens tweederde van 
de wedstrijd heeft zich afgespeeld op-de 
helft van Z-B, doch deze laatste wist twee 
doelpunten van zeer goed gehalte te sco
ren, terwijl Boxtel slechts eenmaal het net 

• wist te vinden. Dit is trouwens de oorzaak
dat Boxtel de huidige stand inneemt op
de ranglijst. Alle wedstrijden worden of wer
den verloren of gelijk gespeeld terwijl Boxtel
een overwicht demonstreerde in het veld
voor het doel is het echter hopeloos. Ho�
peloos ook voor de hardwerkende haHlmie
en verdediging die nimmer hun ploeteren
beloond zien.
Genoeg over deze wedstrijd, we willen hem
zo spoedig mogelijk vergeten. Het is de
taak voor degenen die hiervoor zijn aange
wezen om te trachten een oplossing te vin
den, die zeer zeker gevonden kan worden.
Het juniorenelftal moest tegen het sterkere
Concordia de vlag strijken, doch 'deed dit
eervol. Met 2-1 werd verloren hoe hard er
ook w�rd gewerkt voor een gelijk spel. De
stevige Concordia achterhoede bleef de lich
tere B?xtel-jongens de baas, zodat ze hun
spel met konden ontplooiien.
Volgende maal beter jongens. Deze eene
nederlaag zegt nog niets.
Boxtel Il en III waren vrij.
Zondag a.s. krijgt Boxtel een der leiders op
bezoek n.l. Taxandria uit Oisterwijk, \'v'e
durven vooralsnog niet op winst hopen, o-f
zou ook voor Boxtel het getij eenmaal ke
ren. Aanvang half drie.
Boxtel II en III spelen uit tegen Boschkant

' II en III. Zware wedstrijden zijn dit voor de
lagere elftallen, doch we verwachten toch 
iets van de buit in Boxtel. 
Het programma voor de A-junioren is nog 
onbekend. 
Korfbal. 

R.K.S.V. BOXTEL. 
Deto IV - Boxtel I 4 - o

Deto VI - Boxtel II 7 - 3
Zondag boekte de afd. Korfbal geen gunstig 
resultaat. Beide twaalftallen verloren, waar
door het 1 e twaalftal haar bovenste plaats 
niet kon handhaven en deze moest afstaan 
aan Deto IV. 

van Felix Flink. 

12. Kronkelend als de weg liep zijn kar
retje verder. Maar sinds zijn vondst was hij
nog weinig gevorderd of hij ziet een onge
lukkig vrouwtje, voorovergebogen, strompe
lend langs de weg. 't Leek wel of zij iets
aan 't zoeken was. Opnieuw verminderde
Felix zijn snelheid en met 'n schok stond
hij stil vlak bij het moederke, die verschrik
dat zo'n prachtige wagen ineens bij haar
remde. 11Maar vrouwke, ge bent toch niks
verloren". 11Jawel mijnheer, ik kom terug
van het dorp en onderweg bemerkte ik, dat
ik mijn portemonnaie verloren was. Alles,
mijnheer heb ik afgezocht en mijne mens zal
ongerust zijn. Maar ik durf zó niet thuis
te komen". ,,Hier" zei Felix 11dit zal ze wel
zijn en nou maar niet meer bang zijn, want
ik zal je met de auto helemaal thuis bren
gen." 



Deto IV - Boxtel I. 
Direct na het beginsignaal wordt de Boxtel 
verdediging zwaar op· de proef gesteld. Er 
zijn ongeveer 15 minuten gespeeld als Deto 
met een goed schot de leiding neemt. 1-él. 
Boxtel valt nu goed aan, doch kan niet ver
hinderen ·dat Deto haar voorsprong ver
groot tot 2-0. Na de rust speelt Boxtel 
beter. Deto valt echter hevig aan en een 
kwartier na de rust wordt de stand vergroot 
tot 3-0. Boxtels pogingen om een tegen
puntje te scoren mislukken. De Deto aan
vallen worden steeds heviger, doch de Box
tel verdediging staat pal en slaat vele aan
vallen af. Een minuut voor het einde doelt 

Direct na het beginsignaal is DVG in de 
"' aanval en reeds na vijf minuten weet de 

DVG-linksbinnen met een mooien kopbal 
te doelpunten, die echter wegeas buitenspel 
door den scheidsrechter wordt geannuleerd. 
Dan komt Rhode meer in de aanval, maar 
wegens gebrek aan schutters en het op
treden van de DVG-achterhoede maken zij 
niets klaar. Tien minuten voor de rust 
opent de linksbuiten van DVG met een hard 
en ver schot de score 0-1. Nog voor de 
rust brengt de mid<lenvoor van DVG uit 
een goede voorzet van de rechtsbinnen ►le 
stand op 0-2. Zo komt de rust. 
Na de rust is DVG weer direct in de aanval 
en na tien minuten heeft ze succes, als de 
linksbuiten een goede voorzet opvangt en 
deze via de paal de Rhode-keeper het na
kijken geeft. 0-3. Dan gaat DVG -een 
beetje kalmer spelen, zodat nu meestal op 
de DVG-helft wordt gespeeld. Een kwartier 
voor het einde wordt een Rhode-speler· we
gens na trappen van het terrein afgestuurd. 
Zo kwam het einde van deze zeer matige 
gespeelde wedstrijd, waarbij de scheidsrech
ter goed voldeed, ofschoon hij nu en dan het 
spel wel eens afbrak. 

Deto opnieuw 4-0. 
Deto VI - Boxtel Il. 

Uit deze wedstrijd bleek weer, dat het 2e 
twaalf:al de moed te vlug opgeeft. Volhou
den dames en heren. Niet denken zodra 
men· een paar puntjes achterstaat, nu is het 
verloren. 
Na ongeveer 10 min. spelen neemt Boxtel 
de lejding, 0-1, doch nog geen minuut 
later scoort Deto de gelijkmaker. \Veer is 
het Boxtel die en kwartier later de leiding 
neemt 1-2. Deto valt nu goed aan en weet 
opnieuw de gelijkmaker te scoren. Vijf mi
nuten voor de rust neemt Boxtel opnieuw 
de leiding, 2-3. Met deze stand gaat de 
rust in. Enkele minuten na de rust maakt 
Deto echter weer gelijk 3-3, en neemt 
even later zelfs de leiding. 4-3. Boxtel pro
beert nu om ook gelijk te maken, doch Deto 
vergroot haar voorsprong tot 5-3. Boxtel 
verzwakt nu en Deto weet nog 2 maal te 
doelen, zodat ook deze wedstrijd eindigde in 
een nederlaag voor Boxtel. 

Hockey. M.E.P.
. 

Ons eerste heren-elftal heeft j.l. Zondag we-· 
derom een overwinning behaald. Ditmaal 
wonnen we van Huac III met 2-0. Of
schoon gehoopt met hogere cijfers te win
nen, mogèIJ we __ toch met !1et behaalde �esul
taat tevreden z11n. Reeds m de eerste mmuut 
werd een doelpunt gescoord welke stand tot 
de rust gehandhaafd werd. 
We staan dus nog· steeds bovènaan op de 
ranglijst en laten we hopen, dat we deze 
plaats nog lange tijd zullen kunnen innemen, 
zodat we dit jaar het kampioenschap zullen 
kunnen behalen. 
Evenwel zullen we a.s. Zondag . een zeer 
lastige uitwedstrijd te spelen hebben en wel 
tegen HMHC uit HelJ11ot1d in Deurne. Deze 
wedstrijd zullen we moeten winnen. Onze 
tegenstanders zijn er op gebrand ons ·te _ver
slaan. Dit temeer waar hun dit zelf ook 
goed van pas zal komen als zij nog een 
woordje willen meespreken in· de competitie. 
Daarom .heren, van _het begin af aan actief. 
Speel een goed, srièl en operi speh Speel ' 
voor wat je waard bent en ditmaal zal om 
de overwinning zeker dan ook niet ontgaan. 
Onze dames komen misschien uit tegen 
Eindhoven I. Dat zal aanpakken worden. 
Deze club staat mómenteel bovenaan op de 
ranglijst en heeft tot op heden alle wed
strijden nog met grote cijfers gewonnen. 
Als we ons best doen tot het uiterste kunnen 
we beslist de overwinning behalen. 
Tot slot speelt ook het tweede heren-elftal 
thuis en wel tegen Hopbel II. Dit kan een 
overwinning worden. Het is ons al eens eer
der gelukt deze ploeg, die zich ongeslagen 
kampioen waande, een nederlaag te be
zorgen. Goed succes! ! 
Tafeltennis. 
Advance wist j.l. Zondag geen prijzen mede 
te brengen van de te Breda gespeelde Bra-
bantse tafeltenniskampioenschappen. 
De venvachtingen ten spijt moest C. Stein
mann in de kwart finale zijn meerdere er
kennen in W. Stroink uit den Bosch van Be 
Quick, zij het--dan ook met 37-35. 

• De kampioen eerste klas H. C. Thien uit
Zalt-Bommel behaalde zijn titel voor den
4de maal, maar nooit zo op het kantje af als
dit maal, R. Steinmann wist in de kwart
finale de eerste set van hem te winnen en
ston.d in de tweede set zo goed als ge
wonnen met,. 19-14 voor, ondanks dat wist .
den Heer Thien op te halen en de partij
te winnen.

1

De andere �oxtelse spelers brachten het
tot twee of drie overwinningen en werden
dan 'door het afvalsysteem uitgeschakeld,
evenals de dubbelspelen.
10 November begint de Comf5etitie

1 
waar

het eerste team thuis speelt tegen Kring 1
uit den Qosch.

DAMMEN.
De Eerste Boxtelse Damclub heeft haar eer
ste competitiewedstrijd tegen EHDV U uit
Helmond goed ingezet. De totaal uitslag
was 14-6.
Ook in Eindhoven werd tegen het • sterke
EVDV gewonnen: totaal-uitslag was daar
9-11.
Met 2 gespeelde en gewonnen partijen staat
de EBD er in deze c0'mpetitie voor de 1 e
klasse yan de Prov .. Noordbr. Dambond
goed voor.
De prestà,fies in de op a.s. Dinsdag 12 Nov.
te spelen thuiswedstrijd tegen·· EVDC uit
Valkenswaard worden met spanning tege-
moet gezien.

. RHODE II - D.V.C. I O...:. 3.
Zondag j.l. heeft DVG na een zeer matige
gespeelde wedstrijd tegen Rhode II uit St.
Oedenrode de beide puntjes mee naar
Liempde ,weten te slepen. Zij sloeg Rhode
II met •3. •

Het tweede elftal speelde om twaalf uur te
gen Rhode III en won met 0-2. Voor de 
rust kreeg DVG een penalty te nemen, die 
door den middenvoor werd benut. Met deze 
stand kwam de rust. Na de rust doelpuntte 
de middenvoor nog eenmaaC zodat het 
einde van deze wedstrijd kwam met 0-2. 
voor DVG. 
a.s. Zondag speelt DVG I en II uit tegen
resp. ODC II en III.
D\!G-ers zorgt er voor dat ook a.s. Z0',�dag
de beide puntjes mee naar Liempd, Lienn.

Parochie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL 

ZONDAG, 10 Nov.: De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 
de Hoogmis. Om kwart voor 8 gel. H. Mis 
v'oor het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochie. Na de middag om half 4 H. Fami
lie, waaronder Kruiswegoefening voor dé 
over!. leden en weldoeners van de H. Fa
milie. Des avonds om 7 uur.Lof met Rozen
hoedje. Om 6 uur bijeenkomst van de Ma
riagarde op de bovenzaal van het KJV Huis 
met lichtbeelden over St. Willibrord. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering van 
de zelatricen van de Retraitepenning in het 
KJV huis. Vandaag de, 2e schaal voor de 
bijz. noden van het Episcopaat welke bijz. 
in de milddadigheid der gelovigen wordt 
aanbevolen. 
a.s. Zondag 17 Nov. zal Pater Witbroek
onder älle H:H. Missen eefi ,afscheidspreek .
komen houden wegens zijn vertrek naar
de M:ssie.
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Maandag, 11 Nov. des morgens om 10 uur,
zal door den Bisschop hier in deze kerk het
H. Vormsel worden toegediend.
Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozen-
) cl. ., / 
10e Je. , 

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_ gez. mndst. 
voor Gesina Doesburg Pelgrim; z.a. gel. 
mndst. voor Johann:i Maria v. cl. Steen . 
Slijters; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Henriette v. cl. Reijdt te Rosmalen over!.; 
om half 8 gel. jrgt. voor Christiaan v. d. 
Breugel en Allegonda van Nistelrooij de 
hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Antoon v. cl. 
Wetering; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Hendrica van Erp Koolzaad; om half 9 gel. 
H. Mis ter ere van het H. Bloed.
DINSDAG, kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor
Henricus van Roessèl en Lucia van Kleef
de hsvc; z.a. gel. H. Mis voor Johanna

• Bogaerts v. cl. Meerendonk... H. Hart alt.
gel. mndst. voor Wilhelmus v. d. Pas; om
half� 8 H. Mis voor Hè'nricus de Wild;
z.a. gel. H. Mis voor Henricus Meeuwsen;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina
van Gent v. d. Schoot vanwege broers en
zusters; om half 9 gel. H. Mis voor over!.
fam. Clerx v. cl. Ven.
WOENSDAG, om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt, voor Wilhelmina van Rulo; z.a. gel.
H. Mis voor Henricus Poirters vanwege het
politiecorps; H. Hart alhar gel. H. Mis
tot bijz. intentie; om half 8 gel. mndst.
voor Johanna v. d. Hagen Princée; z.a. gel.
H. Mis vanwege het ,�Biddend Leger"; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Adriana Snel
laars y_an Hal; om half 9 gel. jrgt. voor Pe
tronella v. cl. Boer van Dijk. 
DONDERDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Petrus Josephus· Stael; z.a. gel. 
H. Mis voor Arnoldus van Kempen en Ma
ria de Laat de hsvr.; H. Hart altaar gel.
H. Mis voor Ursula . Faesen van Erp; om

. half 8 geL H. Mis voor Adriana van Ru
mund Ketellaars; z.a. gel. H. Mis voor Theo
dorus Franciscus van Son en Johanna Hor
sten; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Cato 
Lammers; om half 9 gel. H. Mis voor Pe
tronella van Kalkhoven te Amsterdam over!. 
VRIJDAG, om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johanna v. d. Hagen Princée; z.a. gel. 
H. Mis voor Lamberdina Clerx v. d. Ven;
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Petrus v. cl.
Langenberg en Wilhelmina Jansen de hsvr.; 
om half 8 gel. H. Mis voor Henrica Maria 
Smits; z.a. gel. H. Mis voor Jacobus ljor
sten en Gertruda Clevers; H. Hart altaar 

. gel. jrgt. voor Hendricus Boleij; om h'alf 9 
gel. H._ Mis voor Antonius Schalkx. 

ZATERDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt., voor over!. fam. van Maria v. d. 
Meijden; z.a. gel. mndst. voor Jacoba Veen
dijk Tiddens; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor over!. ouders en Petrus den zoon; om 
half 8 gel. mndst. voor Elisabeth Snellaars 
van BePs; z.a. gel. jrgt. voor Angelina van 
Liempt de Meij; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Jan Johannes van Erp, Barbara v. cl. 
Meerendonk de hsvr. en Leonardus den 
zoon; om half 9 gel. H. Mis voor Hendrica 
Muselaers van Drunen; om half 10 Huwe
lijksmis. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan
dag: gel. H. Mis voor Martina van Zeeland; 
Dinsdag gel. H. Mis voor Marinus van 
Laarhoven; �oensdag gel. H. M(s voor 
Wilhelmina van Zoghel; Donderdag gel. H. 
Mis voor Anna v. J. Meijden v. d. Ven; 
Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis tot bijz. 
intentie. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen te 
ontvangen: Christiaan Rom bout uit het 
Euch. Hart van Jezus te Vught en Johanna 
van Eijndhoven uit deze parochie; waar
van heden de 1 e afkondiging geschiedt; 
Franciscus Marinus Schellekens geb. en won. 
te St. Michiels-Gestel en Anna Huberdina 
Maria van Griensven uit deze parochie; 
Antonius Josephus van Hout uit de parochie 
van den I-1. Johannes te Oisterwijk en Fran
cisca Reinera v. d. Langenberg uit deze pa
rochie; waarvan heden de 2e afkondiging 
geschiedt; Adrianus van Blummel uit de 
parochie van den H. Petrus te Vught en 
Henrica Maria Leijten uit deze parochie; 
waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen waarin niet is gedisp:n
seerd ten spoedigste aan den pastoor ken
baar te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
22ste Zondag na Pinksteren, 10 Nov. 1946. 
De 1ste schaal is voor de Kerk: de 2de 

• voor. de bijzondere noden; de Hoogmis is
. met volkszang. De leden van Santa Teresa

en der vrouwelijke jeugdbeweging verzame
len zich te 2 uur op het Kerkplein en gaan 
ter bedevaart naar de kapel van St. Willi
brord op Luissel. Om 3 uur verzamelen 
zich op het Kerkplein de leden der manne
lijke jeugdbeweging en de leden der H. Fa
milie der jongens om ter bedevaart te gaan 
naar Luissel 
Om half '4 verzamelen zich de mannen van 
Godsdienstige verenigingen en jeugdwerk 
(boven 17 jaar) op het Kerkplein en bee
vaarten vandaar al biddend naar Luissel. 
Van 3 tot 5 is er gelegenheid de reliquie van 
St. Willibrord te vereren en de kinderzegen 
te ontvangen. Wie de kapel bezoekt en 
bidt tot intentie van den Paus kan een volle -
aflaat verdienen onder de gewone voorwaar
den. 
Vrijdag om kwart voor 8 Kindsheidmis. 
Alle Zelatricen en leden der H. Kindsheid 
worden in deze H. Mis verwacht. Wat door 
de kinderen geofferd wordt zal ten goetle 
komen aan de Missie. 
Maandag kwart voor 8 Kindermis, waaron
der Alg. H. Communie ·der Vormelingen. 
ZONDAG, 10 Nov.: 6 uur l.d.; 7 uur Ld. 
voor geestelijk en tijdelijk welzijn der par.; 
8 uur l.d.; kwart over 9 l.d. voor Jacoba 
v. d. Horst-Rademakers vanwege Broeder
schap H. Hart; Half 11 de Hoogmis voor
Johanna v. cl. Hagen Princée in de Par.
van Sr. Petrus overleden. � 
MAANDAG, 11 Nov.: 7 uur z.j. voor
Adriana Meys-Timmermans; l.d. voor Ge
truida v. d. Horst-Libregts; kwart voor 8
I.m. voor Maria van Hal-Dankers; I.m. voor
Maria v. cl. Plas van Summeren; half 9 z.d.
voor Adrianus Kemps en Johanna van Ger
ven z.e.
DINSDAG, 12 Nov.: 7 uur z.d. voor Leo
nardus v. d. Langenberg; Ld. voor Jan v.d.
Meyden; kwart voor 8 I.m. voor Hendrîca
v. Eindhoven-Bekkers; I.m. voor Gerardus
van Erp; half 9 Ld. voor overleden familie
van Eyndhoven-Ostapinko; half 10 ge;z. Hu-
welijksmis. • . 
WOENSDAG, 13 Nov.: 7 uur Ld. voor 
Theodorus Timmermans; Ld. voor An toon 
v. d. Meyden; kwart voor 8 l.d. voor Adria
nus van Erp; Ld. voor Anna Doevendans 
van 'Grinsven; half 9 Ld. voor Cornelis de 
Zeeuw. 
DONDERDAG, 14 Nov.: 7 uur z.d. voor 
Bartholomeus Langewerf en Petronella v.d. 
Plas z.e.; Ld. Jan v. cl. Linden; kwart voor 
8, Ld. voor Johanna de Zeeuw van Maren; 
lm. voor Johannes Driessen; half 9 1.d. voor 
Catharina Baayens van Strijthoven.' 
VRIJDAG, 15 Nov.: 7 uur z.m. voor Elisa
beth Pennings; l.j. voor Jacobus Soeterings 
en Johanna v. cl. Broek z.e.; kwart voor 8 
Kindsheidsmis; 1.d. voor Anna Beljouw v.d. 
Struik; half 9 z.d. voor Martinus Timmer
mans en Cornelia van Beek, z.e. 
ZATERDAG, 16 Nov.: 7 uur l.j. voor Mar
tinus Soeterings; l.j. voor Catharina v. cl. 
Broek; kwart voor 8 Ld. voor Willy en 
Theo v. d. Burgt; Ld. voor Wilhelmina Pij
nenburg-Roosenboom; half 9 z.d. voor Jos. 
van Susante. 
PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE 

22ste Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn der 
par.; 10 uur H. Mis voor Catharina van 
Giersbergen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v. 
cl. Langenberg. . · 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Martinus v. 

Helvoirt en Elisabeth de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon de 
Vroom en Gertruda de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hendricus 
Schellekens. 
VRIJDAG half 8 jrgt. voor Martina hsvr. 
van Hencl. Schellekens. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Olyslagers. 
Deze week zullen geschieden: Zondag 
mndst. voor Gerardus Raaymakers; Maan
dag H. Mis voor Maria Henrica Schelle
kens en H. Mis voor bijzondere intentie; 
Dinsdag 2 H. Missen voor Joanna van Esch, 
te Schijndel overleden vanwege de buurt; 
Woensdag H. Mis voor Gerardus Raay
makers I-1. Hart en H. Mis voor idem prov. 
Hakendover; Donderdag, Vrijdag en Zater
dag iederen dag twee H. Missen voor Ma
rinus van Oorschot vanwege de kinderen. 

PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL. 
1 

22ste Zondag na Pinks'.eren. 1946. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaarheid 
voor Petrus van Beers. Hierbij �ordt de 
kerk met een kaars vereerd. half 9 H. Mis; 
10 uur Hoogmis vo9r het welzijn van de 
parochianen. Na de Hoogmis vergadering 
van het Parochiaal llniversiteitscomite in 
het gewoon vergaderlokaal. Om half 4 Lof 
met rozenhoedje, om Gods zegeningen te 
verkrijgen over het werk v.d. R.K. Univer
siteit. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijzondere 
intentie; kwart over 8 H. Mis vanwege 
Maria's biddend leger voor de soldaten naar 
Indië. Om vier uur worden de kinderen 
gevormd. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor mej. Wilhel
mina v. cl. Boom; kwart over 8 gez. H. Mis 
voor Huberdina Leyten-Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Cornelis 
Vissers, in den Bosch overleden; kwart over 
8 gez. H. Mis voor de overleden weldoeners 
van onze parochie. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot intentie 
v. d. leden der Godsvruchtige vereniging. ter
ere v. cl. H. Theresia; kwart over 8 gel.
H. Mis voor Hubertus Kruysen, Hierbij
wordt de kerk met een kaars vereerd.
VRIJDAG: half 8 jrgt., waarbij de kerk met
een kaars wordt vereerd voor Adrianus v.
cl. Loo; kwart over 8 H. Mis ter ere v. cl.
H. Theresia uit dankbaarheid.
ZATERDAG: half 8 H. Mis, waarbij de
kerk met een kaars wordt vereerd, voor An
tonius van Kuringe en Johanna v. cl. Hey
den hsvr.; kwart over 8 H. Mis voor Hen
drika Renders-van Kempen.
30 dagen worden de gebeden verzocht voor
Catharina Pluyns-Spijkerboer te Best en
Cornelis Vissers re 's-Hertogenbosëh over!.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
half 6 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met rozen
hoedje vanwege "Maria's biddend leger"
voor de soldaten ·naar Indië.
In deze week zullen de leden van hef Kerk
b'estuur de botergelden ophalen bij de-

.' genen, die niet aan het Boterf'abriek zijn 
aangesloten. Bij deze vragen wij hun vrien
delijk maar dringend om hierin te bewilligen 
in het belang van onze parochie. 
ZONDAG 17 November 7 uur H. Mis 
voor den heer Marinus Manders. 

PAROCHIE ST. JANS' ONTHOOFDING 
-LIEMPDE.
22e Zondag na Pinksteren; 10 Nov. 1946,
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.;
half 8 I.m. vool/ de kinderen die het H.
Vormsel ontvangen; half 9 l.j. voor Petro
nella Cornelius Smulders; 10 uur :1.m. voor
Lambertus van Abeiden als overleden Ko
rist; half 3 Lo( om 4 uur toediening van
het H. Vormsel door Z. Hoogw. Exc. Mgr.'
Mutsaerts. Men wordt beleefd verzocht de
vlag uit te steken langs de weg Boxtel
Liempde, alsook in het ÛC>rp en de Snijders
straat als een eer-betuiging aan Z.H. Exc.
MAANDAG: 7 uur z.m. voor Cornelius
Vissers overleden te Haaren; half 8 IJ voor
HendriK v. d. Meyden; 8 uur I.m. voor Wil
helmina Arnoldus Vermeer als overleden lid

. der proc. van Kevelaar.
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Ma�tiriu� v. cl.
Tillaart; half 8 I.m. voor overleden familie;
8 uur l.j. voor Lambertus Smulctecs; ':! uur z.
huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Elisabeth
Martinus v. d. Tillaart; half 8 I.m. voor
overleden familie; 8 uur l.j. voor Cornelia
Leonardus van de Laar; 9 uur z. huwelijks
mis.
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden
der parochianen ... half 8 z.m. tot bijz. in
tentie; 8 uur l.j. voor Adrianus van de Laar.
VRIJDAG: 7 uur z.m. voor Wilhelmina
Arnoldus Vermeer als overleden lid broeder
schap, H. Theresia; half 8 z.j. voor Johanna
Maria Arnoldus van de Wiel; 8 uur l.j. voor
Wilhelmina v. cl. Meyden.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor P..etrus Egel
meers en Maria hsvr.; half 8 z.j. voor Petrus
Pijnen burg; 8 uur l.j. voor Martinus Wel
vaarts.
ZONDAG: half 7 lj. voor Johanna Mar
tinus W elvaarts; 10 uur z.m. voor Lamber
tus van Abeelen als overleden Korist.
In de kapel der Eerw. Zusters: Zondag 7
uur I.m. voor Maria Vughs; Maandag 7
uur I.m. voor Wilhelmina Arnoldus Ver•
meer overleden H. Moeder Anna; Dins
dag 7 uur I.m. idem, over!. Pastoor van Ars;
Woehsdag 7 uur I.m. idem overl. Moeder



der van Goeden Raad' Donderdag 7 uur I.m. 
idem over!. proc. Hakendover; Vrijdat 7 uur 
l.d. idem. over!. proc. Bokhoven; Zaterdag
7 uur I.m. idem over!. H. Willibrord Zondag
7 uur I.m. idem, overl. O.L. Vrouw van den
H. Eik.
30e Johannes van Exsel overleden te Esch; 

• Cornelis Vissers overleden tè Haaren.
Gedoopt: Theodora Adriana Wilhelmina dv.
Adrianus Welte-Rijken; Hendricus Adrianus 
Martinus zoon van Johannis Kastelyn-Ap-
peldoom. 

Biedt zich aan net R.K. 
meisje kan zelfstandig wer
ken, leeftijd 18 jaar. Bevr. 
Molenstraat 19. 
St. Nicolaas c;adeaux te 
koop� solied poppenwagen
tje a.s., schoolbord en ac
cordeon, twee-rijer, 8 bas
sen. Te bevr. Molenstr. 19. 
Te koop Kinderwagen en 
een paar kinderschoentjes 

Te koop: 9 beste biggen 
hij H. v. Ingen, Lennis, 
heuv,...J 97, Hoxtel. 

F. J. Witteveen's 
Manufacturen en Confec, 
t1ebedrijf vraagt

een werkster 

U VRAAGT ■ ■ ■ ■ •■

en 

Wij hebben ze wee'r! 

PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH. 
maat 20. Molenstraat 23. Notaris P. MERTENS 

te Boxtel Amerikaansche SCHOENEN 
Twee en twintigste Zondag na Pinksteren. 

Vandaag wordt 't feest gevierd van den H. 
Willibrordus Patroon onzer Parochie. H.H. 
Missen om 7 uur, 8.30 uur en om 10 uur 
Pl. Hoogmis met uitstelling. Tweede schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Pl. Lof met Rozen
hoedje, waarna verering van de Reliquie 
van den H. Willibrordus. 

Te koop v.o. overjas, grote 
maat en v.0. meisjesmantel.
Alles zonder punten, te be
vragen Molenstraat 19. 

zal aldaar voor de Fam. v. 
Kleef, voor Inzet op Maan
dag 18 November 1946 'in 
café Adelaars, Nieuwe 
Kerkstraat en zoo noodig 
voor Toewijzing op Maan
dag 25 November 1946 in 
Café J. v. d. Meijden,
Spoorstraat, telkens des 
nam. 5 uur. 

Volgende week verkoop bij 

Marietje van Hamond, 
Nieuwstraat 190F beveelt 
zich aan voor het maken 
van Dames- en Kinderklee
ding. 

BOVENDEERT-
Zie S.eAendmaAinq, étafaqe;-

. Maandag en Dinsdag zullen alle school-
kinderen komen biechten. · 

1 

W oensdat onder de H. Mis van 8 uur 
zullen ze gezamelijk communiceren. 
Woensdagmiddag 

I 
om 4 uur. zal Z.H. Exc. 

Mgr. Mutsaerts het H. Vormsel komen toe
dienen. 
In de loop van deze week zal het kerkegeld 
worden opgehaald. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis v. bijz. Intentie; 
8.30 uur H. Mis; 10. uur Hoogmis voor de 
Parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Eerw. Zus
ter Pascal; 8 uur mndst. voor Linderdina 
Hilgerdenaars .. 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Mevrouw 
Jacqueline van Tubergen Henket; 8 uur 
mndst. voor Franciscus Leennakers. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Johanna 
van Zeeland; 8 uur H. Mis voor Wimke 
van Schijndel v.w. de schoolkinderen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelis 
van den Broek v.w. Br. H. Bern. (Ulicoten); 
8 uur H. Mis voor Hendricus Johannes 
Fick. 

VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Catharina 
van Schijndel-Sol en Jan van Schijndel; 8 
uur H. Mis voor Johannes Konings. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor overl. 
Familie van den Hoogen-Hartjes; 8 uur H. 
Mis voor Math. van Enghuysen in Duitsch
land over!. 

VRIENDEN DIE JE 
NOOIT VERGEET ... 
Vóór den oorlog wai:,en ze als kind 
in huis. Echte vrienden waren 
het. Alle huisgenoten zagen steeds 
opnieuw· met verlangen naar ze 
uit. Geen wonder, ze waren een 
deel van de echt huiselijke sfeer 
geworden! In de oorlogsjaren 
zagen we hen helaas niet meer. 
Maar wat een - vreugde: Ze zijn 

. teruggekeerd! Dezelfde goede, 
trouwe vrienden. . De pnt.1ge, 
krachtige koffiesoorten van de 
Gruyter en bovendien de geurige 
theemelanges. Ook rood-zilver
merk is er weer, in metaalpapier 
verpakt. 
Precies als vroeger! Dezelfde 
samenstelling, hetzelfde heerlijke 
aroma. Betere soorten met louter 
goede eigenschappen en boven
dien• weer tien procent korting. 
Inderdaad, vrienden die je nooit 
vergeet! 

Stationsrestauratie Boxtel 

Te koop of te ruil z.g.a.n. 
een bioscoop met film, 
windbuks, en een keuken
tafel. Te bevr. Breukelsche
straat 78 Boxtel. 
Te koop gevraagd • een 
babypop, ook genegen te 
ruilen tegen Engelsche si
garetten of sigaren. Bevr. 
Molenstraat 19. 
Mahoniehouten legkast te 
koop. Bevragen Molenstr. 
19. •

Gevraagd voor direct flin

ke dienstbode, bij Boven
deert Rozemarynstraat 8. 
Te koop een Jazz Guïtaar 
z.g.a.n. mooi St. Nicolaas
cadeau, bij Joh. van Run,
café 11De sportwereld" Box
tel.
Een toom biggen en prima 
consumptieaardappelen te 
koop bij M. van Kasteren, 
Oirscl10tsche Grintweg 27. 
Te koop wandelwagen, 
Nieuwe Kerkstraat 23. 
Te koop aangeboden we
gens overcompleet in zeer 
goede 'staat zijnde ronde 
salontafel, rooktafel, lec
tuurbak en keukenstoelen 
bij A. v. d. Aker, Nieuw
straat 76. 

Deze week: 
Prima geweekte 

Stokvisch 
Gestoomde en 
gerookte 

Bokking 

Dirk Vos 
Sta tionstraa:t: 44 

Let op 't adres. 
Fazanthanen f 6,-

" hennen f 4.50 

Patrijzen f 2,50 

Haze11 tot f 1 0,� 
Eekhoorntjes f 1,
tlunzings, hooge -prijs. 

vraagt f,(' 0 k S 
Molenstr. 37

nette jonge man • � 

Boxtel. 

PUBLIEK VERKOOPEN 
de Burgerwoning. met berg
plaats erf en tuin te Box
tel, Korte Kerkstraat 4, ka
daster sectie F nr. 3497,
groot 6.75 aren. 

Pracht �t. Nicolaas 

Cadeaux 
Verhuurd voor 1 3.50 per 0 
week. Huur voor kooper 
vanaf den ten dag der 
week volgend op de beta-
ling der koopso11:1. 
Lasten voor kooper vanaf e 
1 Januari 1947.

Betaling koopsom uiterlijk 
18 Februari 1947. 
Indien bij den inzet de ma- • ximumprijs wordt bereikt, 
vindt onmiddellijk toewij
plaats. 

Staande 
Schemerlampen 
f!14-75, 78.50 

Lectuurbakken 
22,75, 21.25 
12,50 

Kapstokken 
34.00, 28.95 
26. 75, 1 6.95 

Paraplubakken 
33.00, 16.95 

Uit voorraad leverbaar: • 

. Wintertarwe en 
Petküser Rogge. :l. J Witteveen

Woninginrichting F� Gebr. v.Oers 
1 Reéhterstraat 22. Tel. 476

Zaadhandel, Boxtel. 

A. G� JANSSEN

Mijlstraat 41 

Voor îèdereen : 
Vruchtensap, Vruchtenlikeur, 
Pudding, Maizena, 
Pindakaas ( op suikerbon ). 

Voor onze klanten: iedere week schaarsche artikelen • 

Voor de St. Nicolaas etaleere1 wij: 
14 kr. GOUDEN RINGEN 
ZEGEL en VERLOVINGSRINGEN 

Aquamarijn, Barnsteen, Bloedsteen, Robijn. 
Ook in zilveren steenringen hebben 
wij iets aparts .voor U. 

Broches, Hangers, taartscheppen, tafelgoed, 
babyspeldjes, cakeprikken, schapulieren met 
ketting, armbandep,1ba,•ve:banden enz. 

F. P. VAN LANGEN 
Horlogerie -· Optiek - Goud·en Zilver. 

ZIET ETALAGE STATIONSTRAAT 62

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt • . , 
bil Bert van den Braak ■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

78 ORTHENSTRAAT 
z 's"HERTOGENBOSCH _78
::z:.l� De bekende lederzaak van 

� ·J. PAIJMANS.
z Schooltasschen in alle maten, Dames, en Hderen" 
� Portemonnaies, Dames, en Heeren Portefeuiiles,

Moedertassch.:n, ruime sorteering, Damestasschen, 
::J elk modd. Enz., enz. - Alles prima leder. 
� Voor nuttige St. Nicolaasgescp.enken 
!È h.:t beste adres: , . 
� J. PAIJMANs· 

Orthenstraat 78, 's=-Hertogenbosch. 

AMATEURTABAKKERS! 
Op Woensdag 13 November wordt
wederom AMATEUR"TABAK in" 
genomen ter bewerking bij de 

Firma P.J. M. Albers te Druten 
als Fermenteur en te verwerken tot 
shag", baai", pruimtabak, sigaren en 
sigarett<:n, te 

Boxtel van 2- tot 3 uur bij 
. ) 

KEUKENS' Sigarenfabriek 
Parallelweg. 

A. ]. G. THOONEN
Consul der N.A.T. Bergen op Zoom

R.K. Sportvereeniging "0.D.C." 
Afd. Voetbal

houdt as. Zaterdag 9 Nov. '46 haar

Algemeene Jaarvergadering 
welke zal aanvangen om 7,30 uur in de
bovenzaal van "De Ark''. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 1
Steeds hoort··ge dan v. Zogchel noemen 

voor de bedienning in de wachtbmer. Leden denkt aan de
Pl:rsoonlijke aanmelding aan 't buffet. 

.Algemeene 
.13oekfiandd tl 

De strijd tege� de duurte! 

Firma J. P. TIELEN Ledenvergadering 
der 'JJc. :Roek' s VeceeHÎCJÎff ÇJStationstraat .28, 

♦ 
Ruime keuze 

Boxtel. 

St. Nicolaas::Cadea ux 

1 J. Witteoeen' s 
_Manufacturen en ConfeGtiebedrijf 
Rechterstraat 18 "' Boxtel 

De nieuwe nummers der klantenkaarten voor 
de volgende week zijn: 
Maandag 11 November 1201 t.m. 1'.250
Dinsdag 12 " 1251 t.m. 1300
Woensdag 13 11 geen nummers 
Donderdag 14 11 1301 t.m. 1350
Vrijdag 15 11 1351 t.m. 1400
Zaterdag 16 " 1401 t.m. 1450

a.s. Maandag 11 Nov.
8 uur n "11., in de Foyer van "DE ARK". 

1 De hartewensch 
' 

• 

' 

van 
-� 

elke vrouw 
een gouden • kleursteen ring 1 

Het is een genot in onze 
étalages deze prachtig gemon
teerde ringen te zien. 

fi. van Vlerken � {Boxtel',
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

"1 AVEHA reikt U de helpende hand 1 

Volvette Kaas 
Naar keuze Jonge of belegen. 

Tarwe Griesmeel 

Tomaten-Puree 
4 X geconcentreerd. 

van 100 voor 88 et. 

van 26 voor 

per 1/2 kilo 

22 et., 
per 1/2 kilo 

Salsa di Pomidoro 4 4 t 
van 50 voor e 1 

per busje· van 125 gram 

AVE HA Huishoudstroop van 33 voor 2 8 et.
• 

per beker of pot van 500 gram inhoud 

Geldig van 7 tm 16 Nov. 

ANDRÉ VAN HILST 
BOXTEL Stationstraat 13-15 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN. BOXTEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 'OMGEVING 

De goede zijde. 
Enkele tientallen jaren geled�n gingen dui
zende Europeanen, getrokken door de 
goudmijnen in overzeese wereldelen, met 
een groot verlangen naar goud en bezit, 
Europa verlaten om rijkdom te zoeken. Ook 
talloze Nederlanders werden door deze 
goudkoorts. aangegrepen. De rijkdom, die 
door het vmden van het goud en het ont
dekken van grote goudmijnen, het deel werd 
van vele mensen, bracht vanzelfsprekend 
ook de decadentie en zedenverwildering met 
zich mee. 
Op het ogenblik zijn we allemaai aan het 
arm worden en misschien is dit een bE>wijs 
dat we nog niet of niet meer zo decadent 
zijn als voorheen. Niet dat armoede met 
braafheid identiek is, maar een noodzake
lijke soberheid is een goede basis voor een 
degelijke levensopvatting. Wanneer een 
overmatige rijkdom de bron is van over
tolligheden, uitspattingen en verwildering 
dan mag men met evenveel recht zeggen, 
dat een gedwongen eenvoud van levenswijze 
meestal het uitgangspunt zal zijn van ge
zonde moraliteit en zuivere besch,wing. 
Dat goud en rijkdom, geld en welvaart lano 
niet altijd hetzelfde zijn als geluk, heeft d: 
geschiedenis ons wel geleerd. 
Ons geslacht zal van de geschiedenis te 
leren krijgen dat armoede niet steeds gelijk 
staat met ongeluk. Misschien zullen wij er
varen dat de armoede, de materiële en oees
telijke eenvoud een goede bodem z�llen 
vormen voor een gelukkig leven. 
Het is niet goed steeds de donkere zijde 
van deze tijd en van het hedendaagse be- • 
schavingspeil te laten zien. Veeleer is het 
van meer belang te weten welke voordelen 
deze barre tijden voor ons hebben. En dan 
J!1Pge11 we_�J!.L_djrect __ _cons.tateren dat niets 
zoveel geluk kan brengen als het harde wer
ken ·en voortdurende ploeteren voor het 
dagelijks brood. . 
In perioden van maatschappelijke bloei is het 
meestal gemakkelijk rijkdom te verwerven. 
maar bevredigend is het nimmer. · . • 
Laat het in de neergang van de tijd moei
lijk zijn een levenswaardig bestaan te vin-

, den, de moeizame arbeid zal de bevrediging 
schenken, die men geluk noemt, wat het ook 
werkelijk is. 
Het is niet goed wanneer al te gemakkelijk 
bereikt wordt, wat onze voorvaderen slechts 
met de hoogste inspanning kondeq bereiken. 
Wanneer een volk niet alles in het werk 
moet stellen om zijn welvaart te verzekeren, 
zal het vervallen in de gemakzucht, die het 
begin is van de decadentie, de innerlijke 
verrotting. 
Meer dan in bezit en rijkdom is het geluk te 
vinden in de arbeidzaamheid van geest en 
handen. Het geluk is geen mooie bloem, 
waarvoor men de hele dag mag zitten dro
men; het is veeleer iets dat bevochten moet 
worden. Zoals in de zwartste zondigheid een 
begin ligt van heiligheid, zo ligt in de· diep
ste armoede het begin van rijkdom en vindt 
ge in de moeilijkste dagen de bron van het 
geluk, als we het maar weten te vinden en 
te winnen. 
Daarom mogen we gerust de lichtzijde van 
onze zwarte dagen bezien. En zoudt ge niet 
denken dat in de komende tijd van armoede 
en moeizaam werken het geluk is te vinden 
als een kostbare beloning van onze in
spanning? 
LEUVEN, Oct. 1946 H. v.d. ·M. 

Katholieke Gezinszorg. 
Niets is zo schoon ak het pogen van jonge 
mensen om de wereld en de mensen te be
grijpen en te beminnen. Nu is er voor jonge 
meisjes geen mooiere gelegenheid denkbaar 
dan bij de Katholieke gezinszorg de kans 
aan te grijpen het leven en al zijn moeilijk
heden te leren aanvaarden en beminnen. 
De katholieke gezinszorg heeft als onmid
delijk doel een aantal gezinnen die. hulp te 
verlenen en die zedelijke steun te geven, die 
zij anders zouden moeten ontberen en bij 
welke ontbering zij zouden ten gronde gaan. 
Alleen zij die een grote offervaardigheid 
bezitten zullen deze taak op zich kunnen ne
men. Het is een taak, die de plaats van 
moeder inneemt of die de moeilijke op
dracht van 'n moeder ondersteunen moet 
en wil helpen uitvoeren. 
,Het is een specifiek vrouwelijke taak. En 
wat is er voor 'n meisje van meer be
lang dan een echte vrouw te worden? Zij 

bereikt door deel te nemen aan het werk 
van de katholieke gezinszorg een dubbel 
effect: zij helpt onze maatschappij in de ge
nezing van de diepe wonden die het kreeg 
in het gezinsleven, en daarbij weet zij zich 
zelf te vormen tot die echte vrouwelijkheid, 
waaraan een goede samenleving zoveel be
hoefte heeft. 
De offers, die. men zal te brengen hebben, 
mogen de jonge meisjes niet afschrikken 
van dit nobele werk, dat wij onophoudelijk 
blijven aanbevelen als een hoogste vorm 
van naastenliefde. 
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CONCERT TER GELEGENHEID VAN 
DE V AANDELOVERDRACHT 
AAN ST. CAECILIA. 

De Dameszangvereniging St. Caecilia be
leefde Maandag een grootse avond ter ge
legenheid van de overdracht van een vaan
del, haar geschonken door Boxtelse inge-
zeter;i.en. . 
Mevr. van Hoogerwou hield een korte inlei
ding en las een schrijven voor van den 
Edelachtbaren Heer Burgemeester, waarin 
deze zijn spijt betuigde, de officiele over
dracht, wegens familie omstandigheden niet 
te kunnen verrichten, feliciteerde met de 
onlangs behaalde successen en de hoop uit
sprak, dat de vereniging op de ingeslagen 
weg zou voortgaan tot welzijn van Boxtel's 
culturele leven. 
Nadat het herkenningsnummer gezongen 
was, betrad de Loco-Burgemeester, de Heer 
W. van de Laar, het toneel, waarop de
dames van St. Caecilia met haar bestuur 
zich hadden opgesteld, om in plaats van den 
Burgemeester het vaandel aan te bieden. In 
kort memoreerde hij de successen van St. 
Caecilia; prees daarbij de stuwende kracht 
van het bestuur en huldigde de Directeur 
den Heer Jac. Driessen om de betekenis 
die deze heeft voor Boxtel's muziekleven. 
Hierna overhandigde hij het vaandel, dat 
in het toneellicht gebracht, meteen een roep 
van bewondering aan het aanwezige publiek 
ontlokte. Spreker roemde het-kunststuk en 
prees Boxtel gelukkig, een kunstenaar als 
den Heer Ninaber, die het ontwerp maakte, 
onder zijn inwoners te kunnen tellen. Met 
een 11St. Caecilia Crescendo" eindigde de 
Heer v. d. Laar zijn gloedvolle rede. 
De Voorzitster van St. Caecilia, mej. van 
Hooff dankte met welgekozen woorden den 
Loco Burgemeester, de schenkers en den 
ontwerper en zij beloofde te zullen blijven 
ijveren om onder dit kunstzinnig vaandel 
St. Caecilia hoger op te voeren in de mu
ziekkunst. 
Hierna werd het publiek verrast met een 
groot vocaal concert, gegeven door St. Cae
cilia met medewerking van de R.K. Mannen
zangvereniging St. Petrus en solisten. 
St. Caecilia opende met 11Sanctus"

1 
"Heim

wee" en "Blondje"; de verwachting, die 
hoog gespannen was, gezien de successen 
op het zangconcours te Eindhoven, werd 
niet ten volle beantwoord; we hebben de 
dames beter horen zingen; mogelijk waren 
ze te zeer onder de indruk van het vaandel 
en wellicht was de voorbereiding onvol
doende. Meisjes niet op lauweren gaan rus-
ten! 
Het Gemengde koor zong "Droomland" en 
"Aan de Schone Blauwe Donau"; de zang 
was niet rustig: 11Droomland" was geen 
droom en de Donau vloeide niet. Na de 
pauze was het Gemengde koor vooral in de 
beide nummers van het concours te Eindho
ven veel beter; 11Ons Lied van de Zee" was 
zeer goed; de charme van 11Die Winter is 
Verganghen" was voor een deel vergan
gen. 11Nonnenkoor" werd verdienstelijk uit
gevoerd, maar moet fijner genuanceerd. 
11Alleluja" was niet slecht, maar overtuigde 
niet; de begeleiding kwam te veel op .de 
voorgrond, hetgeen bij een aldus bezet koor 
niet mogelijk moet zijn. 
De solisten hebben ons werkelijk bekoord 
en geven blijk van kunnen en scholing, toch 
kan meerdere oefening in ademtechniek nog 
veel verbetering brengen; -vooral de zenu
wen spelen op dit gebied nog parten. Mej. 
N. van Hout heeft in 11Agnus Dei" een
pracht geluid; met bovengenoemde oefening 
zal zij het nog ver brengen. 
M. Pijnenburg in ,,lhres Auges Himmlisch
Strahlen" een pracht stem, maar met een 

veel te laag timbre, zal door oefening en 
zenuw beheersing veel kunnen verbeteren. 
!-Jet duo M. van Breugel en J. Pijnenburg, 
twee prachtstemmen, die elkaar begrijpen; 
Pijnenburg met zijn volumineuze stem be
heerste zich schitterend. Hun 11L' Angelus De 
La Mer" heeft iedereen bekoord 
Mej. D. de Laat was in 11Faust;, niet soe
pel genoeg, overigens een goede stem; plan
kenkoorts maakte het geluid wat gebonden. 
Jo de Laat in "Die Beide Grenadiere", een 
z_eer goede stem, belooft voor de toekomst; 
timbre te laag, daardoor treedt begeleiding te 
veel op de voorgrond en werkt storend. 
Mej. M. van Breugel heeft "Frühlingsstim
men", behoudens de kleine onderbreking, 
waarvan zij de storing op meestelijke wijzf: 
tot het minimale wist terug te brengen, goed 
uitgevoerd. De inspanning van heel de 
avond, een verkoudheid en de rook in de 
zaal hebben hare buitengewone prestatie 
enigszins nadelig beinvloed. Dat overigens 
het officiele gebeuren rond de vaandelover
dracht algemeen bij de zangeressen en zan
gers indruk gemaakt heeft, bleek Dinsdag
avond, toen hetzelfde programm� t.en veel 
betere uitvoering had. 

ST. NICOLAAS TE BOXTEL. 

Naar wij vernemen zal St. Nicolaas Zondag 
24 Nov. a.s. een bezoek brengen aan Box
tel, en weer zijn jaarlijkse rondgang door 
de gemeente maken. Vanzelfsprekend zal ook 
Boxtel's Harmonie dan weer present zijn 
om de Sint op zijn tocht te vergezellen. 
Zijn wij goed ingelicht dan zal ook de 
Hoge Gast ten Gemeentehuize door den 
Edelachtb. Heer Burgemeester worden ont
vangen. 
Bij eventueel slecht weer zal het bezoek een 
week worden uitgesteld. 
Evenals het vorige jaar zal er dan weer ge
collecteerd worden voor het Zwakke Kind.
Het zal wel onnodig zijn nog eens in de 
brede uit te wijden over de belangrijkheid-
van deze collecte, immers het is U alle be
kend, dat vele kinderen nu nog de gevolgen 
ondervinden van de oorlogsjaren. Vele wach
ten nog op uitzending, maar ook reeds velen 
zijn door de milde gaven van Boxtel's in
woners uitgezonden kunnen worden naar 
vacantiekolonies en hebben hun oezond
heid te danken aan deze St. Nicol;as col
lecten. 

• Vorig jaar was de opbrengst een record.
tvtoge dit jaar de opbrengst die van vorige
Jaren verre overtreffen. 
Om de opbrengst zo hoog mogelijk op te
voeren zal er reeds Zaterdag 23 November 
een huis aan huis collecte plaats hebben 
voor het zelfde doel. 
Inwoners van Boxtel Het Zwakke Kind

_ rekent op U. 
BOXTEL VOORUIT.

Het Bestuur van Boxtel Vooruit deelt mede,
dat de ontsteking van het vuurwerk dat 
met de bevrijdingsfeesten wegens het slech
te weer niet kon doorgaan, thans zal plaats 
hebben op Zaterdag 16 November a.s. om 
half 9 op het terrein genaamd de Houtwert 
in de Molenstraat. 
Het uur van ontsteking is vroeg gesteld
opdat de kinderen er ook nog zoveel mog/ 
lijk van kunnen profiteren. 

DORPSGENOTEN.

Nu de datum van mijn vertrek naar onze
Missie op Neder!. Borneo officieel vastge
steld is op 19 Nov. wil ik langs deze weo 
mijn oprechten dank brengen aan allen di� 
door gebed en offer er toe hebben bijge
dragen mijn reis te vergemakkelijken. 
Moge O.L. Heer U daarvoor zijn Zegen
schenken. Vooral hartlijk dank aan de Buurt 
Onrooische straat voor hun medeleven met 
mij vooral in de dagen van afscheid. Hieruit 
blijkt vooral de geest van saamhorigheid die 
er onder de bewoners heerst. Moge dat mee
leven met mij U bij blijven. 
Daarom vraag ik U mij door Uw gebed
te vergezellen op mijn reis en bij mijn werk 
onder Dajaks of Chinezen. Reken er op dat 
ook van mijn kant het contact met U niet 
zal verbroken worden en dat ik voor U 
allen blijf bidden. 
Tevens dank ik hierbij de voetbalclub 11Box
tel" en de verkennersbeweging met hun 
leiders voor de steun van hen ondervonden 
en voor de door hun toegezegde steun aan 
onze Missie. 
Dorpsgenoten, Buurtgenoten, Vrienden en
Bekenden. Vaarwel en Gods besten Zegen 
voor Uw aller toekomst. 
Na hartelijke groeten, 

Broeder SERAPHICUS v. d. HEUVEL, 
Capucyn Missionaris. 

Heer, zo juist is mijn dochtertje ge

storven, kom, leg haar uw hand op 
en ze zal leven. Matth. 9, 18. 

'n Vader - 'n voornaam man uit Kaphar
naüm, de overste der Synagoge - heeft 
thuis een dochtertje. Dood! 
Als ge ooit zo iets hebt meegemaakt hoef 
ik u niet te schilderen, wat zich afspeelde 
in dat gezin: De moeder wanhopig van 
verdriet, is niet weg te slaan van het bed 
waar haar kind ligt. Vader stil vol droef� 
heid en zorg. Hij weet geen I raad. Alles 
deed hij voor zijn kind, alles vergeefs. 
Hij hoort, dat Jezus de Wonderdoener in de 
buurt is. Daar moet hij heen. Ja, Jezus zal 
helpen, zal hem zijn dochtertje terugschen
ken. 
Haastig, vol spanning, gaat hij op weg. Het 
was niet gemakkelijk Jezus te naderen. Er 
was zo veel volk. Jaïrus - zo heette de 
man - wrong zich tussen de mensen door 
vlak voor Jezus. Daar werpt hij zich op de 
knieën en bidt en smeekt er voor zijn kind. 
Nee, hij is niet tevreden voordat Jezus met 
hem mee gaat en voordat hij zijn dochtertje 
weer terug heeft. 
Deze vader, 'n model voor ónze vaders en 
moeders. 
Deze Jaïrus was vol zorg over zijn kind. Na
tuurlijk zult ge zeggen - dat zou iedere 
vader en moeder als hun kind gestorven is. 
Zeker is dat zo, maar vele vaders en moe
ders schijnen uit het oog te verliezen dat 

· het dán veel te Iaat is om pezorgd te I zijn. 
Want het is juist de voornaamste ouder
zorg: zijn kind niet te verliezen voor de 
eeuwigheid. 
Vaders gij zwoegt de hele dag voor uw kin
deren. Voor hun toekomst. Ge prakkezeert 
er aanhoudend over, wat uw jongen uw 
meisje in de wereld worden zal. Moeder is 
vol zorg, om haar kind goed voor de dag te 
laten komen. Anderen moeten zien dat 
het flink is. 
Vaders en Moeders zorgt toch op de eerste 
plaats, dat uw kind waarachtig goed is in 
God's ogen. 
Hoeveel kinderen zullen ééns klagen over 
de zorgeloosheid van vader en moeder, om
dat zij door hun schuld niet geworden zijn: 
goede brave christenen. Helaas zullen zij 
dikwijls klagen, als het te laat zal zijn. 
Opvoeden: Nee,. ouders, dat is niet het
zelfde, als uw kinderen voorzien van voed
sel en kleren. 
Opvoeden: Dat is niet: uw kind groot
brengen voor de wereld, omdat ge zelf mo
dern bent. 
Maar opvoeden is op de eerste plaats: Te 
zorgen dat uw kind, van God gekregen, ook 
terug zal gaan naar Hèm. 
Leer van deze heidense synagoge overste 
bezorgdheid over uw kinderen, bezorgdheid, 
die alleen kan worden aangevoeld en mee
geleefd door de Grootste Kindervriend van 
alle tijden Jezus Christus. 
Ouders, gaat naar Hem, zoekt hij Hem de 
kracht nodig bij het moeilijk werk, u bij uw 
huwelijk op de schouders gelegd. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

In de eerstvolgende vergadering van de 
Heemkundige Studiekring, welke zal worden 
gehouden op Vrijdag 22 November a.s. zal 
drs. J. Renders, insepcteur van het LO. te 
Eindhoven, spreken over Brabantse kruis
gebruiken, zulks naar aanleiding van een 
enquête over dit onderwerp, waaraan ook 
de kring Boxtel zijn medewerking verleende. 
Vervolgens houdt Mevrouw Renders-v. d. 
Putt de reeds eerder aangekondigde lezing 
over Brabantse eetgewoonten. 

KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. 

Het bestuur van de KVP afdeling Boxtel 
deelt ons mede, dat op 20 November a.s. 
in De Ark een grote vergadering gehouden 
zal worden van de K.V.P. Op deze ver
gadering zal o,m. het woord gevoerd wor
den door den Edelacht. Heer Burgemeester 
Drs. van Helvoort, terwijl tevens de perio
dieke bestuursverkiezing aan de orde komt. 
Het Boxtelse Orkest zal '(Oor een muzikale 
afwisseling zorgdragen. 



DE JAARVERGADERING DER 

Dr. HOEKS - VERENIGING. 

De j.l. Maandag gehouden jaarvergadering 
j)r. Hoeks Vereniging was, in verhouding
tPt het aantal leden, slechts heel matig be
c-Ocht.
Het is niet bemoedigend, dat de meeste le
den geen belangstelling tonen voor het· vele
wat in het belang der volksgezondheid door
de vereniging wordt gedaan.
Uit het jaarverslag van de Secretaris bleek,
dat in 1945 door de zusters der wijkver
pleging 4495 bezoeken werden afgelegd en
de t.b.c.-patiënten werden 1164 maal be
zocht.
Op de polikliniek verleenden zij in 1655
gevallen hulp.
Alhoewel het consultatiebureau in het af
gelopen jaar niet naar wens heeft gefunc
tioneerd, wegens afwezigheid van den kin
derarts, werden toch nog 1565 adviezen ge
geven aan de moeders tenbehoeve harer -
babys.
De instelling Kraamhulp verleende 138 maal
gedurende 10 dagen gezinshulp.
Het totaal der inkomsten bedroeg f 15473 ,24
die der uitgaven f 12685,25, zodat er een
voordelig saldo was van f 2787,99.
Aan schenkingen en giften was ontvangen
een bedrag van f 97,65. De Emmabloem
en St. Nicolaas�collecten met de opbrengst
van enige voetbalwedstrijden brachten te
zamen op f 1050,31.
In zijn dankwoord aan functionarissen en
allen, die op enigerlei wijze hebben bijge
dragen tot versterking der financien van de
vereniging, betrok de voorzitter ook hen,
die zich steeds beschikbaar stellen om de
St. Nicolaas-collecte zo goed mogelijk te
doen slagen.
Na het uitbrengen der jaarverslagen stelde
de voorzitter de bestuursverkiezing aan de
orde, én deelde mede, dat mevr. v. Lieshout
De Werd wegens haar hogen ouderdom zich
niet meer herkiesbaar stelde. Hij memo
reerde daarbij hoevele jaren deze verdien
stelijke dame zitting heeft gehad in het be
stuur der vereniging en meende te handelen
in de geest der leden als hij op deze ver
gadering haar daarvoor dank bracht.
Hij stelde namens het bestuur voor het aan
tal bestuursleden tot 9 uit te breiden en
voor de nieuwe bestuursfuncties te candi
deren de dames Van Beers en Van Erp en
de heren Van Hees en Weijers.
Door de leden waren gecandideerd de dames
Van Kasteren en Linsen.
Bij de daarop volgende stemming werden
naast de vijf herkozen bestuursleden geko
zen de vier door het bestuur gestelde can
didaten, die allen hun functies aanvaardde.
Dr. C. Hoek werd als voorzitter herkozen.
Na de stemming deelde de voorzitter de
vergadering mede, dat in de plaats van
zuster Opdenoort per 1 Dec. een nieuwe
wijkzuster in dienst der vereniging treedt.
Na de rondvraag dankte de voorzitter de
aanwezigen voor hunne belangstelling in het
werk der vereniging en sloot de vergadering
met de Christelijke groet.

ALGEMENE VERGADERING N.C B. 

De afd. N.C.B. Boxtel zal op Vrijdag 22 No
vember een Algemene vergadering houden 
waarbij alle leden van den N.C.B. en R.K. 
J.B. worden uitgenodigd (zie advertentie). 

LEERINGHE ENDE VERMAECK. 

Naar wij vernemen heeft de toneelgroep 
,,Leeringhe ende Vermaeck" het toneelspel. 
"Zwarte 'w'illem" van Wil v. d. Berg in 
studie genomen. 
Voor het a.s. kinderfeest is in studie ge
nomen "Roodkapje" door A. C. A. Voort
man. 

K.A.B. LIEMPDE. 
Oonderdag 21 Nov. a.s. 7,30 ontwikkelings
avond voor de K.A.B. in het Parochiehuis. 
Spreker Nico Schuurmans over de Katholie
ke Arbeiders Jeugd. 
Uitgenodigd zijn. de leden, alle jeugdige 
arbeiders vanaf 15 jaar die reeds in dienst
betrekking zijn ofwel de ambachtsschool 
bezoeken en hunne ouders. 

Liempde. 

Op het gehouden examen te Tilburg slaag
den voor het 11vakdiploma van Kruideniers" 
de heren P. C. Smulders en J. C. v. d. 
Velden. 

NED. KATH. 

MET AALBEWERKERSBOND ST. ELOY 

Vrijdag 8 November j.l. hield de afdeling 
Boxtel van de Ned. Kath. Metaalbewerkers
bond "St. Eloy" een grote algemene ver
gadering in een der verwarmde zalen van 
De Ark. 
Daar het ledental steeds uitbreidt, werd be
sloten ook het bestuur uit te breiden, waar
toe candidaten gesteld werden. Op de vol
gende vergadering zal dan de verkiezing 
plaats hebben. 
De heer Steinmetz, districtsbestuurder, zet
te in een glashelder betoog de taak van de 
arbeiders in de organisatie uiteen en wekte 
hen op tot steeds meer activiteit. 
De nieuwe collectieve arbeidsovereenkom
sten maakten het volgende punt van de 
agenda uit, waarna de voorzitter de verga
dering op de gebruikelijke wijze besloot. 
Bij nadere informatie vernamen wij dat de 
afcfeling Boxtel van de Kath. Metaalbewer
kersbond bijna het ledental van 100 ge-

haald heeft, waarlijk, een mooi succes. Mo
ge, mede door het werk van het bestuur, 
deze organisatie kwalitatief gelijke tred 
houden met het ledental. 

CONCERT T.S.O. 

Met .verwijzing naar de in dit nummer voor
komende advertentie worden abonné's op de 
'gemeentelijke concerten en andere belang- • 
stellenden in muziek opmerkzaam gemaakt . 
op het derde door het T.'S.O. te geven 
concert, dat enige malen moest worden uit
gesteld, doch dat thans zal plaats hebben 
op Zondag 17 November a.s. des namid
dags om 3 uur, in de Ark. 
Onder leiding van den nieuwen dirigent, 
Louis Toebosch, zal een hoogstaand, aan
trekkelijk programma worden uitgevoerd n.l. 
de Ouverture Coriolan van Beethoven, Sim
fonia Divina van Boccherini, Pavane pour 
une infante défunte van Rave!, Variaties en 
Fuga op een thema van Joh. Kuhman van 
Hendrik Andriessen en Children's Corner 
van Debussy. 

, ,,HET RASKONIJN" BOXTEL. 

Zaterdag 9 en Zondag 10 Nov. j.l. hield 
,,Het Raskonijn" haar eerste konijnenten
toonstelling sinds de bevrijding en wij mo
gen zeggen dat deze schitterend geslaagd is. 
Er werden 77 dieren ingezonden, wat voor 
Boxtel een flink aantal genoemd mag wor
den. De kwaliteit van het ingezondenen was 
ook heel goed. Keurmeester Graauwmans 
uit Soest sprak er zijn volle tevredenheid 
over uit. Over het bezoek was ook niet 
te klagen. Alleen was het het jammer zo 
weinig belangstelling werd getoond door 
hen die tijdens de moeilijke bezettingsjaren 
het konijnenboutje wel wisten te waarderen. 
Ook het doel, het v_eredelen onzer zo mooie 
konijnen verdiende meer belangstelling. 
Doch alles bij elkaar genomen kan de ver
eniging "Het Raskonijn" tevreden zijn over 
het door haar behaalde succes. De voor
naamste uitslagen der keuring waren: M. 
Hellings 2 maal Z.G. (zeer goed) tevens 
kampioen der tentoonstelling, Joh. v. Ha
mond 3 maal Z.G., tevens 2de beste; J.
Rovers 2 maal Z.G., 3de beste. 
Vervolgens werden er door verschillende 
inzenders veertien maal een eerste prijs be
haald, 9 maal een tweede prijs enz. 
De prijzen van de verlqting vielen ten deel 
aan den Heer W. Snellaars met lot nr. 13 
Mevr. Verberk met lot 763 en de donateurs
prijs aan den Heer W. Spoormakers. 
Wij wensen "Het Raskonijn" veel succes 
met hun zo mooie en nuttige konijnensport. 

AANBESTEDING 

R.K. AMBACHTSSCHOOL. 
Maandag werd in De Ark aanbesteed de 
verbouw van het pand aan de Van Horn
straat tot Ambachtsschool. 
De uitslag is als volgt: 

A. B. 

1. G. Wortel Tilburg 104758 106909 
2. Gebrs. Heesch, Boxtel 82.400
3. Wed. v. Liempt, Boxtel 81.500
4. Nijsten, 's-Bosch 81.000 82.900 
5. Liket, Vught 80.590 88.330 
6. Schuurmans 's Bosch 78.670 79.670
7. J. de Koning, Boxtel 78.150
8. F. de Koning, Boxtel 70,300

OOSTENRIJKSE HOUTEN WONINGEN 

In Oostenrijk zijn een beperkt aantal hou
ten woningen aangekocht. 
Een deel van dit aantal is bestemd voor 
Noordbrabant. 
De woningen schijnen zeer goed te zijn 
en worden als permanent gequalificeerd. Aan 
de isolatie der buitenwanden is grote aan
dacht geschonken. 
De fundering, de schoorstenen, het glas, het 
sanitair, de gas-, water- en electrische in
stallaties en de afvoerleidingen moeten in 
Nee.Ierland worden bijgeleverd en aange
bracht. 
De dakbedekking bestaat uit pannen. 
De prijs der woning, kant en klaar gebouwd, 
zonder de grond, is te stellen op f 10.000,-. 
Een tekening van deze woning ligt ten ge
meentehuize ter inzage op afdeling publieke 
werken. 
Wethouder van de Laar zal Maandagavon<l 
18 dezer tussen 8 en 9 uur .'s avonds ten 
gemeentehuize zijn op afdeling publieke 
werken om hen, die deze woningen interes
seren van voorlichting te dienen. 
Wie dus interesse heeft kan dan terecht: 
Hij kan dan de tekening komen inzien en 
zich nae.Ier op <le hoogte doen stellen van 
o.a. de hal, de garderobe, de keuken, de
woonkamer, de slaapkamers, de kasten enz.

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 5 Nov. t.m. 11 November 1946. 

GEBOREN Wilhelmus H. z.v. L. H. v.d. Ven 
e.v. J. M. v.d. Schoot; Johanna M. A. L. d.v.
W. A. van Lieshout en van C. Ketelaars;
Gijsberta A. G. M. d.v. A. Peijnenburg en
van J. M. v. d. Heijden; Clara A. H. I. d.v.
G. M. nn Hal en van I. M. van Veen.
ONDERTROUWD: Johannes M. van den .
Nieuwenhuizen en Cornelia J. Chr. van
Gurp; Wilhelmus van der Aa en Everdina
van Houtum. .·
GEHUWD: Franciscus van der Velde;i e1�
Reiniera C. van Grinsven; Frans de Bruin
en Johanna Martha Koe link; Franciscus P.
de Koning en Anna J. M. Nooten.
OVERLEDEN: Jan van Empel, oud 85 jaar.

Sport nieuws.

RKSV "BOXTEL". 
Het scheelde • niet veel of Boxtel was erin 

• geslaagd om van Taxandria twee punten af ·
te snoepen. Had Boxtel trouwens de eerste
helft gespeeld zoals na de rust dan had.

• Taxandria een flikse nederlaag te slikken ge
krgen. Voor de rast was het spel van Box
tel t_e weinig doortastend, en niet enthou
siast genoeg om de betere techniek . van
Taxandria te nivelleren. Een openbaring was
het spel in de tweede helft, die met 2-0
voorsprong voor Tax. inging, nae.lat de op-·
stelling van het elftal iets was gewijzigd. De
midhalfplaats was in deze wed:-;tnjd bezet
door Kerkhofs dié ongetwijfeld de beste
speler van het veld was deze middag. De
kanthalfs van Weert en ook v. d. Oetela:ar
deden na de rust zeer prachtig werk, alsook
de achterhoede die in het begin enkele fout
jes maakte, hetgeen ook prompt twee doel
punten kostte. De voorhoede was na de rust
veel agressiever vooral v.d. Broek maakte
het de Tax.-defensie danig lastig.
De wedstrijd was bijzonder • spannend en
werd flink en fors gespeeld, doch behoudens
enkele kleinigheden, zeer sportief, daar is

.,trouwens de leiding van den heer Martens
een goede waarborg voor. 

Zijn mooiste Zeereis. 
(Kort verhaal) 
Zij .waren met z'n tweëen nu al· een jaar 
lang marinier en toevalliger wijze waren ze 
steeds op dezelfde torpedojager gebleven. 
Gertjan was 'n stiele dromer en Wil een 
vlotte kerel met een brillante geest. Hoe 
deze twee zulke goede vrienden waren, 
begreep niemand, of het moet zijn dat er 
ook een psychologische stelling bestaat dat 
twee ongelijke polen elkaar aantrekken. 
Gertjan had naar zijn lief geschreven dat 
hij een goede vriend had en Wil had het
zelfde verteld aan zijn moeder. Ze hadden 
samen reeds menige zeereis gemaakt. Ze 
kenden de kuren van de Noordzee en de 
onbetrouwbare winden op de Oceaan. De 
Maart- en Herfst-stormen hadden hen door 
de haren gefloten en nooit waren ze een 
haven binnengelopen zonder een of ander 
avontuur te hebben beleefd met een vijan
delijke duikboot, losgeslagen mijnen of speu
rende nachtjagers. 
Soms stond Gertjan uren lang op de brug 
naar de verte te turen. De wind fladderde 
door zijn haren en het maanlicht speelde in de 
golvèn met de schaduw van de boot. Onder
tussen sloegen de vingers van Wil een licht 
accoord aan op 'n oude guitaar en als hij 
dan 'n lied begon, was er direkt 'n groepje 
matrozen bij elkaar om de stilte en de een
zaamhei<lvan de zee stuk te zingen. 
In zulke nachten als de golven bijna rimpel
loos het maanlicht weerspiegelen en niets 
of niemand aan gevaar denkt, staat Gertjan 
meestal op de brug en luistert en kijkt. 
Wanneer Wil dan enige grapjes naar boven 
roept en 'n nieuw liedje begint, weten ze 
beiden hun vriendschap veilig bewaard. 
'n Kleine flits van hun gedachten is v_ol
doende om dit te weten. 
Ge;tjan heeft oraag de wacht. Hij zoekt 
graag de zee af met zijn kijker. Hij houdt 
van de golfslag, 't stampen der motoren en 
het zachte zingen der matrozen bij de ac
coorden van Wil's guitaar. Men beweert 
wel eens dat alleen 'n accordeon de melan
cholie der matrozen mag begeleiden, maar 
die dat beweren hebben nimmer geluisterd 
naac:zei> lied en het getokkel bij dit kleine 
grol'entel1atrozen op het achterdek van, deze 
torpeuuJager, die als 'n donkere schaduw 
voortglijdt over het maanlichte zeevlak. Een 
lied dat wegebt over enkele guitaar-accoor
den naar de onzichtbare einders van <le zee, 

De geschiedenis 

13. 11Stoppen" riep het vrouwtje, ,,want 
hier moet ik zijn". Felix zette z11n wagen 
stil, sprong er uit en hielp het vrouwtje 
uitstappen. 
"Manneke", zei het vrouwtje "wat ben ik 
jouw dankbaar voor alles wat ge voor me 
gedaan hebt, kom mee naar binnen en 
eet eerst eens flink boterhammen, want ge 
kunt zonder eten niet ver komen en als ge 
verder wilt gaan reizen dan moet ge een 
goed gevulde maag hebben." 
Hier kon Felix niets op tegen hebben, want 
een beetje honger had hij toch wel. 

Voor de rust was Tax. het meest aanval
lend, en kwam nogal eens_ voor het Boxtel 
doel. Bij een misverstand van een der Boxtel
backs kwam de. midvoor in de gelegenheid 
om Bekkers ·kansloos te passeren. Hoewel 
Boxtel . eveneens enkele aanvallen opzette 
was er toch weinig. gevaar, behoudens een 
kogel van v.d. Broek die voorlangs ging. 
Na een half uur treuselde men bij Boxtel 
met aanvallen en liet den goed spelenden' 
linksbuiten ongehinderd schieten, welk schot 
raak was, waarmede de stand 2-0 werd. 
Even later verrichtte Bekkers een prachtsafe 
bij een hoog schot op doel, juist onder de 
lat, wat hij tot corner verwerkte. 
Met de rust was de stand 2-0 voor Tax. 
Nadat de bal weer rolde kwam de hoop bij 
de Boxtel aanhangers weer terug. Men voel
de dat er iets ging gebeuren. Dit kwam na 
vijftien minuten spelen toen van Heesch 
de zoveelste corner kreeg te nemen. Hoog 
voor doel vloog de bal, den Tax-doelman 
greep mis, de stand was ingelopen tot 2-1, 
daar v. d. Heijden kalm in hét doel plaat
ste. Met grote geestdrift werd dit doelpunt 
begroet, en onstuimig kwam Boxtel opzet
ten. Binnen de vijf minuten suisde weer 
een kogel op het Tax.-doel af, de keeper 
was geslagen, doch een der backs stompte 
de bal over de lat. Hard schoot Voets de 
penalty langs den doelman, stand 2-1. Nu 
werd aanval op aanval op het Tax-doel 
ondernomen doch vele goede kansen wer-

is schoon om te horen. 
Meestal komt het gevaar in de schoonste 
ogenblikken van het leven, zoals ziekte en 
dood en alle tegenslag alleen maar komen, 
wanneer de rust en de stilte van de voor
spoed het niet 'verwachten. Niemand van 't 
groepje zingende matrozen dacht aan iets 
anders dan aan 't melancholieke lied, dat 
wegstierf over de golven. Gertjan had twee
maal moeten roepen voor ze hem hoorden. 
Toen zagen ze 'n lichtkogel de zee aftasten. 
Dat moest wel 'n vijandelijke vliegboot zijn, 
of 'n verdwaalde nachtjager, die wat ton
nage de grond in wilde boren. 
Na enkele seconden stond ieder op z'n post. 
Lichtbundels tastten de hemel af en vingen 
na korte tijd de jager vast in 'n lichtbaan: 
Met de moed der wanhoop scheerde het 
toestel mitraillerend over de torpedojager 
maar reeds na enkele seconden duikelde 
het brandend in zee, en even later zat het 
groepje alweer rond Wil's guitaar. 
Maar toen hij wilde beginnen en, als altijd 
onder het aanslaan van de eerste accoorden 
naar boven keek, miste hij de figuur van 
Gertjan op de brug. Niemand kan de angst 
beschrijven van Wil, toen hij naar boven 
stormde om Gertjan te zoeken. 
Bij zijn duik op het schip ha_d _ de jager al 
zijn mitrailleurs geopend en niemand ha-d 
gezien hoe de eenzame figuur op de com
mando-brug neerstortte. Maar ook niemand 
behalve Wil had, zijn dromerige glimlach 
gezien voor hij stierf. ,,Zeg haar, dat dit 
de mooiste zeereis wordt, Willy". 
Vreemd dat hij zich van zijn vriend alleen 
maar deze woorden bleef herinneren, toen 
hij Gertjan's lief schreef. 
Vreemd dat hij ook aan zijn moeder niets 
anders kon schrijven, toen hij haar mede
deelde dat hij zijn vriend verloren had. 
's Avonds zochten de matrozen het oude 
plekje op het achterdek weer op, maar voor 
't eerst vonden ze Wil en zijn guitaar niet. 
Wie zal er zich over verwonderen dat hij 
op de brug stond, waar Gertjan zovele 
nachten had staan turen. 
Voor 't eerst wist Wil hoe schoon het is 
als 'n eenzame wacht over zee uit te· turen 
en te waken voor de vrienden, die geen ge
vaar vermoeden. 
Het geheim van de vriendschap is • het ge
heim van de zee en de schoonste vriend
schap bezit hij die de nachten doorwaakt 
als een sterke man op 'n eenzaam schip 
voor zijn vrienden en voor God. 

Catena. 

van Felix Flink. 

14. ,,Ga daar maar zitten" zei het moedertje
en onderwijl maakte ze boterhammen en
zette koffie. Felix begon lekker te smullen,
het smaakte hem heerlijk. Ja aan eten on
derweg, daar had hij niet aangedacht. Ter
wijl hij zich te goed deed, kwam Lode thuis.
Die was soldaat en nog wel bij de lucht
macht. ,,Lode" zei het moedertje 11dat is
nou het beste manneke wat ik van mijn leven
ontmoet heb, dat is inne baas zulle" en ze
vertelde aan Lode wat er allemaal gebeurd
was. Lode en Felix werden dikke vrienden.



den nu niet benut. Toch kwam Boxtel aan 
de leiding na goed doorzetten van Van der 
Broek die de achterhoede van Tax. schaak
mat zette en onhoudtbaar de bal in de tou
wen joeg. Stand 3-2 voor Boxtel. De Oos
terwijkers werkten zich met alle macht uit 
de dodelijke omklemming los, waarna het 
overwicht iets was afgelopen. Wanneer v.d. 
Oetelaar de bal met de hand bewerkt in het 
beruchte gebied krijgt Tax. een penalty te 
nemen, het harde schot kan Bekkers gehin
derd door de zon niet houden, waarmede 
de stand gelijk wordt. Beide elftallen wer
ken hard om de overwinning uit het vuur 
te slepen. Tax. krijgt de kans doch het schot 
gaat hoog over. De laatste minuten zijn 
weer voor Boxtel, een juweel van een kans 
krijgt v.d. Schoot doch op twee meter van 
het doel schiet hij nog naast. Hierna kwam 
het einde van deze spannende wedstrijd. 
Boxtel II en III wisten beide te winnen van 
Boskant I en II resp. met 2-1 en 3-1. Goed 
zo jongelui, geven jullie aan die van het 
eerste elftal maar eens een voorbeeld. 
De A-junioren waren· vrij. Boxtel C ver
loor van ODC E met 3-1 op Zaterdag
middag. 
a.s. Zondag de returnwedstrijd van Boxtel
tegen ODC op het Boxtel terrein. Zomin
als vorige keer zijn voorspellingen gerecht
vaardigd, doch wel gerechtvaardigd is het
verlangen dat er wederom gestreden zal
worden met de inzet van alles, op dezelfde
eerlijke en sportieve wijze als in de vorige
wedstrijd.
De voorverkoop van kaarten begint op Vrij
dag 15 November bij H. Voets, Rechterstr.
9 en bij H. v. d. Heijden Nieuwstraat 33.
Voorziet U allen tijdig van een toegangs-
bewijs.
Om alle moeilijkheden met belastingcontrole
te voorkomen verzoeken wij leden en dona
teurs dringend hun lidmaatschapskaart of
donateurskaart mee te brengen.
Boxtel II speelt uit tegen BMC in Berlicum
terwijl Boxtel III de strijd zal aanbinden
tegen Schijndel IV om 12 uur in het St.
Paulus Sportpark. Succes Boxtel.

ST. MICH. GESTEL - ODC 2 - 3. 
ODC keerde terug van haar misstap tegen 
de Vlijmense Boys en won Zondag de zwa
re uit wedstrijd tegen St. Michiels Gestel, 
wat een goede prestatie kan worden ge
noemd, temeer nog, daar dit de eerste ne
derlaag was van St. M. Gestel op eigen ter
rein. 
De overwinning op het kantje af was we
gens technisch beter spel zeer zeker ver
diend. Reeds spoedig na het begin signaal 
nam ODC de leiding. Bergwerff gooide een 
outbal ver in naar den vrijstaanden Hazen
berg, die ineens doelpunte. Een pracht goal! 
St. M. Gestel kwam geweldig opzetten en 
in korte tijd maakte linksbinnen v. d. Lin
den twee doelpunten. Hiermede de stand 
brengende op 2-1 voor St. M. Gestel. Nog 
voor de rust bracht v. d. Boogaard met een 
strak laag schot de stand op gelijke voet. 
De tweede helft was een get_rouwe copy van 
de eerste met het enige verschil dat er door 
St. M. Gestel nog harder werd gespeeld. 
ODC nam door Schalks de leiding, waarbij 
de St. M. Gestel doelman niet vrij uit
ging. 2-3. Dit doelpunt betekende tevens de 
overwinning. J. Dekkers verving den gebles
seerden Pennings op de linksback plaats, 
heel goed, terwijl A. Pennings vooral na 

Algemeene 

Vergadering 
van den 

Boerenbond 
op Vrijdag 22 November
's avonds 7 uur in de zaal 
van H. van Rooy. Lezing 
door Drs. Smulders over 
de Landbouwbe<l1ijfsschap
pen. 

Meer Ronken 
Met St. Nicolaas kunt U 

extra ronken 
Stuur postwissel groot f 3 .• 
�n U wordt een behoorlijk 
monster onzer inlandsche 
teelt toegezonden. 

de rust, op de rechtshalf plaats een nd10or
lijke partij voetbal weggaf. 
De helft van de competitie is achter de rug, 
en alle tegenpartijen zagen wij aan het 
werk. Ons oordeel is dat er in deze klasse 
klasse veel en veel te hard wordt gespeeld. 
Dit spel heeft met voetbal weinig gemeen. 
Jammer genoeg valt dit in de smaak, van het 
grote deel van het (sensatie) publiek. Steeds 
kan men dan ook horen, in techniek zijr. 
ze de mindere, maar jongen ze zitten er 
op. Dus wanneer men in zuiver voetbal be
slist de mindere is, moet maar naar andere 
wapens worden gezocht, om de balans in 
evenwicht te brengen. Een standpunt wat 
wij niet kunnen huldigen. Men vergeet te -
of kan niet - voetballen, met een aan fana
tiek grenzend enthousiasme zoals wij dit in 
deze 3e klasse zien. Men zal ons tegen
werpen het zijn geen jongedames. Neen het 
is geen jonge dames spel. Maar het moet 
voor de heren toch ook geen spel zijn, waar
bij bijna elke Zondag ongevallen gebeuren. 
Het is toch geen spe! meer, zoals wij Zon
dag j.l. nog zagen, dat een voorhoedespeler 
voor open doel staande, een paar meters 
wordt weggeslingerd. Dit heeft met voetbal 
weinig gemeen, onverschillig of de scheids
rechter voor strafschop fluit of niet. Elkaar 
met tactische en technische handigheden de 
loef af steken, en alzo trachten de overwin
ning te behalen dat is voetbal. En wanneer 
men deze factoren niet onder de knie heeft, 
dan is er maar een maatregel en dat is 
training en nog eens training. 
Niet alleen, zal dit ons spelpeil, ten goede 
komen maar zullen ongevallen tot zeldzaam
heden gaan behoren, terwijl deze nu sche
ring en inslag zijn. 

Vergadering ODC in de Ark Zaten 3_ l.
Op deze vergadering werd�n belan�. ·J'<e 
besluiten genomen. Van de aftredende Be
stuursleden t.w. de heren Laeijendecker, Ha
zenberg, Opheij en Baaijens, werden met 
grote meerderheid de drie eerstgenoemde 
herkozen. Als nieuwe bestuursleden werden 
gekozen de heren Havermans en ]oosten. 
Program voor a.s. Zondag: Boxtel-ODC; 
ODC III-Rhode III; ODC II-Rhode II. 

• Voor de lagere elftallen, zijn onderhande
lingen gaande, om deze beide om twaalf uur
te laten beginnen.

Overzicht 
Alhoewel de eerste berichten anders luidde, 
bleek later dat SCB van Zalt-Bommel had 
gewonnen, waarmede de kopploeg haar kans 
verbeterde, en Zalt-Bommel vaster onder 
aan kwam, temeer nog daar Boxtel een kost
baar punt veroverde op Taxandria, wat later 
voor beide wel eens van beslissende invloed 
zou kunnen zijn. ODC handhaafde zich in 
het leidende peleton, door een overwinning 
op St . .tv1ichiels-Gestel. De Boys uit Vlijmen 
hielden er OOI onder, die hierdoor een har
telijk woordje blijven mee spreken. 

De stand is: 
S. C. B. 9 8 1 0 17 28-8 
Vl. Boys 9 6 1 2 13 27-16 
0. D. C. 9 •5 1 3 11 33-17
Taxandria 8 3 4 1 10 22-13 
St. M. Gestel 8 2 4 2 8 15-17 
Haarsteeg 8 1 4 3 6 19-30 
Best Vooruit 6 2 1 3 5 9-22 
0. D. I. 8 2 1 4 5 11-15 
Boxtel 8 0 4 4 4 12-18 
Z. Bommel 9 1 1 6 3 18-39 

Korfbal. 
ODC I - Oisterwijk II 5 - t.

In het begin kreeg men de indruk alsof bei
de partijen aan elkaar gew;iagcl waren, hoe
wel ODC in het doelen de Oisterwijkers 
overtrof. Na enkele minuten spelen n;,im 
ODC de leiding. Oisterwijk zette hiern;i een 
tegen-offensief in en zag kans de gelijk
maker te scoren. Van weerskanten werden 
nu verschillende doorbraken geforceerd. 
Vlak vóór de rust bracht ODC de stand op 
2-1. In de 2e helft gaf ODC nog beter
spel te zien voor;il in de ;ianval, (bt keer op 
keer de Oisterwijk-verdediging overrompelde
met het gevolg dat er uit de vele worpen
nog drie doel troffen.

ONA III - ODC II 3 - 3. 
ODC II speelde Zondag in Tilburg tegen 
Ona 111. Hoewel hen geen overwinning is 
ten deel gevallen, kunnen ze toch tevreden 
zijn. Zij hebben goed spel geleverd zodat 
de thuisploeg ternauwernood aan een neder
laag heeft weten te ontkomen. 
Programma voor a.s. Zondag. 
Volt lll-ODC 1; ODC II-Oosterwijk III; 
ODC III-Deto V. 

M.E.P. Hockey-nieuws.
Het resulta;it van de wedstrijden van verle
den Zondag is ditmaal niet zo gunstig ge
weest als anders. Alleen het eerste dames
elftal wist een gelijk spel te behalen, het
geen een goed resultaat �enoemd mag wor
den. De beide heren-elttallen moesten in 
hun tegenstanders hun meerderen erkennen 
en verloren beide met 2-1. Dit behoeft ons 
echter niet te verontrusten. Tenslotte kan er 
niet iedere Zondag gewonnen worden. En 
als we deze Helmondse club in Boxtel zul
len ontvangen, kunnen we hen ook wel een 
jasje aanmeten. 
a.s. Zondag hebben we weer een uitgebreid
program af te werken. Het eerste heren
elftal speelt thuis tegen Geel-Zwart uit
Veghel. Dit zal een spannende wedstrijd
worden. Maar we zullen ons best doen en
de overwinning in Boxtel trachten te hou
den.
Onze dames spelen tegen EMHC uit Eind
hoven en zullen deze wedstrijd wel weten te
winnen. Niet dat het gemakkelijk zal gaan,
maar een thuiswedstrijd kan altijd gemakke
lijker gewonnen worden. Dus dames, weder
om een overwinning behaald!
Het tweede heren-elftal speelt tegen For
ward in Tilburg. Het zal niet gemakkelijk
zijn er een overwinning te behalen, maar als
we ons best doen zullen we toch zeker
minstens een gelijk spel kunnen behalen. En
dat hebben we nu toch wel eens verdiend.

Tafeltennis. 
De Boxtelse Tafeltennisvereniging heeft het 
eerste treffen in de competitie seizoen goed 
ingezet, en wel met twee overwinningen en 
een gelijk spel. 
Het eerste team won in de eerste klas met 
7-3 van de Kring I uit 's-Hertogenbosch,
waarmee de Bosschenaren volkomen tevre
den mogen zijn. Den Heer C. Leo was ver
uit de beste Bossche speler terwijl in de Box
tèlse linie R. Steinmann en F. Leermakers
het beste spel demonstreerde.
Het tweede team won van Pieus I uit Eind
hoven met 6-4, welker overwinning bij een
betere concentratie tijdens de wedstrijd gro
ter had kunnen zijn, uitblinker was H. de
Jong van Advance. Het derde team speelde

Agentschap 
Groote Brouwerij 
Gevraagd: 

AGENT 
voor een der grootste brouwerijen van 
Nederland voor Boxtel en omgeving. 
Brieven onder no. 3820 aan het bureau 
van deze courant. 

� VOOR 

Melk, fijne volvette Kaas, Boter, Mar
garine, Vetten en fijne Vleeschwaren. 
Prima Koffie, krachtige Thee, alle soor
ten Conserven. Slachtzout, prima Spe
cerijen, vele Puddingsoorten, Gort, Gort-
mout, Havermout, enz. 

C. de J ong==v. Kempen
v. HORNSTRAAT 12, BOXTEL.:Tabaktelerskring Uden 

'Stationstraat 14, Uden. de be ste soort koffie 
en thee juffrouw 

Prima Bieren en Limonade.
Weer voorradig Ranja en Rojo.

Wekelijks 
Versche Visch 
Geweekte Stokvisch 
Gestoomde Bokking 
Zure Haring 

in potten. 

Dirk Vos, 
Stationstraat 4 4. 

flu>ót jdff 1't�

723 

De Gruyter's Roodmerk 
het fijnste dat er is en 
niet duurder dan elders. 
Integendeel _voordeeliger 
door de 100/o korting 

Voor St. Nicolaas 
vindt U 

Eau de Cologne, Parfum 
en nog vele andere artikelen op Toilet, en 
P.arfumeriegebied in 

Drogisterij "De Molen" 
Rechterstraat 37. 

gelijk tegen Atoom III uit Eindhoven. 
Voor a.s. Zondag is vastgesteld A<lvancc I 
tegen Smash I te Eindhoven. Advance II
ETC. Eindhoven-Advance III-ETC. IV 
beiden te Boxtel. 

ODC II - DVG I t - t.
Zondag j.l. heeft DVG het tegen ODC II 
niet verder kunnen brengen dan een gelijk 
spel. Hetgeen ,;oor de rust vooral te danken 
was aan de midhalfplaats, die door de links
half was bezet, daar de eigenlijke midhalf 
in militairen dienst is, dat voor DVG een 
groot verlies betekent. 
Voor de rust gaat het spel sloom op en 
neer, met nu en dan enige ge"vaarlijke 
aanvallen, waarbij de DVG-achterhoede het 
zwaar te verduren kreeg. Tien minuten 
voor de rust, als de ODC-middenvoor door
breekt, en de DVG keeper te ver uitloopt, 
wordt de score geopend 1-0. Zo komt de 
rust. Na de thee is de opstelling van DVG 
enigszins veranderd. De linksbuiten heeft 
nu zijn plaats verwisseld met de midhalf, 
dat enige verbetering brengt. Een kwartier 
na de rust vangt de DVG-rechtsbuiten de 
bal op, zet deze mooi voor, daardoor ont
staat er een schermutesling, waaruit de 
DVG-rechtsbinnen de gelijkmaker scoort 
1-1. Nu komt DVG opzetten maar doelpun
ten blijven uit. Ofschoon het een spannen
de wedstrijd was, was deze het aankijken
niet wa;ird.
Het 2de elftal speelde om twaalf uur tegen
ODC lil. Nadat de rust was ingegaan met
een blanken stand, wist na <le rust de mid
denvoor van DVG de score te openen.
0-1. Daarna krijgt DVG nog een pynalty
te nemen, die door <le DVG-keeper wordt
geschoten. De ODC-keeper houdt de bal er
uit, de teruggekaatste bal vangt nu de
keeper weer op en brengt de stand op 0-2.
Een minuut voor het einde maakt de rechts
binnen van ODC er 1-2 van. Zodat het
einde van deze wedstrijd kwam met 1-2.
A.s. Zondag speelt DVG I en II thuis hun
zesde competitie-wedstrijd tegen RKSVA II
en III uit Schijndel. DVG-ers laat U niet
ontmoedigen als de tegenpartij de eerste
goal maakt, maar werkt hard, en vleugelt
vooral.

Idylle. 
Er was eens 'n man, die gedurende de be
zettingsjaren in de winterperiode van '42-
'43 vier mud kolen te goed had van zijn 
leverancier. 
Wanneer andere mensen tegen hem klaag
den, dat ze toch zo weinig materiaal hadden 
voor hun kachel, keek hij guitig door z'n 
brilletje en zei: )k sta er goed voor, ik heb 
nog vier mud te goed." Men beweert dat 
deze goede man van kou en ondervoeding 
gestorven is, terwijl hij na z'n dood nog 
vier mud kolen te goed had. 
Wij hebben nu een groot aantal analoge 
gevallen. Duizende Nederlanders hebben op 
hun belastingbiljet ingevuld dat zij nog zo
veel· duizendjes te goed hadden van de 
Schade-Enquête Commissie. 
Natuurlijk betalen zij nu gehoorzaam be
lasting voor 't sommetje, dat ze nog te goed 
hebben. Ze zullen dat blijven doen tot _ze 
bankroet zijn. En na hun bankroet hebben 
ze fijn nog wat te goed. 
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Nog interessanter wordt het wanneer we 
zien dat de Schade-Enquête Commissie dit 
tegoed stort op het Grootboek van de We
deropbouw. Van dit tegoed betalen zij dan 
ongeveer zoveel rente, als. de belangheb
bende belasting moet betalè'n voor dat som
metje. Dit is een aardig financieel spel. 
Vadertje Staat keert schadevergoeding uit, 
zeer wijselijk niet in contanten maar in een 
tegoed op een of ander Grootboek. Onder
tussen repareert, bouwt en timmert men in 
't zwart. Straks is alles voor· abnormale 
prijzen klaar, en dan heeft men nog een te
goed op vadertje Staat, terwijl men zelf 
evenals de man met z'n kolen, om zeep 
gaat. Het is waarlijk idyllisch. 

Distributie nieuws.
UITREIKING SCHOENENBONNEN 
OP CIJFER 7. 

Degenen, wier nummer van d·e Tweede Dis
tributiestamkaart eindigt op het cijfer 7 (ze
ven) komen gedurende de maand November 
in aanmerking voor een bon voor een 
paar gewone schoenen, mits zij ná 1 Januari 
1945 nog geen bon hebben ontvangen. 
De uitreiking der schoenenbonnen zal ge
schieden voor: 
BOXTEL: 22 Nov. 1946 van A t.m. O; 

23 Nov. 1946 voor P t.m. Z. 
ESCH: 25 Nov. 1946 na de middag A t.m.Z. 
LIEMPDE: 25 Nov. 1946 v.m. A t.m. Z. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
De wnd. Directeur van den Distributiekring 
BOXTEL brengt het volgende ter openbare 
kennis: 
Uitreiking nieuwe bonkaarten in het tijdvak 
van 18 Nov. tot 21 Dec. 1946 zal worden 
overgegaan tot het uîtreiken van nieuwe 
Bonkaarten KA t.m. KE 701, LA t.m. LC 
701, OA t.m. OC 701 en PA t.m. PC 701. 
De kaarten KA t.m. KE zullen worden uit
gereikt aan niet-zelfverzorgers. 
De kaarten LA t.m. LC 701 worden uitge
reikt aan personen, die in de zelfverzorgers
regeling zijn opgenomen voor vlees en melk. 
De kaarten OA t.m. OC 701 worden uitge
reikt aan personen, die alleen zelfverzor
ger zijn voor vlees, terwijl de kaarten PA 
t.m. PC 701 zullen worden uitgereikt aan
degenen, die alleen zelfverzorger zijn voor
melk.
Kinderen geboren in 1943 en later worden
niet meer in de zelfverzorging opgenomen
en ontvangen voortaan dus K-kaarten.
Bij deze uitreiking zullen de bestaande
leeftijdsgroepen één jaar worden verscho
ven, zodat aan de verschillende groepen
de volgende kaarten worden uitgereikt.
Personen geboren in 1926 en eerder ont

RIA BEKKERS Te koop een transport bin- Gevraagd: 
en nen- en buitenband maat 

HARRIE VAN DE LAAR 26-2, Nieuwstraat 84.

hebben de eer U kennis 
te geven van hun voor
genomen huwelijk, waar
van de inzegening zal 
plaats hebben op Dins
dag 26 November a.s. 
om 10 uur in de paro
chiekerk van het H. Hart 
van Jezus te Boxtel, 
waarna een plechtige H. 
Mis tot hunne intentie 
zal worden opgedragen. 

/ 

Het Katholieke Thuisfront 
net R. K. Dagmeisje 

Net dagmeisje gevraagd ParochieJ:H. Hart 
Hoog loon, Stationstr. 19. C. p. van Griensven
Verstelnaaister vraagt werk Rechterstraat 10, Boxtel 
aan huis. Adres bevragen 

Boxtel, Stationsplein 9 
Breukelschestraat 33 

Toekomstig adres Breukel
schestraat 33a. 

Gelegenheid tot feliciteeren 
van 1-2 uur Stationspl. 9. 

Molenstraat 19. 

St. Nicolaas. Te koop aan
geboden Meccanodoos, ge
zelschapspelen en kinder
leesboeken. Nwe. Kerkstr. 
49. 

Een in goeden staat zijnde 
stofzuiger te koop, Station
straat 96. 

Te koop waschmachine 
zonder wringer, Molenstr. 
52. 

Op 23 November a.s. ho- Te koop 6 zware biggen bij
pen onze ouders M. Veroude, Lennisheuvel

71.
A. J. VLAMINCKX 
G. P. VLAMINCK-BELT Te koop een haardkachel te

bevragen Bosscheweg 163A 
liefst na 6 uur 's-avonds. hun 25-jarig huwelijksfeest 

te vieren. Te dezer inten
tie zal op dien dag om 
half negen in de Parochie
kerk van het 1-1. Hart een 
H. Mis uit dankbaarheid
worden opgedragen.
Gelegenheid tot feliciteeren
v.an: half een tot half twee.
Hunne dankbare kinderen:

ANTOON 
PIET 
MARTIEN 
JOS 
TOOS 

- JAN
- MARTHA
- SJAAN
- GERARD
- RIETJE

Aangeboden: prima hen
nen, kippen en eenden. 
\X'orden gratis thuisbez. 
Prijs zeer billijk Aanbev. 
Fokkerij "Schoonoord" 
Driebergschew. 1 0b Zeist. 

Te koop gevraagd: Een 
complete Kerststal in goe
de staat verkerende. Br. on
der no. 22 van dit blad. 

Te koop Een toom beste 
biggen, J. v. d. Anker, 

Munsel 17, Boxtel. 

Te koop bij J. v. Hal Se
lisse 7 een toom beste 
biggen. 

Wit kinderschoentje gevon
den. Tegen advertentiekos
ten terug te bekomen, Mo
lenstraat 19. 

Gevraagd een Dagmeisje 
bij van den Brand-Spanjers 
Bosscheweg 80. 

Degene die plm. twee we
ken geleden op Langspier 
nabij Esch twee deurtjes 
van • de schuur heeft weg
genomen wordt aangeraden 
ten spoedigste terug te be
zorgen om vervolging te 
voorkomen. De dader is 
bekend. Eigenaar F. van 
Boxtel, Nieuwstraat 84. 

Te koop nog z.g.a.n. kin
derwagen, donkerblauw. 
Adres te bevragen Molen
straat 19. 

Te koop een préz, vleesch
snijmachine, 1 radio, waar
aan lamp B 543 ontbreekt 
f 50; een paar regenpijpen 
f 15; een paar roeispanen 
f 10, vier jonge hanen. 
Bevr. L. Moonen, Tongeren 
54 A Boxtel. 

Notaris P. MERTENS 
te Boxtel 

zal aldaar voor de Fam. v. 
Kleef, voor Inzet op Maan
dag 18 November 1946 in 
café Adelaars, Nieuwe 
Kerkstraat en zoo noodig 
voor Toewijzing op Maan
dag '.25 November 1946 in 
Café J. v. d. Meijden, 
Spoorstraat, telkens des 
nam. 5 uur. 

PUBLIEK VERKOOPEN 

de Burgerwoning met berg
plaats erf en tuin te Box
tel, Korte Kerkstraat 4, ka
daster sectie F nr. 3497, 
groot 6.75 aren. 
Verhuurd voor f 3.50 per 
week. Huur voor kooper 
vanaf den ten dag der 
week volgend op de beta
ling der koopsom. 
Lasten voor kooper vanaf 
1 Januari 1947. 
Betaling koopsom uiterlijk 
18 Februari 1947. 
Indien bij den inzet de ma
ximumprijs wordt bereikt, 
vindt onmiddellijk toewij
plaats. 

Notaris P. Mertens 
te Boxtel, 

zal aldaar op Maandag 18 
November 1946 voorm. 10 
uur ten verzoeke en ten 
woonhuize van den Heer 
H. van Dun, Einhovensche
weg 32, om contant geld,

publiek verkoopen: 
tafels, stoelen, ledikant, 
spiegels, platen, hanglamp, 
waschketel, potten, pannen, 
kuip, beugels en een ge
vende geit en hetgeen ver
der te koop wordt aange
boden. Bezichtiging één u. 
voor het begin der ver
kooping. 

verzoekt U vóór a.s. Maandag 

de thuis- en militaire adressen 

der soldaten uit de parochie 

schriftelijk op te geven, ook bij 

adresverandering aan: 

M.de Kort, Tongeren 34.

Gemeentelijke Abonnementsco�certen. 
Zondag 17 Nov om 3 uur n.m. 

CONCERT, 
door het Tilburgscb Stedelijk Orkest 
onder leiding van 

LOUIS TOEBOSCH 

in De Ark. 
Toegang op vertoon der groene concert,abonne, 
mentskaart 1945-191-6 

Toegang voor niet abonne(e)s f 1.50

Plaatsb�spreken Zondag aan de zaal van 11-12 uur 

Lederwaren, 
vakkundig en van prima leder vervaardigd zijn 

Geschenken van blijvende' waarde. 
Voor Actetasschen, Schooltasschen, 
Dames- en Heerenportefeuilles, Porte::: 
monnaies enz., wende men zich tot-

.A. J. M. VAN ELK 
Burgakker 16, BOXTEL 

-

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 1 
bij Bert van den Braak■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

BELANGRIJK 
vangen een A-kaart. 
Personen geboren in 
vangen en E-kaart. 

1927 t.m. 1932 ont- Een Duffelsche mantel te Voetbalschoenen te koop
aangeboden, nieuw, maat 
36 en 37, Breukelschestraat 
100. 

Ondecoindt Piet 

onze Kaas 

voor Boxtel en omgeving. 

Personen geboren in 1933 t.m. 1942 ont
vangen een C-kaart. 
Personen geboren in 1943 t.111. 1945 ont
vangen een D-kaart. 
Personen geboren in 1946 en later ont
vangen een E-kaart. 
Het inlegvel zal bij deze uitreking geen 
dienst doen. Men wordt daarom aangeraden 
dit niet in de stamkaarten, doch afzonderlijk 
te bewaren. 
Voor het uitreiken van een bonkaart zal 
hoekje 4, linksboven op de achterzijde van 
de tweede Distributiestamkaart, worden af
geknipt en ingenom·en. Uitsluitend personen 
in het bezit van een gezegelde stamkaart 
kunnen worden geholpen. / 
Bij de uitreiking aan zelfverzorgers, worden 
voortaan geen zegels meer geplakt. 
De zelfverzorgersboekjes zijn hiermede 
eveneens komen te vervallen. 
De uitreiking zal in de verschille�<le tot den 
Distributiekring Boxtel behorende gemeen
ten op de volgende dagen plaats hebben: 
A. Zelfverzorgers. Deze worden schriftelijk
opgeroepen tussen 18 Nov. en 7 Dec. 
B. Niet-zelfverzorgers. Hiervoor volgt nog
nadere mededeling.

VEREENVOUDIGING DER 
VLEESDISTRIBUTIE. 

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, 
dat, ter vereenvoudiging der vleesdistributie, 
met ingang van Maandag 11 November a.s. 
behalve bloedworst ook leverartikelen, nier
brood en zure zult zonder inlevering van 
bonnen verkrijgbaar zulen worden gesteld. 
Dit geldt eveneens voor lever, nier, zweze
rik, hart, uier en poten, alles uiteraard voor 
zover voorradig. 
Onderstaande artikelen blijven uitsluitend 
tegen inlevering van vleesbonnen verkrijg
baar. Achter elk artikel is vermeld, welke 
hoeveelheid men op een bon voor 100 gram 
kan kopen. 
vers rund-, kalfs-, varkens- of scha-

penvlees (zonder been) 100 gr. 
vers paardevlees (zonder been) 150 gr. 
vlees in blik 4 oz. = ± 112 gr. 
meat and vegetables 8 oz. = ± 225 gr. 
verse tong van runderen, kalveren, 

varkens, schapen en paarden 175 gr. 
vakenskluiven 330 gr. 
staart van runderen en kalveren 430 gr. 
gerookt en/of gekookt, rund-, kalfs-, 

varkens-, schapen- en paardevlees, 
gerookte worstsoorten, gebraden 
gehakt, corned beef 100 gr. 

knakworst, gekookte wostsoorten 130 gr. 
tongenworst 165 gr. 

(Zie vervolg bijvoegsel). 

koop Pr. Hendrikstraat 48. 

Te koop voor St. Nicolaas 
1 paar rolschaatsen op ko
gels; 1 mooie poppen wieg; 
1 nieuwe hockey-stek; 1 
tennisraket. H. Opheij, 

Breukelsche straat 93. 

Te koop heren jas, regen
pijpen, fietsstoeltje, lampe
kap en schilderij Dr. Hoek
straat 6. 

Zit- en slaapkamer 
gevraagd 

liefst ongemeubileerd, zon, 
der pension. 

Brieven onder no. 
bureau van dit blad. 

Vanaf Maandag 18 November 
zijn al onze voorradige artikelen 

vanwege het a.s. St. Nicolaasfeest 

zo nder klantenkaa�-' 
voor iedereen verkrijgbaar. 

� Ziet onze speciale St. Nicolaas-étalages. 

:l J. Wïttwem' s 
Manufacturen en Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18, Boxtel. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Inname van Amateurstabak 
op Maandag 2) November 
van 3 tot 4 uur bij 

E. v.d. Staak, Pr. Bernhardstr.12 te Boxtel.
Andreas Kreykamp's Tabaksbedrijven, Steyl. 

K N I P C U R S U S. 
Wij openen v. d. abonné's v. d. bl�d een .,, 

Schriftelijke Knip- en Naaicursus. 
Lesgeld f 1,75 p. m. porto inbegr. 2 lessen p. w. 
Insch. tot 15 Nov. onder motto "Knippen" bureau 
v. d. blad.

St. Nicolaas koopt zijn waardevolle
en blijvende cadeaux in Goud en Zilver bij 

F.P.v.Langen,Stationstr.62 
Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver 

ZIET ÉT ALAGE. 

Stoomververij ,,De Zon" 
Het vertrouwde adres van stoomen en verven. 
Wij verven alle kleuren, ook leren jassen, enz. 

Stoomgoederen met acht dagen uit en thuis. 

Sinterklaas is in zijn nopjes! 
• 

• 

• 

De keuze is ruim en zeer verzorgd . 

Aparte sieraden in goud en zilver . 

Tafelzilver van le klas fabrieken . 

• Ook voor 'n smalle beurs
een mooi geschenk. 

fll. van Vlerken = 'Boxtel 
Uurwerken Goud en Zilver Optiek 

Handig zoo'n Handwerkmandje! 

'n Echt leuk St. Nicolaas Geschenk! 
'n Groote opbergruimte.... en .... 
Afwaschbare "Rexine" bekleeding. 
De prijs valt ook mee! 

32.50 � 30.50 � 28.50 == 27.00

1 J. Witteoeen Woninginrichting

Rechterstraat 22, Boxtel Telefoon 476 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL 



Bijvoegsel 
Brabants Centrum 15 Nov. 

AANVULLING BONNENLIJST. 

voor de tweede helft van de 12de 
periode (10 t.m. 23 November) 1946. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 612 (strook 2). 
47-7 Algemeen: 750 gram suiker, boterham

strooisel enz. of 1500 gram jam, stroop
zen. of 1110 gra111 (is 3 potjes) pinda
kaas. 

47-8 algemeen: 125 gram koffie.
47-9 Algemeen: 50 gram thee.
Bonkaarten KD, KE 612 (strook 2). 
48-6, 48-7 Algemeen: 250 gram suiker, bo
terhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop

enz. of 370 gram (is 1 potje) pindakaas. 
Tabakskaarten. 
T 58: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
Op de bonnen voor suiker kan men, indien 
voorradig, pindakaas kopen; het betreft hier 
ruiming van een beperkt restant. 
Op bovenstaande bonnen kan met ingang 
van Vrijdag 15 November a.s. worden ge
kocht. 

Parochie=Age_nda 
PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. 

ZONDAG, 17 Nov. H.H. Missen om half 
7, kwart voor 8, 9 uur· en om half 11 de 
Hoogmis. Om 9 uur gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
'Vandaag zal onder alle H. Missen Pater 
Witbroek een afscheidspreek houden we
gens zijn vertrek naar de Missie. Vandaag 
de eerste schaal voor de Missie, de 2e schaal 
voor de bijz. noden van het Episcopaat. Bei
de collecten worden ten zeerste in de mild-

dadigheid der g<;lovigen aanbevolen. Van
daag na de Hoogmis vergadering van de 
KA. in het KJV. huis. 
Vanavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandagavond om half 8 Congregatie. 

• Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. Donderdagavond om kwart voor 8
KA. in het KJ.V. huis.
Vrijdag, 22 Nov. feestdag der H. Caecilia,
patrones der Koristen.
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 gez. rondst.
voor Anna Catharina Senden Tendijck; z.a.
gel. H. Mis tot bijz. intentie; H. Hart altaar
gel. jrgt. voor Gerardus Smits; om half 8
gel. jrgt. voor Antonius v. d. Meijden van
Hamond; z.a. gel. mndst. voor Albertus
Beekmans; H. Hart altaar gel. mndst. voor
Hendricus Poirters; om half 9 gel. mndst.
voor Francina Mombers.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt.
voor Petrus Johannes van Oerle; z.a. gel.
H. Mis voor Johanna Boogaerts v. d. Mee
rendonk; H. Hart altaar gel. mndst. voor
Josina van Dam Verhoeven; om half _8 gel.
jrgt. voor Francina Sanders v. d. Broek. ..
z.a. gel. jrgt. voor Antonetta Çrilis van
Schijndel; H. Hart altaar gel. H. Mis voor

. Petronella van Hal; om half 9 gel. mndst. 
voor Philomena Crols. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Henricus Dekkers; z.a. gel. jrgt. 
voor Anna Maria v. d. Sloot Bevers; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor over!. fam. v. 
d. Beerendonk de Laat; om hàlf 8 gel. H.
Mis voor Cato Lammers; z.a. gel. H. Mis
v.w. het "Biddend Leger"; H. Hart altaar
gel. H. Mis voor Henricus de Wild; om
half 9 gel. jrgt. voor Johannes Petrus Tielen;
om half 10 Huwelijksmis.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Hendrica van Griensven; z.a. gel. 
H. Mis voor Arnoldus van Kempen en
Maria de Laat de hsvr.; H. Hart altaar gel.

H. Mis voor ove�leden familie van Hout-van
de Langen berg; om half 8 gel. mndst. voor
Marinus v. d. Meijden; z.a. gel. H. Mis voor
Johannes van Hal; H. Hart altaar gel. mndst.
voor Hendrica v. d. Brand; om half 9 gel.
mndst. voor Antonia Slijters v. d. Langen
berg; om half 10 Huwelijksmis,
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Christina van Griensven; z.a. gel. jrgt. 
voor Adrianus van Leent; H. Hart altaar 
gel. H. Mis ter ere van het H. Bloed; om 
half 8 gel. H. Mis voor de beide koren der 
Maria Congregatie; z.a. gel. mndst. · voor 
Christiaan Snelders; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Andries Verhoeven v.w. de
Retraitepenning; om half 9 gel. H. Mis voor
Hendricus Poirters v.w. het koor.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Martina van Zeeland; z.a. gel. H. Mis 
voor Wilhelmus v. d. Brand; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Wim Timmermans te Hel
voirt over!.; om half 8 gel. H. Mis voor 
Lamberdina Clerx v. d. Ven; z.a. gel. mndst. 
voor Geertruda Verheijden van Sonsbeek; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Martinus
Hubertus Giesbers; om half 9 gel. jrgt. voor
Everardus Leermakers.
In het Liefdehuis zullen geschieden: Maa-n
dag gel. H. Mis voo rMartina van Zeeland; 
Dinsdag: gel. H. Mis voor Marinus van 
Laarl�oven; W oensd..tg : ?,el. H. Mis voor 
Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Donderdag 
gel. H. Mis voor Wilhelmina van Zoghel; 
Vrijdag en Zaterdag: gel. H. Mis toe bijz. 
intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te 
ontvangen: Christiaan Rom bout uit de pa
rochie van het Eucharistisch Hart van Jezus 
te Vught en Johanna van Eijndhoven uit de
ze parochie; waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt; Franciscus Marinus Schelle
kens geb. en won. te St. Michielsgestel en 
Anna Huberdina Maria van Griensven uit 
deze parochie; Antonius Josephus van Hout 
uit de parochie van den H. Johannes te Ois
terwijk en Francisca Reinera v. d. Langen-

berg uit deze parochie; waarvan heden de 
3e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen 
waarin niet is gedispense•�rd ten spoedigste 
aan den pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL 

23e Zondag na Pinksteren, 17 Nov. '46 

De 1 e schaal is voor de kerk; de 2e voor de 
B.N. Vanaf vandaag is de H. Familie voor 
meisjes op Zondag half 3 gesteld. Alle le
den dezer H. Familie worden dus verzocht 
vandaag om half 3 aanwezig te zijn. Van
avond 7 uur. Lof met • Rozenhoedje. 
Vandàag onder de Missen van 7 en 8 uur 
algemene H. Communie voor de leden 
der H. Familie van Moeders· en gehuwde 
vrouwen. 
Dinsdag feestdag van H. Elisabeth, Patro-nes 
der St. Elisabethvereniging. 
Donderdag, feestdag van O.L. Vrouw Pre
sentatie, d.i. de ,herdenking dat Maria op 
jeugdige leeftijd aan den dienst des· Heren 

. werd toegewijd .. 
Vrijdag, feestdag van de H. Ceciliá, patrones 
van zangers en zangeressen. De plechtige 
Mis ter ere van St. Caecilia zal op Zondag 
24 November gezongen worden._ 
ZONDAG, 17 Nov.: 6 uur I.d. voor de 
Gelovige Zielen; 7 uur voor de Parochie; 
8 uur Ld. voor Getruda v. d. Horst-Libregts 
v.w. Retraitepenning; kwart over 9 Ld. voor
een spoedige terugkeer uit het Buitenland;
half 11 de Hoogmis ter ere van St. Antonius
uit dankbaarheid. . • · 
MAANDAG, 18 Nov.: 7 uur gef. z.j. voor 
Wilhelmus Merkx; Ld. voor Wilhelmus van 
Zon en Johanna Maria Kusters z.e.; kwart 
voor 8 I.m. voor den Heer Karel v. d. Ven; 
l.d. voor Wilhelmina van Uden v. d. Brug
gen en Anna de dochter; half, 9 z.j. voor
Wilhelmina van Oirschot v. d. Sloot.
DINSDAG, 19 Nov.: 7 uur z.m. voor Hen
ricus van Eyk; I.m. voor Catharina Bekers; 
kwart voor 8 1.d. voor overleden leden van 



St. Elisabeth; 1.d. voor den Heer Jacobus 
Poot; half 9 Lm. voor Wilhelmina Pijnen
burg-Roosenboom; half 10 gez. Huwelijksm. 
WOENSDAG, 20 Nov.: 7 uur 1.m. voor 
Johanna Potters-Kemps; Ld. voor Jozefina 
van Schijndel v. d. Mortel en Henrica de 
dochter; kwart voor 8 Ld. voor Jos. van Su- . 
sante; Ld. voor Cornelis de Zeeuw; half 9 
z.j. voor Lambertus v. d. Staak.
DONDERDAG, 21 Nov.: 7 uur z.d. over!. 
fam. van Hoorn-Strijbos; l.d. voor Jan Ver
hoeven; kwart voor 8 l.d. voor de Heer en 
Mevrouw P. J. van Oerle; 1.d. voor over
leden leden Broederschap St. Willibrord; 
half 9 Ld. voor Adrianus Potters en echtgen. 
en Dina de dochter. 
VRIJDAG, 22 Nov.: 7 uur Ld. voor Fran
ciscus Boley; l.d. voor Henric_a van Schijndel 
Maas; kwart voor 8 l.d. voor Wilhelmina 
van Oerle; l.j. voor Wilhelmus v. d. Louw; 
half 9 z.d. voor de Heer en Mevrouw van 
Dijk van Oerle. 
ZATERDAG, 23 Nov.: 7 uur 1.d. voor Ja
coba v. d. Horst-Rademakers; 1.d. voor Jo
hannes van Eyndhoven; kwart voor 8 l.d. 
overleden familie Vlaminkx-Belt; 1.d. voor 
Anna Doevendans van Grinsven; half 9 z.d. 
uit dankbaarheid. 

PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE. 

23ste Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 welzijn der parochie. 
10 uur jrgt. voor Adrianus de Vroom. 
MAANDAG: half 8 jrgt. v_oor Johanna 
hsvr. van Adr. de Vroom. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Leden 
Boerinnen bond. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Hendricus 
de Bresser en Cornelia de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Arnoldus 
v. d. Oetelaar en Helena de hsvr.
VRIJDAG: h;ilf 8 jrgt. voor Hendricus Put� 
mans. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Maria hsvr. 

van Henricus Putmans. 
Deze week zullen geschieden: Zondag H. 
Mis voor Johanna van Eisch te Schijndel 
overleden, lid broederschap Lev. Rozen
krans; Maandag twee H. Missen voor Jo
hanna van Esch, H. Hart; Dinsdag twee H. 
Missen voor Joannes Essens vanwege ken
nis�en; Woensdag twee H. Missen voor Ma
rinus van Oorschot van wege de kind.eren; 
Donderdag twee H. Missen voor Gerardus 
Raaymakers vanwege de kleinkinderen; 
Vrijdag idem; Zaterdag H. Mis voor Gerar
dus Raaymakers vanwege zijn zuster; en 
H. Mis voor Gerardus Raaijmakers van
wege de buurt. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 
23ste Zondag na Pinksteren 1946. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor overleden 
ouders; half 9 . H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor het' welzijn van de"'parochianen. De 
eerste schaal is voor onze eigen kerk, de 
tweede voor B.N. Half 4 Lof met rozen
hoedje voor de soldaten in Indië. Aldus 
bidden wij met Maria's biddend leger. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; kwart over 8 plechtig jrgt. voor 
Antonius Schalkx uit deze parochie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johannes 
Verhoeven en Getrudis Veroude hsvr.; 
kwart over 8 gez. mndst. voor Petrus van 
Beers. . 
WOENSDAG: harf 8 H. Mis voor den heer 
Marinus Manders. kwart over 8 H. Mis, 
waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd 
voor den heer Adrianus v. d. Breekel. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de le
den v. d. Godvr.uchtige vereniging ter ere 
v. d. H. Theresia; kwart over 8 gez. H.
Mis ter ere v. d. H. Cecilia voor de leven
de en overleden leden v. h. Zangkoor alhier. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Josina van 
Dam, geboren Verhoeven; kwart over 8 H. 
Mis voor den heer Lambertus van Elk in 
den Hoog overleden. 
ZATERDAG.: half 8 H: Mis voor de sol
daten in'. Indië van wege Maria's biddend 
leger; kwart over 8 H. Mis, waarbij de 

kerk met een kaars wordt vereerd voor 
Adrianus Schelle. 
Biechthoren: kwart over 2 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur. Zes uur Lof met rozen
hoedje voor de soldaten in Indië. Wij ver
enigen ons hierbij met Maria's biddend 
leger. 
30 dagen worden de gebeden verzocht voor 
Catharina Pluyns-Spijkerboer te Best en 
Cornelis Viss�rs in 's Bosch overleden. 
ZONDAG 24 November: 7 uur. H. Mis 
voor de overleden leden en weldoeners van 
de St. Elisabethstichting. 

PAROCHIE ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
23ste Zondag na Pinksteren, 17 Nov. 1946 , 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Johanna Marti
nus W elv'aarts; 8 uur 1.m. tot welzijn der 

• par.; 10 uur z.m. voor Lambers van Abee
len als overleden Korist; 3 uur Lof, daarna
meisjes-congregatie· met Kruisweg-oefening
voor de overleden leden.
MAANDAG: 7 uur z.m. tot bijz. intentie;
half 8 l.j. voor Hendrik v. d. Meijden; 8 uur
l.j. voor Anna Maria Adrianus v. d. Velden.
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Maria Petrus
Pijnen burg; half 8 z.j. voor Johanna Maria
Lambertus Bakx; 8 uur 1.m. voor Johannes
van Amstel overleden te Lith.
WOENS�AG: 7 uur z.f, voor Martinus van
Mensvoort; half 8 l.j. voor Johannes Wel
vaarts; 8 uur Lmndst. voor Johannes Vingèr
hoets.
DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der
parochianen; half 8 z.mndst. voor Martinus
van Dijk; 8 uur l.mndst. voor wed. Johan
na Jan van "de Wiel.
-VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Catharina Mar
tinus van Mensvoort; half 8 I.mndst. voor
Helena Antonius Asveld; 8 uur 1.mndst. voor
Johannes v. d. Biggelaar. . 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Jan v. d. Lan
gen berg; 8 uur l.mndst. voor wed. W-.Uhel
mina Jan Vorstenbosch; 9 uur plechtige z.m.
tot bijz. intentie.
ZONDAG: 7 uur l.mndst. v,oor Helena
Leonardus van Rooy; 8 uur l.mndst. voor

wed. Johanná Adrianus· van de koevering. 
In de kapel der Eerw. Zusters; Maandag tot 
Zondag om 7 uur voor Wilhelmina Arnoldus 
Vermeer en wel: 
Maandag als overleden broederschap H. 
Moeder Anna; Dinsdag voor H. Pastoor 
van Ars; Woensdag voor Moeder van Goe
den R.; Donderdag voor processie van Ha
kendover; Vrijdag voor processie van Bok
hoven; Zaterdag voor broederschap H. Wil
librord; Zondag voor O.L.. Vrouw v.d. H. 

·'-Eik.
Gedoopt: Adriana Petronella Barbara Jo
hanna d. van . Cornelis Braken-Smulders; 
Elisabeth Johanna Maria Gerard d. van 
Cornelis v.d. Velden.de Crom. 

• -

PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH 
23ste Zondag na Pinksteren. 

'H.H. Misseq om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaai-. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje 
na het Lof een lied. Maandag en Dinsdag 
na de H. Mis van 8 uur moet het banken-
geld betaald worden _in de sacristiè. 
ZONDAG: 7 uur:. H. Mis voor bijz. Inten
tie (W).; half 9 H. Mis; 10 u_ur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur gez: H. Mis voor lev. 
en over!. leden van de H. Bernardus Ule.co
ten; 8 uur H. Mis voor Johannes .Wilhelmus 
van Exsel. 
DINSDAG: 7- uur H. Mis voor Theresia van 
de Ven-v. d. Sande te Geffen overleden; 
8 uur gef. jrgt. voor Henricus Sterks. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voQr Adrianus 
van Gcrven; 8 uur gef. jrgt. voor Wilhelmi-
na Sterks. , • 

DONDERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Maria 
Sterks; 8 uur gef. jrgt. voor Anna Maria 
Sterks. . , • 
VRiJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. voor Hen
drica van den Braak Appeldorn; 8 U!lr gef. 
jrgt. voor Frans Pijnenburg. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgit. voor Albertus 
van Dijk; 8 uur gef. jrgt. voor de Wed. 
Adriana Pijnenburg-v. d. Langenberg. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Levensdurf. 
Het is een kenmerkende eigenschap van de 
romantische geest graag op kerkhoven te 
verblijven. 
Wij moderne mensen, die patent verkregen 
op onze nuchterheid, zouden van onze 
romantische voo:·vade.ren vele goede ding€è'n 
kunnen foren. Ieder van ons moet soms wiis 
genoeg zijn eens even uit te rusten van het 
jachtige leven tussen de graven van de Do
denakker, ook als geen onzer vrienden er 
rust. 't Is als of wij in de stilte om een 
graf klaarder zien het nutteloze van menige 
daad. 
Men onderscheidt het bijkomstige van het 
wezenlijke en men komt tot de vruchtbare 
overtuiging dat tijdelijk succes, eer en goud 
en macht het eenmaal zullen moeten afleg
gen tegen de man met de zeis en de zand
loper. 
Slechts geestelijke werkelijkhede11 dragen we 
eenmaal met ons mee op onze tocht naar het 
land van Mollengijs. Wat zullen'we de Heer 
weten te bieden, die ons uitzond in zijn 
Wijngaard, op. missietocht in het onder
maanse, als onze levensboot aan de andere 
over zal meren? 
Er zijn veel mensen, mannen en vrouwen, 
die het kerkhof duchten, buiten Allerheiligen 
avond, omdat ze niet durven denken aan het 
stof, dat .ze eens zullen zijn. Ze duikelen 
onder in de zee van lawaaierig plezier, om 
maar niet zichzelf behoeven te zijn. Zij 
zoeken bij philosophen en dichters bij dans 
en jazz uitsluitsel op de betekenis van het 
leven. Maar· geen een die ant"'.oordt. 
Er is slechts antwoord te vinden bij God: 
"ons hart is ongerust, totdat het rust vindt 
in U, mijn God". 
Het leven -wordt zinloos, als het niet be
schenen wordt door het licht der Verrijzenis 

door een zuiver gemeenschaps-belasting
systeem de vermogens af te ronden naar een 
algemeen peil. 
Wanneer deze bedoeling ook in de socia
listische gedachtenwereld van Minister Lief
tinck de overhand krijgt, dan is hij daarmede 
op het verkeerde pad. Het is best mogelijk 
dat de heffing ineens of de vermogensaan
wasbelasting maar een grapje is, dat slechts 
één keer wordt uitgevoerd. Maar het is te 
vrezen dat dit een jaarlijkse grap wordt. 
Daarmee wordt dan vanzelfsprekend het 
persoonlijk initiatief van de zakenlieden de 
kop ingedrukt. Niemand zal zich gaan uit
sloven voor een uitbreiding van het staats
vermogen. 
Daar komt nog bij, dat buitenlandse mo
gendheden, niet veel trek zullen hebben met 
Nederlanders zaken te doen, ware' n�r zij 
weten dat een volgend jaar de toeset b,niet 
fleuriger zal worden, maar op he?vc:elfde 
niveau zal blijven, om de eenvoudige 
reden dat de Staat der Nederlanden het 
vermogen, het bedrijfskapitaal kortom. het 
hele handelsleven gaat nivelleren door een 
belasting, die alle handelsgeest moet doden. 
Men moet zich niet al te zeer blind staren 
op de stand van onze gulden, om zoveel 
mogelijk deviezen binnen te halen. Men 
moet ook niet steeds menen dat men het 
volk rijk maakt door de staatskas te ver
rijken. 
Een volk kan zich rijk maken, als het zich 
kan ontplooien in een wereldsysteem, waar 
voldoende vrijheid heerst en waar de kan
sen op persoonlijk bezit niet al te zeer wor
den beperkt. 
Van een zuiver socialistische financiële poli
tiek is absoluut geen heil te verwachten. 
Van de andere kant is het duidelijk, dat het 
liberale systeem evenmin het jiste is. Men 
zal hier de juiste middenweg moeten vinden. 
En dat moet toch niet zo erg moeilijk zijn. 
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waarheen hij gaat en waarvoor hij �erk!: Sinte Caecilia. •• Voor hem telt slechts de rekenschap, die hIJ 
• zal moeten geven van al zijn dàden.
Voor hem is de dood geen einde, maar een
gjorieus begin: 11de geboortedag", zoals de
eerste christenen zeiden.
Die gedachten rijpen in ons als we weten
te lezen in die wonderlijke catechismus in
beeld, die het kerkhof is.
De ware christenmens is vol goede moed,
omdat hij gelooft en omdat hij weet, dat
het graf geen einde is, treedt hij elke dag
het leven, als een die overwint, hoopvol te
gemoet. Hij verovert het leven in zj zijn
uitingen, hij omstrikt het met de handen
van goddelijke genade; rustig ziet hij de le
vensavond vallen, want aan al zijn daden zal
de Eeuwige Rechter de adem van Zijn Zoon
bespeuren, die hem redde van ijdel bejag.

-p_ R.

Belasting-overpeinzing. 
Niemand betaalt graag belasting, al is het 
hem nog zo duidelijk, dat het noodzakelijk 
is. Zolang deze belasting maar redelijk blijft 
zal hij in dit noodzakelijk kwaad weten te 
schikken. · 
Op slot van rekening heeft de belasting 
een belang voor ieder persoonlijk lid van de 
gemeenschap. Het gehele bestuursapparaat 
en vele instanties 9p sociaal en cultureel 
gebied moeten juist uit de belastingop
brengst in stand worden gehouden. 
In een behoorlijke democratische staat zal 
de belasting dan ook geen ander doel heb
ben dan de onkosten te dekken van alle 
noodzakelijke officiële apparaten. 
Begint het volk echter in te zien, dat een 
groot aantal instanties van deze gelden blij
ven leven zonder dat het bestaan dier or
ganen nog verantwoord is, dan is het vol
komen op zijn. plaats, hiertegen te ageren. 
Dit dient vanzelfsprekend langs rechtmatige 
wegen te gebeuren. De democratische op
bouw van onze Nederlandse gemeenschap 
heeft daarvoor voldoende gelegenheid, ook 
al zal het soms een ietwat langdradig proces 
kunnen worden. 
Zodra men echter met het heffen van be
lasting niet meer het algemeen belang op 
het oog heeft, dan wordt het geval geheel 
anders. En het lijkt ons, dat men door de 
nieuw-ingevoerde belastingen een geheel 
verkeerde weg inslaat. . 
Socialisten uit het Duitse Rijk van '33-'44 
en de Communisten uit het Russische thea
. ter hebben met hun belastingpolitiek een 
nivellering 'van het vermogen op het oog. 
Bij hen lag en ligt nog de bedoeling voor: 

De inaagd Caecilia die ieder kent 
als melodie en bruid en zuiver instrument, 
waarop God zelf zo fijne dingen speelde 
dat Orfeus' lier verveelde 
en heel 't Romeinse Rijk geraakte van de 

wijs; 
Caecilia, die blij en katholiek, 
en over héél de aarde, 
statig in vanen staat en veel standaarden 
als patronesse der muziek 
en die, - tot welken prijs! -
nu zij beveiligd leeft in 't paradijs 
waar haar geen handen meer onteren, 
den kerkelijken zang moet patroneren 
en droef en wijs, 
wanneer de zangers haar ter ere teren, 
voor God zingt miserere ..... . 
Ziet nu, hoe zeer zij Satan moet mishagen 
dat hij jaloers haar gaat belagen 
en, reeds vanaf de oorsprong vals,
haar trof in 't alleredelst deel: 
haar zangerige ziel, haar zilveren keel 
en lelie-witte hals. 

Sancta Caecilia, in uwe keel gewond, 
maak onze koor-zang weer gezond ; 
wil Satan door ons zingen eens beschamen 
en bid voor alle zangers dezer aarde. Amen. 
Jacques Schreurs M.S.C., Nis en Nimbus. 
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KATHOLIEK THUISFRONT 
PAROCHIE H. HART. 

Het Katholiek Thuisfront, parochie H. Hart, 
verzoekt U boeken te schenken aan onze 
soldaten in Indië en elders. a.s. Zaterdag
middag 23 November worden ze bij U 
afgehaald! . 

K.V.P.
Op de Woensdag gehouden vergadering van 
de Katholieke Volkspartij werden. tot be
stuursleden gekozen de heren Hub. van den 
Broek, H. Geertman, J. van Hal, M. de 
Kort, Th. Pastoor, Pietermans en A. Valks. 
De leden die door hun aanwezigheid belang
stelling toonden voor -de politieke organisatie 
hebben een nuttige bijeenkomst gehad, 
waarbij het aangename ook nog een rol 
speelde. 
Met enige muzieknummers van Boxtels' 

Orkest prettig ingezet werd het eerste deel 
der agenda vervurd door onzen Burgemees
ter met ene causerie over: ontstaan en ont
wikkeling van de politieke organisatie, waar
bij de spreker enige voorbeelden gaf der 
eigenaardige en daarmede zeer typische 
practische politiek in het verleden. 
Dit deel van de agenda was zeer leerzaam 
en daar de Burgemeester zich bereid ver
klaarde tot meerdere medewerking bij ver
gaderingen der K.V.P., zal het voor het 
nieuwe bestuur niet moeilijk vallen de ver
gaderingen _ met interessante agenda's aan 
te kondigen. 
Wellicht komen we alzo n� wel eens toe 
aan een meer algemene belangstelling voor 
de politieke organisatie, haar werkzaamheid 
en invloed op staatskundig terrein. 
HET CONCERT DOOR HET KONINKL. 
's-HERTOGENBOSCH' MANNENKOOR 

Op Vrijdag 29 November zal onder. auspi
ciën van Herlevend Boxtel een concert 
plaats hebben door het Koninklijk 's-Her
togenbosch' Mannenkoor. 
De dirigent, de heer Frans van Amelsfoort, 
streeft er naar het repertoire grondig te her
nieuwen. Bijzondere aandacht wordt ge
schonken aan de ·eigen Nederlandse volks
liederen. Bosch' Mannenkoor stimuleert dit 
door voor.aanstaande Nederlandse kunste
naars opdracht tot het componeren van zul
ke werken te geven. 
Op het in de Ark te geven Concert zullen 
bewerkingen van Middel-Nederlandse lie
deren gezongen worden, verder polyphone 
werken van da Vittoria en Hassler en enige 
werken van Alphons Diepenbrock. Vervol
gens liederen uit Valerius, Gedenck-clanck, 
terwijl ook de modernen niet zullen ontbre
ken. 
Solistische medewerking verlenen de heren 
Fr. van Grinsven (tenor) en Jan van Litsen
burg (piano). 
Al met al een zeer ·aantrekkelijk en voor
treffelijk programma, dat niet alleen aan de 
leden van Herlevend Boxtel, maar aan alle 
kunstzinnige belangstellenden in muziek en 
zang kan worden aanbevolen. 

,,BOXTELS TONEEL". 
Naar wij vernemen zal de bekende Toneel
vereniging 11Boxtels Toneel" op 25 en 26 
November a.s. wederom voor het voetlicht 
treden. 
Deze vereniging die ons al zo vaak van 
goede toneelkunst deed genieten, voert nu 
op het sublieme karakterstuk "De Rechte 
Lijn" geschreven door den groten drama
turg Johan Fabricius ons allen bekend als 
de vurige spreker van "Radio Oranje" in
oorlogstijd. " · 
Wie een avond aan hoogstaande toneelkunst 
wil genieten verzuime niet, een van deze 
avonden hij te wonen. Voor nadere bijzon
derheden verwijzen wij naar de in dit blad 
voorkomende advertentie. 

MIVA-AVOND 
Wij attenderen onze lezers op de Miva
avond, Donderdag 28 November. Zie ad
vertentie in dit blad. 

ONTVANGST ST. NICOLAAS. 
Naar wij vernemen zal tijdens de ontvangst 
van St. Nicolaas ten gemeentehuize, door de 
hem vergezellende Zwarte Pieten aan de 
kinderen een verrassing van den Goeden 
Sint worden toebedeeld . 

UITSLAG RODE-KRUIS-WEDSTRIJD. 
De prijswinnaars in de grote Rode-Kruis
wedstrijd: ,,Hoeveel nieuwe leden komen 
in Augustus uit de bus?" zijn thans bekend. 
Het aantal leden van het Nederlandse Rode 
Kruis bedraagt na deze campagne 635.714, 
waarvan 49.539 leden werden genoteerd 
tijdens de actie. 
De eerste prijs - eenn reis naar Indië, of 
het bedrag hiervoor uitgetrokken - werd 
gewonnen door den Heer P. Bakker, Ban
doengstraat '.20 bis, Utrecht.
De andere prijzen - reizen naar het bui
tenland - werden gewonnen door: 
2e pr. F. van Winkel, Markt te Budel (N.B.) 
3e pr. Joost Holster, Molendijk 32, Numans
dorp; 4e pr. J. M. Kr1stalijn, Bergselaan 97a, 
Rotterdam; 5e pr. A. v. d. Spek, Bosch
poortstraat 33, Ede. 
Het totaalbedrag, dat deze actie heeft op-· 
geleverd is: f 540.329,-, waarvoor de col
lecte in de bioscopen f 117.500,- heeft bij
gedragen. 
Ook dit maal heeft het Nederlandse volk 
niet geaarzeld zijn steun te geven aan het 
Nederlandse Rode Kruis, ondanks de on
gunstige omstandigheden, waaronder een en 
ander moest plaats vinden. 

Het Zondags Evangelie. 

En Hij �al terugkomen met majesteit 
om te oordelen de levenden en de 
doden. (Credo der H. Mis). 

In de geest zie ik voorbijtrekken een einde- . 
lozeprocessie van millioenen en millioenen 
mensen, die worden 9pgeroepen door ba
zuingeschal. Kleine en groten, schuiven 
voorbij in regelmatig tempo naar hetzelfde 
eindpunt: de dood! 
In het leven is er weinig, wat ons eraan her
innert. 'n Begrafenisstoet in een straat. Heel 
even maar. Als het paardengetrappel ver
stomd is, denken we er niet meer aan. 
Een vliegtuigongeluk in de krant. . Heel 
even, want met de krant leggen we ook de 
gedachte aan de eeuwigheid opzij. 
Er zal een dag komen, die verschrikkelijk 
zal zijn voor de zondaars en troostvol voor 
de rechtvaardigen. Dat is de dag, waarop 
de Heer zal spreken. Een dag waarop God 
zal spreken. Iets geweldigs! En waarom? 
Omdat Hij tot op die dag-zal zwijgen. 
Ik heb eens iemand gezien, die door grove 
laster werd beledigd. Hij zweeg, 'n Nieuwe 
belediging! Hij zweeg. Dat duurde een 
paar minuten. Toen was het genoeg. Hemel 
en aarde waren te klein. In een stortvloed 
van woorden spuwde hij ineens al zijn op
gekropte woede uit tegen de lasteraar. Die 
man zweeg slechts twee minuten en het 
werd een geweldige uitbarsting. 
Maar wat moet het dan wel zijn, als God 
na duizenden jaren te hebben gezwegen, 
eindelijk eens zal uitbarsten? 
God zwijgt. Ga de geschiedenis maar na. 
Zijn enige Zoon wordt gekruisigd. God 
zwijgt. 
Nero en Diocletiaan glunderen, wanneer 

- ,het bloed der maitclaren vlo�it door de
arena's. God zwijgt. 
Kerken worden opengebroken, cibories ont
eerd, heilige hosties over de grond geslin
gerd, priesters gedood, in Mexico en Rus
land. God zwijgt. 
Rechtvaardigheid, naasteliefde, zedelijkheid, 
de natuurwet, door God zelf in 's mensen 
hart gegrift, worden als uit de tijd overboord 
gegooid, na een oorlog, die ten hemel riep 
om rechtsherstel. 
Duizenden uitzuigers, duizenden zwarthan
delaren, duizenden onderdrukkers: 
God zwijgt. 
Duizenden onrechtvaardigen, duizenden wel
lustelingen: God zwijgt. 
Duizenden huichelaars, duizenden ellende
lingen. God zwijgt. 
God zwijgt en God blijft zwijgen tot de dag 
der grote en algehele afrekening, waarvan 
sprake is in het Evangelie van Zondag. 
En als God na al die eeuwen van haast 
eindeloos zwijgen eindelijk aan het spreken 
gaat, dan zal het verschrikkelijk zijn, voor 
diegenen, die met Zijn wetten en geboden 
steeds hebben gespeeld. 
Het zal zijn een "Dies Irae": een dag van 
toorn en verschrikking. 
Ziet ge, hoe die gezichten zich vertrekken 
van d� zondaars, hoort ge hun uitvluchten? 
Ze hadden meer kunnen doen aan hun 
godsdienstplichten, maar ze hadden zo wei
nig tijd, want hun zaak, hun winkel, hun 
betrekking, hun relaties eisten zoveel tijd 
op en ...... onder hun vrije tijd mochten ze 
toch ook wel iets hebben. 
En dan hun eerlijkheid in zaken! Ja, die was 
wel eens ooit zoek, maar ja je moest al iets 
doen om volgens zijn stand te leven, en zo 
kwam men wel eens tot oneerlijke practijken. 
Het huwelijk! Het was niet in orde, zoals 
zij leefden. Maar de omstandigheden, ach
teruigang in zaken, ziekten - alles liep 
tegen. Maar dan zal het vonnis onherroe
pelijk klinken: ,,Ga weg van Mij vervloekte 
in het eeuwige vuur". Mensen van de 20e 
eeuw: Staat hier eens een ogenblik stil 
en durft eens even hierop na te denken, 
want onfeibaar zeker komt die dag, ook 
voor u. 
Wat wilt ge? Zelf kunt ge uw plaats bepalen. 
Wat kiest ge? De genoegens van de tijd of 
die van eeuwigheid? Jezus Christus of den 
duivel? Welnu, gaat dan en strijdt, gaat 
dan en vervult uw plichten van vader en 
moeder. Gaat dan en blijft leven in reinheid 
en zuiverheid. Leeft allen volgens de plich
ten, die uw levensstaat meebrengt. Dan geen 
vrees voor die grote dag, want dan is et 
voor u geen kans op �ervloeking of ver
werping. Maar zult ge meetrekken in de 
stoet van zaligen om aan te heffen het 
eeuwig alleluia. 



AMERIKAANSE ONDERSCHEIDING. 
Door den Amerikaansen Militaire'n Attaché 
werden Donderdag 21 Nov. te Amsterdam 
onderscheidingen uitgereikt aan Nederland
se burgers als erkenning van de buitenge
wone verdiensten voor de hulp aan ge
allieerde vliegers verleend. 
De heer K Dekker, Ons Doelstraat 1, is een 
van de 50 ondergrondse piloten-helpers aan 
wie de vrijheidsmedalje met bronzen palm 
werd toegekend als erkenning voor de be
langrijke diensten bij huisvesting en escor-
tering van geallieerde vliegers. 
Dit onderdeel van het Nederlands verzet 
tijdens de Duitse bezetting was levensge- • 
vaarlijk en eiste veel moed en vastberaden
heid. 
Het is voor den heer Dekker een grote eer 
zijne verdiensten door de Amerikaanse re
gering middels de uitgereikte onderscheiding 
erkend te zien en wij wensen hem van harte 
geluk met de eerlijk en moeilijk verdiende
onderscheiding. ·, 
De eer die hem te beurt valt als een der 
belangrijkste ondergrondse piloten-helpers, 
zoals zij in het bulletin van de Amerikaanse 
voorlichtingsdienst genoemd worden straalt 
mede af op al diegenen uit Boxtel, die 
tijdens de bezetting zich hebben ingezet 
voor het geallieerd personeel. 

HUISEIGENAREN-VERENIGING 
BOXTEL - VUGHT 

Onder Voorzitterschap van Ir. Kramers werd 
een vergadering belegd op Donderdag 14 
November 1946 in Boxtel. 
De Voorzitter heeft in een langdurig betoog 
op enthousiaste wijze de belangen uiteen
gezet die de eigenaren hebben bij de ver
eniging. Er wordt opgewezen, dat het eigen
belang eist, dat alle eigenaren zich aan·
sluiten om te komen tot een massale ver
eniging, zoals deze in Vught reeds tot stand 
gekomen is. Waarom kan zulks in Boxtel 
niet? Op de vergadering blijkt echter dat de 
aanwezige niet-leden zich alle als lid op
geven. Als fout wordt het bestuur aange
wreven, dat het te weinig publiciteit aan haar 
werk geeft. Het bestuur heeft in het afge-

Appèl 
,,Wees Uzelf", zei ik tot iemand, 
Maar hij kon niet, hij was niemand. 

(De Genestet) 
Eens zag ik een typisch straattoneeltje zich 
afspelen in een stad in Brabant. Niet zo'n 
pitoresk, bont tafereeltje met een arme, 
blinde bliksem, die uit zijn draaiorgeltje de 
laatste opgewekte deuntjes tracht te halen, 
als hoofdfiguur, en waar op de achtergrond 
de schooljeugd joelend danst en springt en 
huppelt op de maat van de valse, maar op
monterende accoorden, die uit het rammel
dingske wippen, dat door een botsing met 
een modern voertuig gestroomlijnd was 
geworden. Helaas, zo schilderachtig lief was 
het toneeltje, dat ik af zag spelen, niet. 
Het was op een trieste herfstmorgen tegen 
10 uur, toen ik me, door de bijna verlaten 
straten der stad, naar het station spoedde. 
Het was een miezerig weertje, een druile
rige, plakkerige regen drensde omlaag uit 
een loodgrijze wolkendek en men moest een 
optimist van superklasse zijn wilde men 
bij dit triestig weertje zijn goed humeur 
bewaren. In de straat heerste weinig drukte. 
Alleen aan het einde er van stond een stel 
mensens in de rij, waarschijnlijk ergens op 
te wachten. Men trachtte zich tegen de re
gen te vrijwaren door een paraplu of door 
diep in zijn jas weg te duiken. Er stonden 
warempel nog enkele volgelingen van St. 
Hermandad bij ook. Met barse gezichten 
en koude neuzen stapten zij met regelmatige 
tred langs de wachtenden heen en weer. 
Dichterbij gekomen bemerkte ik dat de 
mensen stonden te wachten op het ogenblik 
dat de deuren van de bioscoop open zouden 
gaan, waar ze dan enkele plaatsbewijzen 
moesten trachten te veroveren. De dienaars 
der wet, hadden waarschijnlijk opdracht, 
te zorgen dat het verkeer niet gestremd 
werd, door de wachtende menigte, die met 
wat keuvelen de tijd probeerden te doden. 
Een groepje vrouwen, kennelijk zo uit het 
huishouden gestapt, stond druk gebarend, 
lawaaierig te roddelen over mevrouw die 
en die, • terwijl ze vergaten, dat ze hun 
eigen persoontje behoorden te laken, dat 
toch de kinderen, die naar school moesten, 
aan hun lot overliet. Enkele mannen ston
den, nonchalant tegen de muur geleund, 
een cigaretje te roken, dat tussen hun lip
pen bengelde. Ik vroeg me af of deze man
nen niet behoefde te werken, doch toen 
schoot het me plots te binnen, dat er ook 
nog zo'n soort beroep bestond, waarbij men 
zonder werken aan de kost kon komen, doch 
waar evenwel een zwart tintje aan kleefde. 
Aan het einde van de rij stond een ijdel 
bakvisje, met brutale ogen en veel make-up, 
die een geur verspreidde, die een getrouwe 
copie scheen te zijn van de bedwelmende 
geuren; die in een Indische tempel kunnen 
hangen. Zij was midden in een flirtpartijtje 
met een jongeman van om en om de ad1t
tien, die deze 11spijbeldag" in de bioscoop 
wenste door te brengen en over deze S.J)ij
belpartij stond te roemen alsof hij een twee
de Edison of Napoleon was geweest. On
gelukkigerwijze moesten ze hun conversa
tie, die toch zo 11Myters" was, ontijdig af
breken, daar tien zware klokslagen, die van 
de torens rolden, werkten als een 11Sesam, 

lopen jaar voor de Boxtelse leden rond 
negentig maal ingegrepen en practisch steeds 
met succes. Dit wordt groter naarmate het 
ledental toeneemt. Een grote Vereniging kan 
eisen stellen en haar wil opleggen. 
De Voorz. betoogt uitvoerig wat er in onze 
democratische staat nog overgebleven is van 
onze eigendomsrechten. 
De Verhuurder wordt gebruikt als belasting
betaler en hem worden alle rechten ontzegd. 
Hieraan moet een einde komen. De Voor
zitter dankt de leden voor de sociale hou
ding die zij tegenover de huurders steeds 
hebben aan den dag gelegd en spreekt h>t 
vertrouwen uit dat dit zo moge voortgaan. 
Het lidmaatschap kan tot 1 Maart 1947 nog 
worden verkregen op de gewone conditiën. 
Na dien datum moet als entree f 12.- per 
lid worden betaald als inleggeld. 
Men kan zich opgeven aan onderstaande 
leden: 
R. Beyk, Stationsstraat 31; H. A. Traa, On
rooyschestraat 60; A. G. van Haeren, Sta
tionsstraat 92; J. Maas-Maas, Lennisheuvel
35a; J. H. F. v. d. Plas, Bosscheweg 40;
A. v. Roosmalen, Breukelsestraat 77; L. van
Geffen, Onrooysestraat 23.
Nadat vele leden vragen aan het bestuur
hebben gesteld, die alle tot volledige tevre
denheid worden beantwoord, wordt te half
10 deze zeer vruchtbare vergadering geslo�
ten.
VOOR HET CONSUMENTENCREDIET. 
Men verzoek;t ons te willen mededelen dat 
op Dinsdag 26 November a.s. op het Ge
meentehuis des avonds om 7 uur zitting zal 
worden gehouden, om behulpzaam te zijn 
met het invullen van de formulieren voor 
Consumentencrediet. 

CORRESPONDENTIE. 
Van een lid der prijzencommissie ontvingen 
wij een ingezonden stuk, waarin de functie 
der commissie wordt toegelicht met een con
creet voorbeeld als uitgangspunt. 
Omreden wij het beter achten prijsbeheer
schingsaangelegenheden alleen commissoriaal 
te behandelen menen wij het aangebodene 
achterwege te moeten laten. 

open U". De deuren van het 11Rex-Theater" 
gingen open en de wachtenden wierpen zich 
als aasgieren op hun begeerde prooi. 
Dit tafreeltje is slechts één greep uit het 
leven van één dag. Doch als we bedenken, 
dat het zo dag in dag uit gaat dan· kan 
het gebeuren, dat men bedenkelijk het 
hoofd gaat schudden. De genotzucht en het 
verlangen naar de zedenverwilderende 
11kitchfilms" en andere onzinnige middelen 
om die honger naar genot te verzadigen 
vormen een heel goede waardemeter voor 
het culturele en morele peil, waarop ons 
volk staat. 
Dat onze moeders reeds voor dag en dauw 
hun gezinnen in de steek laten voor twee 
uurtjes genot, zegt reeds veel, maar weinig 
goeds. Als het genot vóór de gezinszorg 
geplaatst wordt, clan kunnen we het dienst
bodenvraagstuk begrijpen. 
Maar als we dan ook nog moeten zien dat 
onze jeugd opgroeit en opgekweekt wordt in 
deze hypermoderne tijd van danszalen, 
bioscopen en andere gevaarlijke ontspan
ningsgelegenheden, clan vragen we ons af, 
wat er van een volk moet worden, als haar 
jeugd de krachtige persoonlijkheid verloren 
heeft, die nodig is om zich een goede toe
komst te scheppen. Laten we deze wan
smakelijke toestand nu niet gaan verbloemen 
door holfrazerig te preken "Achter de wol
ken schijnt de zon". Want de tuchteloze 
ontspanning, waarin de moderne jongeman 
en het moderne meisje ten onder gaan, 
maakt die zon onmogelijk. 
Jong Brabant, Jong Neclerlancl is de felle 
begeestering, de liefde voor de arbeid kwijt. 
Op kantoor, ateliers, fabrieken, gezinnen 
of waar ook, overal blikt de arbeidsmoeheid 
ons te�en. 
Opbouw en vernieuwing, saamhorigheid en 
idealisme zijn geluiden, die tot nog toe 
grotendeels verloren zijn gegaan in de storm, 
die de tuchteloze ontspanning verwekte. Het 
kwaad heeft het overgrote deel van de 
jongere generatie reeds te zeer gehard om 
de verraderlijke windvlagen van de 10 %
te voelen, die voora,I de jeugd geleidelijk 
aan poogt te ontwortelen. Met een floers 
van lokmiddelen, in de vorm van uiterlijke 
schoonheid en bevalligheid wordt getracht 
de jeugdige geest te benevelen en jammer 
genoeg slagen zij daar dikwijls in. 
Zonen en dochters van Brabant, hoort gij de 
bezielende strijdkreet 11Eclele Brabant, were 
di" niet meer? 
Jongelui, gij zult opnieuw moeten beginnen 
met een stijl- en zinvol leven. De diverse 
jeugdorganisaties helpen U daarbij. Zij heb
ben reeds iets groots verricht, maar het kan 
en het moet nog grootser worden, daarvoor 
moet ook gij lid van een jeugdbeweging 
worden. Eendrachtig zult ge ten strijde moe
ten trekken tegen het verschrikkelijke mon
ster, dat een tuchteloos leven vormt. Onder 
het rythme van het gebed en onder be
scherming van het geloof, de bakermat van 
een gezonde maatschappij, zult gij deze 
nobele strijd winnen. Alles wat de plannen 
van onze katholieke jongeren in de weg 
staat en dwarsboomt, zal uit de weg geruimd 
moeten worden. 

Verkennerij, Giclsenbeweging. 

BURGERLIJKEN STAND BOXTEL. 
van 12 Nov. t.m. 18 Nov. 1946. 

GEBOREN: Marinus P. z.v. P. J. Timmer
mans e.v. M. Tinnebroek; Johanna M. d.v. 
A.W. Walravens e.v. H. G. M. Schellekens; 
Johannes C. M. z.v. A. v. d. Braak e.v. 
A. M. van Helvoort; Martinus W z.v. W. J.
M. Voets e.v. J. C. v. cl. Wijdeven; Wil
helmus J. z.v. G. op 't Hoog e.v. J. v. d.
Tillaart; Woutherus A. H. z.v. J. M. v.d.
Sande e.v. C. C. Brok.
ONDERTROUWD: Adrianus van der San
den en Hendrika Maria van den Dungen.
GEHUWD: Adrianus Blummel en Hendrika
Maria Leijten.
OVERLEDEN: Hendrikus van de Langen
berg, echtgenote van Th. van Grinsven;
Catharina van der Heijden, weduwe van An
tonius van der Meijden.

St. Nicolaas 
Kinderprijsvraag. 

Omdat Brabants Centrum vele trouwe le
zertjes en lezeresjes telt, die altijd weer de 

. kinderrubriek met spanning tegemoet zien, 
heeft St. Nicolaas aan B.C. 5 prachtige ca
deaux gebracht. En deze prijsjes zijn be
stemd voor die kinderen, die de volgende 
vragen goed weten op te lossen. 
1. Welke gebeurtenis . uit het leven. van

Jezus wordt op het bovenstaande plaatje
voorgesteld?

2. Vertel in het kort, wat ge van deze
gebeurtenis weet.

:l. Op welke Zondag van het jaar wordt 
deze gebeurtenis· uit Jezus leven in het 
Evangelie verhaald? 

Ieder kind kan aan deze prijsvraag deelne
men. De oplossingen moeten in gesloten en
veloppe met opschrift 11St. Nicolaaskinder
prijsvraag" Brabants Centrum, vóór Vrijdag 
29 November, worden bezorgd op de Pasto
rie van St. Petrus of op Molenstraat 19 
(niet bellen.) 

Papier onáanlast baar 
voor water en vuur. 

Papier, een van de oudste materialen voor 
het' dagelijks gebruik heeft door de ont
wikkeling van de wetenschap en de techniek 
,een nieuwe hoedanigheid gekregen waar
door het kan concurreren met rubber, zeil
doek en vele andere stoffen. Men heeft na
melijk een papiersoort weten te fabriceren, 
die niets van zijn sterkte verliest door de 
inwerking van vocht, water, zeep enz. en die 
ook niet kan branden. • . 
De vocht-sterkte wordt verkregen door de 
toevoeging van hars-kunststoffen, zoals me
lamine formaldehyde en urea formaldehyde. 
De eerste stof werd het eerste ontdekt en 
kan direct aan de papierpulp-massa worden 
toegevoegd. Later ontdekte men de tweéde 
harssoort die op de zelfde wijze behandeld 
kan worden. · 
Het papier ziet er uit als elk ander soort 
papier, doch de vezels zijn onzichtbaar ver
bonden door een geringe hoeveelheid plastic. 
De vocht-sterkte behandeling is eenvoudig 

. en goedkoop en opent de mogelijkheid voor 
de fabricage van een hele lijst nieuwe arti
kelen: papieren handdoeken, die niet meer 
uit elkaar vallen bij het gebruik of pluizen 
op handen en gezicht achterlaten; papieren 
zakken voor het meedragen van vochtige 
groenten, vlees, roomijs of bevroren voe
dingsmiddelen zonder dat de bodem er uit 
rolt; theezakjes die heel blijven in kokend 
water; behangselpapier ·dat volledig afwas
baar is; cigarettenpapier dat niet aan de 
lippen blijft kleven; papieren vaatdoeken en 
kopjesdoeken, die op dezelfde manier ge
bruikt kunnen worden als geweven doeken• 
papieren lakens, dekens, regenjassen e;. 
luiers. 
De vocht-sterkte alleen màakt het papier na
tuurlijk niet water-proof. Water-proof zak
ken houden de inhoud droog omdat zij 
gemaakt zijn uit verscheidene lagen papier 
en daartussen lagen asfalt die de zak water
proof maken. Maar het buitenste vel papier 
moet voldoende sterkte bezitten in vochtigen 
toestand om te voorkomen dat het barst of 
scheurt, waardoor het asfalt bloot zou ko
men, barsten en de· zak waardeloos maken. 
Vocht-sterk papier kan water-werend wor
den gemaakt door een aparte behandeling 
met hars of was. 
Nu het papier nog steeds tot zekere hooote 
schaars is hebben de fabrikanten nog slechts 
een heel klein deel van de nieuwe mogelijk
heden van toepassing verkend. 
Vuurvast papier zal spoedig beschikbaar zijn. 
Verder zijn de scheikundigen hard aan het 
werk om het papier zachter en meer aan 
geweven stof gelijk te maken, zodat het -op 
dezelfde aesthetischè wijze gedrapeerd kari 
worden als zijde en fluweel. 

Sport nieuws.

BOXTEL - ODC o - 3. 
Onder geweldige belangstellino had Zon
dag j.l. de ontmoeting plaats t�ssen Boxtel 
en ODC, in het St. Paulussportpark. Deze 
wedstrijd, die in een 3-0 zege voor de 
bezoekers eindigde, werd onder de meeste 
sportieve verstandhouding tussen de twee 

Inwoners van Boxtel! 

Veni aan St. 1Ucotaas=collecten 
op Zaterdag 23 en Zondag 24 November 

voor 't zwakke Kind. 

De geschiedenis van Felix Flink. 

1 5. Lode moest na tuurlijk vertellen wat hij 
in de lucht zoal had meegemaakt en dat 
deed hij met een zekere trots, zodat Felix 
met bewondering naar hem opkeek ........ . 
11We zullen samen eens gaan kijken", zei hij, 
11naar het vliegveld". Even keken Felix' ogen 
naar die v:in de vliegenier en toen hij zag 
dat het ernst was, gilde hij het uit van 
vreugde. Met een piloot na:ir het vliegveld, 
dat was geen droom. \X1ie had dat nog ooit 
durven denken, dat hij op zijn eerste auto
reis zou belanden op een vliegveld? En 
alleen om deze gedachte rees ook in Felix 
vliegertrots en naast zijn grote vriend stapte 
hij parmantig in de richting van het vlieg
veld. 
16. 11Kijk" zei Lode 11daar staat mijn kist. 

Dat is nou het jagertje, waarmee ik zo nou 
en dan de lucht ga opzoeken". Felix kan zijn 
ogen ha:ist niet geloven, nu daar dat prach
tig blinkende machientje zo maar kon aan
raken. L:ings alle kanten bestudeerde hij 
het toestel, zodat geen enkel onderdeel aan 
zijn aandacht ontsnapte. Van kop tot staart 
nam Felix de hele vogel goed op en hoe 
langer hij bleef kijken, hoe meer in hem 
het verlangen rees, om - al was het ook 
maar kort - eens met Lode te gaan vlie
gen. Terwijl Felix alle kleinigheden bestu
deerde, hield Lode hem goed in de gaten 
en de gevraagde gunst, die hij kon aflezen 
op zijn gezicht, verleende hij graag: Met 
zijn tweetjes de lucht in!!!!!!!! 



,oetbal lende teams gespeeld. Scheidsrechter Machielsen had dan ook geen moeil ijke taak. De· 3-0 zege was een weinig geflatteerd : <le winstpunten kwamen ODC ten volle toe; maar een tegenpunt had het zwoegende Boxtel-team, dat tot <le laatste minuut h iervoor bleef werken ,  zeker verdiend. In deze "big match" bleek ODC een stel goede speelkaarten en "last not l east" de meeste troeven in handen te h ebben .  (De eerste speelden z ij in  de tweede minuut al uit) . ODC beschikt over een gevaarl i jk en productief a anvalsquintet, waarin enkele uitstekende voetbal virtuozen staan, die echter van deze vi rtuos iteit wel eens misbru ik  maken door te kort en te vee l  indiv idueel spe l .  Dit remt de aanval en het fl itsende en het oevaarlijke l i jdt onder dit gegoochel . Toch is en bl ijft deze l in ie  de sterkste plek van het elftal. Zi j  kunnen het spreekwoord "Een ooede aanval i s  de beste verdediging" met ;echt huldigen. Hun middenl in ie was Zondaomiddao beter op dreef <lan anders, maar het bl ijft toch het zorgenkind van \iet elftal .  Waoenaars en  zi jn partner, Pen111ngs, bleken '"'voor hun taak berekend te zijn, vooral Wagenaars speelde een opvallende partij en verzette bergen werk. Keeper Bertens kreeg weinig geva"àrl i jk werk te v errichten, , datweinioe deed h ij overigens met veel elan. 
ln de° Boxtel ploeg i s  de verdediging de motor. Zi j  moest Zondag echter te veel aa_ndacht aan de voorhoede besteden, _om met als verdedioer uit haar rol te  val len.  Dit was een va1� de redenen, waarom zij het doel niet maagdelijk konden_ houden. Boxtelsmiddenlinie hebben we l i l  betere vorm gezien. Van \Veert werd hier wel erg gemist. De Boxtel-forwards combineerden niet snel  en zuiver oenoeo om de ODC veste uit e l kaar te rul<ken '"'en Pastoor werd te zwaar geschaduwd om gevaarl ijk te z ijn. 
In  het veld was van meerderheid enerzijds en m inderheid anderzijds geen sprake. ODC beschikte weliswaar over een surplus aan techniek, maar hier stelde Boxtel haar laa iend enthousiasme tegenover, zodat het woord overwicht" in deze wedstrijd geen rol speelde althans wat veldwerk betrof: Voor het do�! was ODC echter gevaarlijker. Haarsnelle attaques, waren niet van g�vaar ontbloot en zij wisten deze goede eigenschappen dan ook dankbaa_r te gebruiken, doordrie maal roos te schieten. 

De wedstrijd. 
Als scheidsrechter Mach ielsen het beginsig
naal geeft, hangt er een gezell ige derby
sfeer rond de krijtlijnen van het Boxtel terrein. ODC valt onmiddell i jk verwoed aanel).. schijnt op sensatie belust te zijn, wan�_r,eeds n_ë!, _ twee_ minuten kopt Bergwerff fraainaar Pennings, die de bal als op een presenteerblaadje voor de voeten kr!J_gt en, dankbaar profiterend van de aarzelmg der Bo�telverdedigers, geeft hij met een harde schu i ver keeper Bekkers het  nakijken en de ODC aanhang reden tot juichen. Dit doelpunt, datvoor ODC een grote morele steun betekent is voor Boxtel het sein om aan te pakl�en. Ongeoorioofd aanvallen levert een vrije trap op. Vanaf de rand van het strafschopoebied schiet v .  d .  Schoot hard en goed in 1�aar de bal vl iegt via een ODC 

1 • 

11 <l been naast. De overige aanva 1en wor en deels door het o)ibberige terrein en deels door het ODC a�hterhoedeblok, in  de kiem gesmoord, ter�1i j l  enkele tamme schote_n ,  die nog door deze fijne mazen heen glippen, door keeper Bertens onschadelijk gemaakt worden. ODC verplaatst nu het spel naar de Boxtelhelft waar het spel echter te kort en te individ�eel gehouden wordt. Zij ge
ven de stuo verdedigende Boxteldefensi e  steeds geleg;nheid tijdig in te grijpen. Toch beleeft die nog enkele hacheli jke momenten, als v ,  d .  Broek onzuiver terugspeelt en een kluwen van spelers vecht om de bal. Doel man Bekkers brengt opluchting, door zich manhaftig in de strijd te werpen en, met de bal, er weer uit te voorschijn te komen. Het laatste kwartier voor de \\rust golft het spel weer op en neer, zonder dat er wijzioino in  de stand komt. De schoten van de Bo;telaanvallers zi jn te tam en ODC zoekt het doel te hoog, om gevaar op te kunnen l everen . . Na de thee valt Boxtel d irect onstuimig aan en lanceert enkele gevaarlijke aanvallen over l inks waar Van Heesch een behoorlijke partij speelt. Keer op keer bestormen zij de ODC veste. Men gebint zich af te vragen of nu het keerpunt in de wedstrijd zal komeen of Boxtel in staat zal zi jn de gel ijkmaker te forceren. Bij een kanjer van Sterrenburg juichen de supporters reeds doch van onder de deklat kaatst de bal weer in het veld terug, waar Wagenaars hem naar voren dirigeert. Na enkele fraaie combinaties tussen v. d .  Boga·erdt en Scl1µlx, lost laatst, genoemde een fenomenale kogel op het Boxteldoel, waar de bal via de vuisten van den verrasten Bekkers, in de doelmond verdwijnt. Bekkers ·ging bij dit doelpunt niet vrij uit .  Zijn opstelling was niet geheel juist en toen hij zich wilde herstellen had het addertje reeds. z ijn  gif gespoten. Jammer van die fout, maar . . . . . .  zelfs Homerus sliep wel eens in. Onmiddell ij k  daarna moet hij weer in het touw, maar nu figuurl ijk. Hazenberg is nl .  doorgebroken en staat geheel alleen tegenover doelman Bekkers. Deze herstelt zijn fout met veel bravour, door zich zonder dralen voor de voeten van den 

aanstormenden Hazenberg te werpen. Boxtel gooit nu al les in de aanval om te trachten de achterstand te verkleinen. Van de I-le i j den mist een fraa ie kans door van dichtbij nog naast te kogelen. Een "kei" van M.  Voets vl iegt rakel ings over, doch bij deze stuiptrekkingen bl i jft het. Aan de andere zijde weet de actieve Hazenberg van een fout in de Boxtel-defens ie te profiteren, wanneer die treuzelt met aanvallen. Voor een magnifiek schot, vanaf de grens van het strafschotgebied moet Bekkers voor de derde maal zwichten. De. laatste vijf minuten domineert Boxtel nog voor het ODC doel, doch hun aanvallen zijn van gevaar ontbloot. Als scheidsrechter Machielsen het einclsignzia l  geeft, kan men zeggen dat het recht van de sterkste heeft gezegenvierd. Programma voor a.s . Z'ond;g 24 November : ODC-Taxanclria ; St . M. -Gestcl-Boxtel. 
BOXTEL I - SPORTLUST llI 4-0 Zondag behaalde Boxtel een 4-0 overwinning op Sportlust I I I .  De gehele wedstrijd was Boxtel in  de meerderheid, doch door het goede verdedigingswerk van Sportlust slazigcle Boxtel er eerst in  een kwartier voor de ;ust het eerste doelpunt te scoren 1 -0. Enkele Sportlust aanva l len leverden geen doelpunten op, zodat de rust inging met een 1 -0 voorsprong voor Boxtel .  Na de rust had Boxtel echter meer succes. Reeds in  de  eerste m inuten werd de  stand opgevoerd tot 2 -0. Sportlust probeerde nu  deze achterstandin te halen, doch weer is het Boxtel die een

doelpunt weet te scoren 3-0. Tien minuten voor het einde doelde Boxtel opnieuw 4-0, zodat bij het kl inken van het eindsignaal Boxtel een verdiende 4-0 overwinning heeft behaald. Boxtel Il kreeg van OEC IV een zware 8-2 nederlaag te incasseren.
ODC I I I-DETO V 1 - 5 ODC l l I  moest Zaterdagmiddag het onderspit delven in  de wedstrijd tegen Deto V ui.t E indhoven. De eerste helft van de wedstrijd eindigde met een 0- 1 voorsprong voor Deto Na de rust maakte een goed gerichte worp van Fr. Quinten de stand gelijk. Hierna deed het Eindhovense twaalftal een overwicht op ODC ster!; gevoelen en na enkele minuten scoorde het z ijn tweede doelpunt. ODC forceerde nog meerder malen een doorbraak maar de Deto-verdediging sloeg deze stuk voor stuk af. Door hun snel en beweegli jk spel kreeg de Eindhovense ploeg de kans om de ODC-linies te overrompelen en de stand tot 1 -5 te verhogen. De techniek van het spel laat bij ons 3e  twaa l ftal nog heel wat te  wensen over. Zij zouden er goed aan doen hier wat meer aandacht aan te besteden. 
VOLT I I I-ODC I 0 - 6. Ons 1 e twaal ftal bracht als gewoonli jk weer een overwinning mee naar huis .  Z ij hebben de tegenparti j geen kans gegeven om te scoren, terwijl zijzelf 6 maal de Volt-korf doorboorden. Dames en Heren, proficiat met deze n ieuwe zegepraal .  

Programma a.s .  Zondag : ODC 1-Or. Wit II I ;  ODC I I-ONA I I I ;  PSV IV-ODC lll .  
DVG - RKSVA 1 7 - 1Zondag j . l .  heeft DVG een grote overwinning op RKSVA I I  uit Schijndel behaalt, l iefst met 1 7- 1 . . DVG speelde over alle l in ies goed, waarbij de voorhoede zeer schotvaardig was, hetgeen blijkt uit de 17  goals, d i e  z i j  scoorden . Vanaf de aftrap is RKSVA hevig in  de aanval en reeds de eerste minuut krijgen z ij enige corners te nemen, die echter geen resultaat opleveren. Drie minuten later geeft de DVG-rechtsbuiten met een hard en strak schot z ijn club de le iding. 1 -0. Enige minuten later vergroot DVG de score op 2-0 .  Dan krijgt KRSVA een penalty te nemen, die wordt benut 2- 1 .  Direct daarop maakt DVG 3 - 1 .  Nog voor <le rust weten zij de s tand op te voeren tot 6- 1 ,  waarmede de rust ingaat. Na de rust is DVG d irect in de aanval en in  minder dan geen tijd is het 1 0- 1 .  Nu baat RKSVA de moed zakken envoor de scheidsrechter het einde blaastheeft DVG de stand op 1 7- 1  weten tebrengen.DVG II speelde om 1 2  uur ook tegen R K  SV A I I I  e n  wist eveneens weer een overwinning in de wacht te slepen. Nadat de rust was ingegaan met 1 -0, wisten zij na de  rust 2-0 van t e  maken, daarna scoort R K  S V  A tegen 2- 1 .  Daarna wisten beide el ftallen nog éénmaal te doelpunten , zodat het einde kwam met een 3-2 overwinning voor 

Voor de overgrote belangstelling bij gelegenheid van ons Zilveren Huwelijksfeest, betuigen wij onze hartelijke dank aan familie ,  buren en kennissen, in het bijzonder aan H.H. Geestelijken. 

Heer zoekt (on) gemeubileerde ZIT- (EN) 
SLAk-ff-': AMER met of zonder pension. Weekend 1anwezig. Vaste waschta fel . Electrisch. Nette _; ,and. Betaal goede prijs . Spoed. B .b .h .h .  R .  K.  Brieven onder no. 8 Molenstraat 1 9. 

, ,COTY' ' 

P. ROBBEN v.d. STEENen kinderen Parallelweg Zuid 2 1 .  BOXTEL, November 1 946. 
DANKBETUIGING. Ondergetekende brengt langs dezen weg zijn vriendelijken dank aan Dr. J .van Rooij en de Eerwaarde Zusters van het St. Lidwina-ziekenhuis, voor hunne kundige en liefdevolle behandeling. Verder dank aan Familie' A.  v .  cl. SandeKruijssen en allen, die mij tijdens mijne ziekte blijken van medelev en hebben gegeven_ , J .  E. VERDONK, 

Nieuwe Kerkstraat 107 Boxtel. 
WIJZIGING WINTERPROGRAMMA ! 
De aangekondigde culturele ontwikkelingsavond van 
27 November moet door bijzondere omstandigheden vervallen. Wij vestigen nu reeds Uw aandacht op een in te lassen herdenkingsavond voor onze in de oorlog gevallen leden. Hierover volgt nog verdere mededeling. Nederl. Kath. Arbeid.ersbeweging afd : Boxtel. 
Woensdag 27 November 

's avonds om 7 uur b ij H .  v. ROOIJ 
Vergadering 
v. ,d . Stierhouderij

voor  de l eden van de rayons TONGEREN en L U I SSEL. Het Bestuur. 

Wilt U Dansmuziek of Amusement in eigen kring ? 
DECCA,PLAIE,'>J voorzien hierin. 

Verkrijgbaar bij , 

J. v. OE R S, Burgakker 2, Boxtel
Ook gelegenheid tot huren van Versterker,Installaties. 

De strij d tegen d e  duu rte! 
1 AVEHA reikt u de helpende hand 1 1 

Witte Suiker :�
i

�� et. voors 1 c t
per K g .  

Spinazie OogSt 1 9:�
n äo ��or 7 5 ·et. 

per l iter bl ik 

Gepofte Gort 00:::\s 
et. voor 1 Set, 

per zakje van 1 0 0  g r. 

Blanco l '1ne 
voor het stij ven van de wasch 1 7 f van 2 1  voor C • 

per pak.  
Geldig van 21 tm 30 Nov. 

And re va n H i lst 

, ,Het Westland" 
Groenten� en Fruithandel 

opent a.s. Zaterdag 

Molenstraat 6 Versche Groenten en Fruit steeds voor" radig in groote verscheidenheid. Ook bezorging aan huis. 
1n VISCH 1
en KA A S

Als het vee op  stal staat, en 't groenvoer opraakt, 
brengt voedermeel uitkomst. 

Meel en Mengvoeder 
!lijn wij de G.aas 

Dirk Vos, Stationstraat 44. 
Vitamine A

Levertraan 

,, 

" 
,, 
" 

A· D 
B1 
C 
D 

Sanostol  � levertraan 
Devitran met sinas, 
S i n atran appelsmaak 
K a l kpreparaten 

M. Ol iemeulen
Drogisteij " De Molen" 

van de beste kwaliteit aan concurreerende 
r rijs bij 

A. W. VAN KEMPEN 
LENNISHEUVEL 1 16 

Voer in den wintertijd de leg uwer kippen op 
met VA N K E M P E N '  S prima Kippenvoer. 

St. Nicolaas::geschenken 
die altijd welkom zijn, vindt U bij 

C. BEVERS, Molenstraat 8
diverse soorten Crême Poeder Eau de Cológne 

parfum in luxe verpakking . Geschenkdozen Brillantine Poederdonsjes enz. 

De o rigine le  fij ne  Fransche  
Eau de  Cologne en  Parfu m 

is verkrijgbaar b ij : 
M .  O L I E M E U L E N
Drog;sterij " De M olen" 

1 

n JJ,,cacl',,t 51. 'llicofaas.=Cadeau ! 

z 78 O R T H E N S T R A A T  
's,HERTOGENBOSCH 78 � � De bekende lederzaak van 

� 
� J. P AIJMANS
z Schooltasschen i n  a l le  maten, Dames, e n  Heeren, � Portemonnaies, Dames, en H eeren Portefeui l l es, � Moedertasschen, ruime sorteering, Damestasschen,::J elk model. Enz., ènz. - Alles priina leder. 
f-4 Voor nuttige St. Nicolaasgeschenken � het beste adres : 
� J. PAIJMANSOrthenstraat 78, 's"Hertogenbosch. 

------� 

Wat schenkt dg Sint d it jaar ? 
Nt\luurl ijk 'n practisch Cadeau ! 

' n  G reep u it onze sorteering . . . .  

VOOR DE DAMES :  'n  Haardfauteuiltjc 'n Handwerktafeltje 'n Handwerkmandje 'n Theebeurs 'n Voetzak 'n Voetenbankje 
VOOR DE HEEREN : 'n Ligstoel met kussens 'n Lectuurbak 'n Boekenkast 'n Rookstandaard 
VOOR DE KINDEREN : 

45, -
27150 

'.27, -
1 2,90 

14,90 

3,50 

69,50 

1 '.2,50 

83 ,50 
1 6,90 

'n Fauteuiltje 4,90 'n Tafeltje 9,75 'n  Kinderstoel met potje '.29,50 'n Kinderclosetje 1 '.2,75 'n Looprek met bodem '.2'.2,50 'n Hobbelzwaan '.2 1 ,50 

1. J. Witteoeen
Woninginrichting Rechterstraat 22, Boxtel. Tel. 476. 

Vraagt nuttige geschenken ! 
U vindt deze in onze groote co11ectie 
LEDERWAREN Boekenta$schen, Portemonnaie's, Portefeuilles, Schooletui's, Kindertaschjes, Sigarettenkokers enz. enz. Voor elke beurs een passend cadeau 1 
HEIJMANS
B R E U K E L S C H E S T R. 

Thans in bonvrije pantoffels nog ruime keuze. 



DVG II. 
a.s. Zondag speelt DVG I en II uit de
return-wedstrijd tegen RKSVA II en III.
Veel succes !

AFD. GYMNASTIEK EN ATHLETIEK. 

De Afd. Gymnastiek en Athletiek der R.K.

Sportvereniging O.D.C. houdt voortaan haar 
wekelijkse trainingsavond iedere Vrijdag van 
19 tot 20 uur in de zaal a.d. Burgakker, uit
sluitend voor de afdeling Dames. 
(Dit in de plaats van 20 tot 21 uur.) 
Voor de Heren blijft iedere Woensdag
avond van 20 tot 21 uur ongewijzigd. 

HOCKEY-NIEUWS. 

De wedstrijden van verleden Zondag hebben 
voor onze vereniging een vrij gunstig ver
loop gehad. 
Zowel het eerste dames als het eerste heren
elftal slaagden er in hun wedstrijden te 
winnen en hierdoor zijn de heren weer 
bovenaan op de ranglijst gekomen. Het 
tweede heren-elftal verloor wederom, dit
maal uit tegen Forward. Jammer dat we er 
niet in slaagden ook maar een tegenpunt te 
scoren. 
Voor a.s. Zondag hebben we weer een uit
gebreid program te verwerken. Het tweede 
heren-elftal moet wederom een uitwedstrijd 
spelen tegen Tilburg IV. Deze wedstrijd is 
de eerste wedstrijd welke door Tilburg ge
speeld wordt en daarom moeten we pro
beren deze te winnen. 
Onze dames komen uit tegen Rapidity uit 
Oss om kwart voor twaalf. Dames, we heb
ben vorige week gewonnen. Ook deze wed
strijd moeten we weer winnen. Maar daar
om van het begin af aan flink aanpakken 
en doorzetten. Kunnen we deze wedstrijd 
wederom Winnen, dan stijgen we vermoede
lijk weer een plaats op de ranglijst en komen 
we bij de bovenste vier. 
De heren spelen te half drie tegen Oranje
Zwart III. Laten we er voor zorgen dat we 
onze bovenste plaats op de ranglijst weten 
te handhaven door een overwinning op dit 
elftal. Zeker het is maar het derde 
elftal1 maar daarom kunnen we toch ge
rust voorzichtig zijn, want er staat voor 
ons te veel op het spel om deze wedstrijd 
te mogen verliezen. Dus heren,· we doen 
ons best en het zal ons zeker gelukken te 
winnen. 

ADV ANCE-T AFEL TENNISNIEUWS. 

Advance I heeft de zware uitwedstrijd tegen 
SMASH I in Eindhoven verloren, en wel 
met 6�4, hoewel aangenomen mag worden 
dat dit de zwaarste wedstrijd van het sei
zoen was, hadden onze spelers met minder 
pech toch gelijk spel kunnen behalen, im
mers een voorstand met 20� 15 en een met 
19-16 in de derde set werd nog verloren.
Enfin, volgende keer meer succes.
Advance Il overdonderde E.T.C. Il uit Eind
hoven met 10-0 ondanks dat met een in
valler werd gespeeld, terwijl Advance III
n1et 6-4 van E.T.C. IV won.
Voor a.s. Zondag is vastgesteld IRENE I
(Tilburg)-ADVANCE I; ADVANCE II
ATOOM I (Eindhoven); I--I;elmond IV
ADVANCE Ill.

DAMMEN. 

De Eerste Boxtelse Damclub wist, na span
nende partijen, ook haar 3e compititie-wed
strijd voor de te klasse van de Prov. Noord
Brabantse Dambond, zij het met klein ver
schil, van de E.V.D.C. uit Valkenswaard te 
winnen. 
De totaal-uitslag was: 1 t-9. 
In de week van 24 tot 30 November a.s. 
wordt de compititie voortgezet met de thuis
wedstrijd tegen Vriendenkring uit Lieshout, 
terwijl a.s. Dinsdag de wedstrijden voor de 
onderlinge-compititie worden voortgezet 
waarbij de nieuwe leden worden uitgeno
digd tegenwoordig te zijn tot vaststelling der 
lijst voor de a.s. nieuwe onderlinge-compi
titie. 

AAN DE 1DEKOMST 

DENKEN 

was steeds de plicht der ouders. 
Dubbeltje voor dubbeltje, gulden 
voor gulden werd hiertoe opzij 
gelegd en op vaste tijden naar de 
spaarbank gebracht - hetzij voor 
de kinderen, hetzij voor extra 
uitgaven, voor moeilijke tijden of 
voor den ouden dag. Het viel 
niet altijd mee en toch moest het 
er vanaf. Ook thans rust op elkeen 
de plicht van sparen - vooral 
voor de tijden, dat er het noodige 
moet worden aangeschaft. Het is 
nu ook weer mogelijk om te 
sparen zonder op de kwaliteit of 
op den prijs van de voeding te 
bezuinigen, want één firma wijst 
U den weg: En betere waar -
En 10 procent. Dus : voor f 10.
cassabons een gulden gespaard. 

M. v. OERS Te koop electrische wasch- Te koop bij W. van de 
en machine met prima motor. Pasch, Langenberg 11 een 
C. v. OERS-YPELAAR Van Ranststraat 4. toom beste biggen.

danken voor de belangstel
ling bij gelegenheid van 
hun Huwelijk betoond. 
Boxtel, Koppel 3. 

Te koop een prima piano,
të'Vens een prima radiotoe
stel met nieuwe lampen. 
's avonds na 6 uur, Bos
scheweg 2 en 4, Boxtel. 
Te koop of te ruil Fornuis
kachel, gascomfoor, slagers
zaagbeugel, boomenrooi
touw, schaatsen, Zandvl. 6. 

Voor St. Nicolaas te koop 
stoommachientje, liggend 
keteltje, Molenstraat 51. 

Te koop gevraagd in goe
den staat zijnde 4 deelig 
kamerscherm, Prins Hendr. 
straat 10. 

Voor Heer, zit- en slaap
kamer aangeboden m. pen
sion. Br. onder no. 75, bur. 
Molenstraat 19. 

Te koop Belgische platte
buis kachel en mantelka
chel, bij J. de Punder, Kin
derbosch 76. 

Te koop stoommachiene
met bijbehoorende molen
tjes enz., prachtstuk voor 
St. Nicolaas. Stationstraat 
52, Boxtel. 
Te koop: salonlamp (rok
kap), '.2 fietsstoeltjes, 1 paar
·nieuwe bruine damesschoe
nen maat 42, 6 porcelein
schaaltjes voor kroonlamp,
bevragen Molenstraat 19.
Te koop N.S.F. Radio, zon
der lampen f 20,-, Bevr.
Molenstraat 19.
Wil licht hakselmachine
ruilen op zwaardere, tevens
te koop stationaire 5 pk
benzine motor iets defect
(Deutsch) en rogge en ha
verstroo, bij P. v. d. Made
Langenberg 23 Boxtel.
Te koop een vulkachel met
platbuisje en pijp, een gas
oventje, en een paar lage
zwarte schoenen, maat 41.
Bevragen Kasteellaan 10. 

Telefonisch aangesloten 
onder no. 

486 

H. VOETS
Handel in Aardappelen, 

Groenten en Fruit 

Bosscheweg 2 en 4, Boxtel 

Te koop 5 zware driftvar- Te koop een fornuiskachel
kens bij J. Pijnenburg, Mijl- bij Wed. v. d. Meijden, 
straat 9 Boxtel. Tongeren 77. 

Gevraagd door goed ingevoerde Maatschappij 
v. LEVENS- EN VOLKSVERZEKERING

Flinke Jongeman (gehuwd) 
om als agent-incasseerder v. Schijndel, Boxtel 
en omgeving op te treden. Borgstelling ver
eischt. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder 
no. 9, Bur. Molenstraat 19. 

--
MIV A:::avond ten bate der Missie 

DONDERDAG '.28 NOVEMBER 1946
in Schouwburg "DE ARK". 

- Aanvang 7,30 uur.

-
Opvoering van:

• ,,Blank en Zwart''
van Ed. Terlingen. 

- door EINDH. ROOMSCH TOONEEL
- Regie: H. v. Hirtum

-
Spreker:Pater L. VERHAGEN O.E.S.A.

EINDHOVEN. 
- Prijzen· der plaatsen f 150 en f 1.----

Plaats bespreken en kaartenverkoop: 
Donderdag van 1'.2-1 uur. Voorziet U
tijdig van plaatsen. Donateurs kunnen 
zich van plaatskaarten voorzien a.s. 
Maandag 25 Nov. van 1'.2-1 uur aan 
de Ark. Uitnodigingskaart meebrengen 

Sinterklaas is in zijn nopjes! 

8 De keuze is ruim en zeer verzorgd. 
e Aparte sieraden in goud en zilver. 
e Tafelzilver van 1 e klas fabrieken. 
e Ook voor 'n smalle beurs 

een mooi geschenk. 

,A.v. Vlerken - Boxtel
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

"BOXTEL'S TON;EL" a 
Brengt op MAANDAG '.25 en 
DINSDAG '.26 NOVEMBER 
ten tonele het prachtige karak
terspel van Johan Fabricius 

,,De Rechte Lijn" 
Regie: P. Prince. 
Grime Th. Lamoen 
Cost.: fa. Ridderikhof, Hoorn. 
Prijzen f 1.50 en f 1.00 

Aanvang 8 uur (Beneden 18 jaar geen toegang). 
Plaatsbespreken op Zondag '.24, Maandag 25 en 
Dinsdag '.26 Nov. van 1'.2-1 u. a.d. cassa der Ark. 

1 

Hebt U moeilijkheden met het vinden van Uw 

St. Nicolaas-Cadeau? 
Loopt U bi) ons eens binnen. Wij hebben 
een ruime keuze in GOUDEN en ZILVEREN 
artikelen 

Geschikt voor elke beurs. 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Horlogerie ' • Optiek • Goud en Zilver. 

49t, .,-,., .,-,., .... ,,,-,., ... tet,.,-,.,,,-,.,.,-,.,.,-,.,.,-,.,.,-,.,.,-,.,..,..,-,., 

Voor Chem. reinigen en Verven 

... ,Stoomververij "De Zon" 
Wordt afgehaald en thuisbezorgd. 

Tevens te ruil een Bakfiets voor een 
Transportrijwiel met goede banden.· 

N. OSKAM
Rechterstraat 54 • BOXTEL 
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naam 

achter 

• 
thee! 

Als het gaat over Zaden of Bloemfrichtc
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Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen] 

Wegens heropening 
• OP 30 NOVEMBER a.s. n.m. 3 u.
van onze geheel gemoderniseerde zaak
Stationstraat no. 9, zijn onze ateliers

Gesloten 

vanaf Maandag 2 5 November. 
Door het geheel modern inrichten onzer 
ateliers is het ons mogelijk geworden U 
alleen eerste klas foto's te leveren. 
Tevens kunt U zich laten inschrijven in 
ons nieuw klantenkaart-systeem. 

Foto-Atelier VAN El TEN 
STATIONSTRAAT 9. BOXTEL 

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
bli Bert van den Braak ■

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Magazijn "De Bijenkorf" 
BOXTEL, 
Stationstraat 55 

Markt 4. 

A.v. Kol
SCHIJNDEL 
St. Servatiusstr. 20 

U vindt bij ons de grootste keuze 

Speelgoederen 
Puzzles, Gezelschapspelen, houten en metalen 
Treinen, Constructie- Bouw- en Blokkendozen, 
Poppen, Poppenwagens, Poppentrekwagens. 
Verder diverse soorten Houten Figuren, Paar
den, Auto's, Sleeperswagens, enz., enz. 

St. N icolaas:::geschenken 
vindt U bij ons voor ieder== 
een en voor elke beurs. 

Slechts een enkele greep uit 't vele: 
Rooktafels, Rookstellen, Parapluiebakken, Lectuurbakken, Kapstokken, 
Borstel en Courantenhangers, Linnenbankjes, Naaiboxen, Theebladen, 
Kelkenbakjes en Messenleggers in étui, Boorden-, Zakdoek-, Kousen-, 
en Dassendozen, Kluwe-houders, Koekdozen, Theelichtjes, Bonbonstellen. 

Grote sortering Vazen en Pullen in Tin-, Plateel- en Aardewerk. 
Grote voorraad Byouterieën, Parfumerieën en Lederwaren. 

Zie ons uitgebreid strooibiljet welk een 
dezer dagen U per post wordt bezorgd. ,,De Bijenkorf" 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL 



Bijvoegsel 
Brabants Centrum 22 Nov. • 

Distributie nieuws.

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor de eerste helft van de 13de
periode 1946 (24 Nov. tm. 7 Dec.) 

Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen van: 
Bonkaaren KA, KB, KC 612 (strook No. 3) 
49-'-1 Brood: 800 gram brood 
49-2 Brood: 400 gram brood
49-1 Boter: 125 gram boter.
49-2 Boter: 125 gram margarine of t 00

gram vet.
49-3 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet. 
49-1 Melk: 4 liter melk.
49- t Vlees: 100 gram vlees.
49-2 Vlees: 400 gram vlees
49-1 Algemeen: 200 gram kaas
49-2 Algemeen: 50 gram cacao.
49-3 Algemeen: 750 gram suiker, boter

ham strooisel enz. of t 500 gram jam, 
stroop enz. 

49-1 B Reserve: 1600 gram brood.
49- t C Reserve: 800 gram brood.
49-2B, 49-2C Reserve: 3 liter mei: no.
49-3B Reserve: 100 gram kaas.
49-3C Reserve: 1 ei.
Bonkaarten KD, KE 612 (strook no. 3) 
50-1 Brood: 800 gram brood.
50---1 Boter: 250 gram boter.
50---2 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
50-1 Melk: t 2 liter melk.
50---1, 50-2 Vlees: 100 gram vlees.
50-1 Algemeen: 100 gram kaas.
50-2 Algemeen: 50 gram cacao.
50-3, 50-4, 50-5 Algemeen: 250 gram

suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 
gram jam, stroop enz. 

50-6 Algemeen: 1 ei.
50- t D Reserve: 800 gram brood.
50-1E Reserce: 250 gram rijst.
50-2E Reserve: 300 gram bloem.
Tabakskaarten enz. 
T59: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V60: 200 gram chocolade en/of suikerwerk. 
X59: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X60: 100 gram chocolade en/of suikerwerk. 
Voor de week van 1 t.m. 8 December zul
len nog bonnen worden aangewezen voor 
tabak en suikerwerk. 

Deze week is wederom 100 gram vlees extra 
beschikbaar, zodat men in totaal 500 gram 
per veertien dagen ontvangt. 
Op de bonnen voor tabaksartikelen zal bij 
aankoop van 2 rantsoenen cigaretten ten 
minste één pakje cigaretten, ·vervaardigd uit 
Zuid-Amerikaanse tabak gekocht moeten 
worden. 
Voor zovér nog voorradig, kan op de suiker
bonnen pindakaas worden gekocht en wel 
één potje ( + 370 gram) pindakaas per 
250 gram suiker. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 22 November a.s. worden gebruikt, 
met uitzondering van de bonnen voor vlees 
en melk, waarop eerst met ingang \·an. 
Maandag '.25 November a.s. mag worden 
gekocht. 

Parochie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 24 Nov. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 
de Hoogmis. De Hoogmis zal worden opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie. Des avonds om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje. Om half 4 H. Familie 
Na de H. Familie vergadering van de pre
fecten en onderprefecten. Zij worden ver
zocht hun boekjes in orde te brengen en 
deze mede te brengen. · Vandaag de 2e 

1 schaal voor de bijz. noden van het Episco
paat welke bijz. in de milddadigheicl der 
gelovigen wordt aanbevolen. 
Met dank kunnen wij vermelden dat de 
collecte van Pater Witbroek 685 gulden 
heeft opgeb�acht. 
Vandaag zullen de aspiranten der Maria 
garde op plechtige wijze hun, toewi_iding 
aan Maria doen. Vanwege deze plechtig
heid zal om kwart voor 8 in de kapel van 
Duinendaal een gezongen H. Mis worden 
opgedr,agen door de Directeur, waaronder 
gezamelijke H. Communie van alle leden. 
's Middags om half 3 Lof, eveneens in de 
kapel van Duinendaal, waaronder plechtige 

• toewijding, waarbij wij ook rekenen op de
aanwezigheid van alle leden.
Deze dag wordt besloten met een Mariale
oudersavond in het St. Paulus Jeugdhuis,
Nieuwstraat, 's avonds om half 8.

. Alle ouders worden hier verwacht.
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 gez. Dienst 
voor Franc.:.iscus Servatius van Elten en Mia 
de dochter; z.a. gel. H. Mis ter ere ·van 
het H. Bloed voor een overledene; H. Hart 
altaar ·gel. I-1. Mis voor Johanna Bogaerts 
v. cl. Meerendonk; om half 8 gel. mndst.
voor Wilhelmina van Zogchel; z.a. gel. H.
Mis voor Antonia Slijters v. cl. Langen berg;
H. Hart altaar gel. I-1. Mis voor Henricus

..Poirters vanwege het koor; om half 9 gel.
H. Mis voqr Lambertus van Berkel; om half
10 gez. Dienst voor' de levende en over!.
leden van het Zangkoor.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Catharina van Griensven; z.a. gel. H. 
Mis voor Peter Karel van Rooij vanwege het 
l-1. Bloed; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Ceertrucla Verheijden van Sonsbeek van
wege het H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis
voor Marinus v. d. Meijden; z.a. gel. H. Mis
voor over!. fam. v, cl. Meerendonk den Dek
ker; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Lam
berclina Clerx v. d. Ven; om half 9 gel.
H. Mis voor de levende en over!. leden van
de processie naai: Hakendover; om 10 uur
Huwelijksmis.

9 gel. H. Mis voor Paulina Voets vanwege 
de Retraitepenning. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Lambertus v. d. Besselaar; z.a. gel. 
mndst. voor Petrus Bergrnan; H. Hart al
taar gel. H. Mis voor Andreas Schuurmans; 
om half 8 gel. jrgt. voor Cornelis v. cl: Lan
genberg; z.a. gel. mndst. voor Henclrica 
Muselaers van Drnnen; H. Hart altaar gel. 
jrgt. voor Martinus Sterken, Antonetta Ster
ken van Rooij en Gerardus Sterken; om 
half 9 gel. H. Mis voor den Zeer Eerw. Heer 
Pastoor C. Dam en vanwege de KA; om 
half 10 huwelijksmis. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan
dag gel. H. Mis voor Marinus van Laar
hoven; Dinsdag gel. H. Mis voor Anna v. 
d. Meijden v. d. Ven; Woensdag gel. H.
Mis voor Martina van Zeeland; Donderdag
gel. H. Mis voor \\ïilhelmina van Zogchel;
Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis tot bijz.
intentie.

WOENSDAG: om kwart voor 7 gel. jrgt. 
voor overleden fam. Nijkamp; z.a. gel. jrgt. 
voor over!. fam. Hendricus van Boxtel van 
Kuijk; H. Hart altaar gel. H. Mi/ voor 
Christiaan Snelders vanwege een vriend; om 
half 8 gel. jrgt. voor Elisabeth Leermakers 
Hoefnagels; z.a.r1'gel. H. Mis vanwege het 
"Biddend Leger"; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Johanna Bogaers v. d. Meerendonk; 
om half 9 gel. H. Mis voor Petrus Antonius 
de Visser. 

Het H.· Sacrament des Huwelijks wensen te 
ontvangen: Adrianus v. cl. Sanden geb. te 
Schijndel en won. te Boxtel en Hendrica 
Maria van den Dungen uit deze parochie; 
waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; 

. Christiaan Rombout uit de par. van het 

DONDERDAG-: om kwart voor 7 gez. 
Dienst voor Martinus Voets; z.a. gel. I-1. 
Mis voor Gijsbertus Looijmans; H. Hart 
altaar gel. jrgt .. voor Cornelis Lambertus 
Winkens; om half 8 gel. H. Mis voor Maria 
Catharina Vermeijren van Hamond en Hen
dricus den zoon; z.a. gel. H. Mis voor 
Martina van Zeeland vanwege de H. Eik; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Lambertus
v. d. • Besselaar vanwege de processie naar
Hakendover; om half 9 gel. H. Mis voor
Josina van Dam Verhoeyen; om half 10
Huwelijksmis. . .. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Alberuts Welling; z.a. gel. H. Mis ter
ere van het H. Bloed; H. Hart altaar. gel.
jrgt. voor Adriana van Nieuw burg van Erp;
om half 8 gel. jrgt. voor Hendrica Winkens
van Schijndel; z.a. gel. mndst. voo Peter '
Karel van Rooij; H. Hart altçiar gel. mndst.
voor Anna v. �- Steen v. cl. Brand; om half

• Eucharistisch Hart van Jezus te Vught en
Johanna van Eijndhoven uit deze parochie;
waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht de hun bekende
huwelijksbeletselen waarin niet is gedispen
seerd ten spoedigste aan den pastoor bekend
te maken.
Voor de Missie van de uitvaart van Wilhel- •
mma van Zogchel f 14.10.

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
'.24ste en laatste Zondag na Pinksteren, 
24 November. 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N. In de Hoogmis van vandaag geen 
volkszang; om kwart voor 12 H. Familie 
voor jongens; om 2 uur Santa Teresa voor 
de meisjes; om half 4 H. Familie voor de 
mannen; om 7 uur Lof met Rozenhoedje en 
volkszang voor onze mannen en jongens 
in Indië. 
a.s. Zaterdag feestdag-van den H. Andreas,
Apostel. .De leden der H. Familie worden
in een 'der H. Missen verwacht.
Zondag a.s. 1 Dec. preekt in de H.H. Mis
sen Pater Venantius voor de Sint Martinus
Naaikring.
ZONDAG, 24 Nov.: 6 uur l.d. voor Gertru
da v. d. Horst-Libregts vanwege Broeder, 



schap H. Hart; 7 uur 1.d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der Parochie; 8 uur· l.d. 
Bijzondere Intentie; kwart over 9 l.d. uit 
Dankbaarheid; half 11 de Hoogmis voor de 
overleden leden v. h. Zangkoor St. Ceacilia. 
MAANDAG, 25 Nov.: 7 uur I.d. Theodorus 
v. d. Weijs't van Dongen; 1.d. voor Johanna
van Zeeland te Esch overleden; kwart voor 
8 I.d. voor den Heer Karel v. d. Ven; I.m. 
voor Jo van Zeeland; Half 9 z.j. voor Piet 
van Laarhoven. 
DINSDAG, 26 Nov.: 7 uur Pl. z.j. voor den 
Heer Frans de Leyer en Antonia z.e . .; I.m. 
voor Catharina Bekers; kwart voor , 8 1.d. 
voor Mej. van Laarhoven-Kuipers; half 9 
I.m. Gerardus . van Erp; 10 uur Pl. gez.
Huwelijksmis; Zijaltaar l.d. voor den Heer •
Henricus Bekkers.
WÇ)ENSDAG, 27 Nov.: 7 uur z.m. voor
Jan de Leyer; I.m. voor Jacoba v. d. Horst
Rademakers; kwart voor 8 l.d. 'voor Mej.
van Laarhoven van Zantvoort; I.d. voor
Wilhelmina van Ruulo; half 9 Pl. z.jrgt.
voor den Heer Wilhelmus Montens en An
na Paymans z.e.
DONDERDAG, 28 Nov.: 7 uur I.d. voor
Theresia v. d. Ven v. d. Sande; I.d. voor
den Heer Willem Bos; kwart voor 8 I.m.
voor Gertruda v. d. Horst-Libregts; I.m.
voor Antonius v. d. Eerden; half 9 1.d. voor
Thomas v. Alphen en Johanna Schellen z.e.
VRIJDAG, 29 Nov.: 7 uur z.d. voor Theo
dorus Hendriks; l.d. voor Theresia v. d. Ven
v. d. Sande; kwart voor 8 l.j. voor Adrianus
van Nieuwenhuizen; I.m. voor Johannes
Verhoeven; half 9 z.m. voor Jos v. Susante.
ZATERDAG, 30 Nov.: 7 uur l.d. voor den
Heer Jan de Leyer vanwege Nichtjes; l.d.
voor Maria Habraken v. d. Loo te Berkel
overleden; kwart voor 8 I.d. • Johanna Kars
semaker v. d. Steen; l.d. voor Anny van
Domburg; half 9 z.d. voor Gerardus Roo
vers.

PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE 
Laatste Zondag na Pinksteren 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn 
der parochie; 10 uur voor de Koristen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria hsvr. 
van Martinus Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor lijzon-
dere interitie. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
van Abeelen en Elisabeth van Abeelen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joannes de 
�eijzer en Allegonda de hsvr. 

_ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia van 

Oorschot. 
Deze week zullen geschieden: Z�ndag H. 
Mis voor familie Groenendaal; Maandag: 
2 H. Missen voor de familie Groenendaal; 
Dinsdag H. Mis yoor Adrianus v. d. Vel
den en H. Mis voor Joannes Corn Timmer
mans; Woensdag H. Mis voor Theodora 
Appeldoorn te Best overleden en· H. Mis 
voor Wilhelmus Lambertus v. Erp in Indië 
overleden; Donderdag H. Mis voor Henri
cus v. d. Larigenberg te Boxtel overleden en 
H. Mis voor Joannes Kluytmans te Schijn
del overleden; Vrijdag en Zaterdag telkens
2 H. Missen voor Gerardus Raaijmakers
vanwege de buurt.

PAROCHIE H. !HERESIA BOXTEL. 
24ste Zondag na Pinksteren 1946. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor overleden· 
leden en weldoeners v. d. St. Elisabethstich
ting; half 9 H. Mis voor H. Eerw. Heer 
Wilhelmus Spierings, gewezen Pastoor en 
Deken van Boxtel en weldoener van onze 
parochie. 10 uur Hoogmis voc5r het welzijn 
van onze parochie. De eerste schaal is voor 
onze eigen kerk; de tweede voor B.N. Na 
de Hoogmis vergadering v. d. St. Vincen
tiusvereniging in het gewoon vergaderlo
kaal. Half 4 Lof met rozenhoedje, om Gods 
zegeningen te verkrijgen over het bewaar-
school onderwijs. 
MAANDAG: half 8 H. ,Mis tot bijzondere 
intentie; kwart over 8 jrgt., waarbij de kerk 
met een kaars wordt vereerd voor Norber- • 
tus v. d. Wal, Maria Veraa en Mechelina 
Goossens hsvr. 
DINSDAG: half 8 H. Mis. voor Johannes 
Vissers; kwart over 8 jrgt., waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor 
Adriana van Mol-Theunissen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere v.d. 
H. Jozef; kwart over 8 gez. H. Mis voor
mej. Wilhelmina v. d. Boom.
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor een 
zieke; kwart over 8 H. Mis tot i,ótentie van 
de leden der Godsvruchtige vereniging ter 
ere v. d, H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8.. jrgt. voór Cornelis Vis
ser" en Margaretha v. d. Kerkhof hsvr.; 
kwart over 8 gez. jrgt. voor den heer Ja
cobus Pijnenburg. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Franciscus 
van Riel en Adriana van Elderen hsvr.; kwart 
over 8 H. Mis (wekelijkse) voor wede. 

' Catharina v. d. Meijden v. d. Heijden. 
Biechthoren: half 3 tot 4 en van half 6 
tot 7 uur. Zes uur Lof met rozenhoedje 

voor de soldaten in Indië, verenigen we ons 
met Maria's Biddend leger. 
De zelatricen van de Godvruchtige vereni
ging ter ere van de H. Theresia worden 
verzocht, de contributie der leden op te 
halen. Jaarlijkse of halfjaarlijkse en af te 
dragen in de sacristie. . 
Niet-zelfverzorgers van onze paror;hie wor
den in het gewoon vergaderlokaal"•alhier in 
de gelegenheid gesteld de bonkaarten van 
de distributie af te halen 14 December. 
Kinderen, die onder de H. Mis ;Van kwart 
over 8 communiceren, worden in de gele
genheid gesteld, om een beker melk in de 
school te krijgen na tijdige aanvraag daar
toe en in overleg met het hoofd der school • 
alhier. 
Bidden we voor Paulina Franciscus Verhoe
ven-Linssen te Boxtel overleden. 
ZONDAG 1 December half 8 H. Mis als 

· weldoenster v. St. Vincentuis-vereniging v.
wede. Catharina v. d. Meijden-v. d. Heijden.
Bereiden wij ons door een noveen ter ere
v. cl. Zoete Lieve Vrouw van den Bosch
voor tot deze Zondag voor het welslagen
van de bouw voor het Jeugdhuis St. The
resia in onze parochie.

PAROCHIE ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
24e Zondag na Pinksteren, 24 Nov. 1946. 

ZONDAG: half 7 I.mndst. voor. Helena 
Leonardus van Rooij; 8 uur l.mndst. voor 
de wede. Johanna Adrianus van de Koeve
ring; de hoogmis te 10 uur tot welzijn der 
par.; 3 uur Lof, daarna jongens-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Everd v. d. 
Vleuten; half 8 z.mndst. voor Cornelis de 
Laat; 8 uur I.mndst. voor Martinus van 
Houtum. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Catharina Everd 
v. d. Vleuten; half 8 z.mndst. voor Wilhel
mina Arnoldus Vermeer; 8 uur l.mndst. voor
Maria Vughs.
WOENSDAG: 7 uur z.m. voor de overleden 
Koristen; 8 uur I. 7e voor Leonardus Wel
vaarts; 9 uur z.m. ter ere der H. Caecilia. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der 
parochianen; half 8 z.mndst. voor Lambertus 
Van Abeelen; 8 uur l.j. voor Johannes Wel-. 
vaarts. 
VRIJDAG: 7 uur�z.j. voor Wilhelmus van 
de� Vleuten; half 8 z.mndst. voor Wil
helmina Wilhelmus Bax; 8 uur l.j. voor 
Jacobus van Eyndhoven. . , 

hout; 8 uur l.j. voor Johanna Jacobus van 
Eyndhoven. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der paro
chie; 8 uur l.j. voor Franciscus Copal; 19 
uur z.m. voor Leonardus W elvaarts als over
leden lid H. Theresia. 
In de kapel d�r Eerw. Zusters: Maandag en 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Leonardus Wel
vaarts Woensdag 7 uur I.m. Martinus van 
Houtum; Donderdag 7 uur I.m. voor Eerw. 
Zuster Vincentius, Vrijdag 7 uur I.m. voor 
Leonardus Welvaarts als overleden lid H. 
Cunera; Zaterdag 7 uur I.m. idem als over!. 
lid H. Willibrord; Zondag 7 uur I.m. idem 
als over!. oud lid van den Bijenbond. 
Op Zondag 24 Nov. zullen na de H. Missen 
lootjes verkocht worden ter heropbouw van 
het gesticht "de Heibloem" te Voorhout en 
het gesticht "Stokershorst" te Neder,veert. 
Gedoopt: Heorica Cornelia Wilhelmina en 
Petronella Adriana Antonia drs. van Wilhel
mus van Aarle-Asveld. 
Missiebus: Bij huwelijk van H. van Houtum 
Thomassen f 10,-. 

., 

PAROCHIE ST. WILLIBORDUS ESCH. 
24ste Zondag na Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 uur, hàlf 9 en· 10 uur 
- •Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal

collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na
de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje;
na het Lof een lied.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes
Wilhelmus van Exsel; half 9 H. Mis; 10 uur
Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Willi
brordus van Exsel; 8 uur gef. jrgt. voor

' Maria van Exsel; 9 uur gez. H. Mis voor
lev. en over!. leden van het Parochiaal
Zangkoor St. Willibrordus.
DINSDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Wilhel
mina van Exsel; B uur gef. ,jrgt... voor Jo-
hannes van Kempen.
WOENSDAG: 7- uur gef. jrgt. voor Adria
nus van Kempen-Sterks; 8 uur gef. jrgt. van
:Antonia van Kempen. •
DONDERDAG: 7 uur gef. • )rgt. voor Jan
van Kempen; B uur gef. jrgt. voor Petrus
van Nunen en hsvr.
VRIJDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Adrianus
en Maria Sterks; 8 uur gef. jrgt. voor Cor-
nelis' Konings.

ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Elisabeth v. d. •. 
Vleuten; half 8 z.j. voor Petrus van Lies-

ZATERDAG: 7 u�r mndst. voor Anna Ma
ria Brox; 8 uur gef. jrgt. voor Maria Ko
nings-van den Braak.
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

? WAAR zijn de vechtjassen gebleven . . . . . . . 1 

Het is een vrij normaal verschijnsel in de 
geschiedenis der volkeren, dat er, na elke 
oorlog, die werdgewonnen of verloren, een 
soórt van gezapige zelfgenoegzaamheid of 
doffe berusting over de mensheid komt. 
Het is alsof er in de jaren van bloedige 
twist een maximum aan strijdvaardigheid 
moest worden opgebracht, zodat er, wan
neer Mars van zijn .. zegekar stapt, in de 
harten der strijders slechts één groot ver
langen overblijft naar nooit meer te storen 
rust. 
Ook na deze oorlog constateert men in ons 
volk zulk een onwrikbare onverstoorbaar
heid. Is het niet tekenend ·- in het raam 
van deze vaststelling - dat ook ons Katho
lieke volksdeel zoetjes aan indommelt, als 
had het een te veel aan slaappoeders geslikt. 
Ieder van ons brengt zijn offer aan St. Bu
reaucratius. Er is niemand die meer stem
men zou krijgen bij een mogelijke verki�
zing. De vechtjassen onder ons moet Je 
zoeken ip.et een lamp van minstens duizend 
kaars. Wij geloven het wel. In vele zak:n, 
die nochtans diep in ons volksbestaan m
grijpen, zijn we onverschillig geworden. 
Van de honderd jongelui, die ik dezer dagen 
mocht testen, wist er niet één, dat het Ka
tholieke amendement op verhoogde Kinder-
toeslag vorige week was afgestemd. . Niemand van hen had het gelezen; me
mand van hen voelde dit aan als een linkse 
uppercut op de massieve kaak van het gro�e 
gezin. Niemand van hen had ook maar emg 
denkbeeld van de dcizende guldens, die 
door ons verlies in de Staten Generaal elke 
week aan het grote gezin worden onttrok
ken Slee-hts de Katholieke Kamerfractie 
sf'o'fi'clortder'1eicling van den H�er Andries- -
sen op de bres voor een gunstiger regeling 
ten bate van het grote gezin. 
Ziet, dat moest onze jonge mannen ter harte 

Alleen voor 

Vrouwen .. 
• Geen man ial vertrouwen
op meisjes woorden'
noch op vrouwen gepraat;
op een wentelend wiel
werd haar hart gemaakt
Ijst in haar borst gelegd.

Dit is een oud-Noord-Germaanse spreu)< 
• vanuit het jaar· 1000 na Christus, genomen
uit een oud godenliederen•boek. Het werd
waarschijnlijk door een vrouw geschreven.
In die tijd moet de vrouw dus niet zo erg_
hoog aangeschreven gewees.t zijn bij de m�n
nelijke Germanen, want hei 1s wel waarsch11n
lijk dat deze spreuk het meest in de mond
van een man zal geklonken hebben. In een
andere spreuk komt ongeveer dezelfde ge
dachte naac voren, al heeft hier meer een
algemene bedoeling voorgelegen om n.l. de
deugd der voorzichtigheid te prijzen en de
voorbarigheid te laken. -

Men love bij avond de dag 
de vrouw na de dood 
het zwaard na de slag 
het ijs aan de oever 
e'en meisje na het huwelijk 
de wijn na de dronk. 

Denk nu nist dat deze spreuken hier werden 
neergeschreven om ze tde te passen op deze 
tijd en op _de vrouwen van deze tijd. Niets 
zou. minder passend zijn, maar tegelijkertijd 
zou het ook onwaar zijn, Wanneer dan ook 
de bedoeling was geweest de vrouwen dezer 
moderne tijden te kwetsen, zou het de titel 
gedragen hebben "alleen voor Mannen". 
De bedoeling van de afdruk dezer spreuken 
is een zuiver wetenschappelijke. We kennen 
b.v. allemaal het Brabantse gezegde: ,,Een
vrouwenhand en een paardentand mogen 
nooit rusten". , . 
.Y erder hebt' ge wel eens gehoord dat katten 
en vrouwen huisdieren zijn en dat de man 
die zijn vrouw liefheeft haar thuis laat. 
Bijna al dérgelijke woorden zijn pijnlijk voor 
de. dames en niet minder voor de heren, zo
lang zij verloofd zijn. 
'Nu is er een geleerde die graag een aantal 
spreekwoorden, spreuken of gezegden zou 
verzamelen die juist het tegendeel beweren 
van hee zwakke geslacht Tegelijkertijd zou 
hij graag een aantal spreuken of zegswijzen • 

gaan; dat moest hen strijdlustig maken. 
Maar neen, het is een onbewogen massa 
weekdieren zonder smaak. 
In hun ogen is het veel voornamer, dat de 
scheidsrechter, die een of andere wedstrijd 
bar slecht floot, op zijn weg naar het stati
on onder gejoel en gehoon- te horen krijgt 
welk een nulliteit in het kwadraad hij deze 
lauwe November-middag was. Veel voor
namer is het te weten of' de vader van de 
bruid, die deze. morgen trouwde in het wit, 
een bolhoed droeg of een hoge zijde dan 
zich te bekommeren om de miserabele huis
vesting van meneer Jansen, drie hoof! 
Niet lang geleden gingen we per ho �n-
uit de bissc_hopsstad naar 't gesc, -<en 
Rotterdam; het was koud en de mist drong 
in je gebeente. Ergens in de moerassige 
wijdte meerde de boot. Op de berm stond 
een sjofel ventje: een bosje kranten onder 
zijn arm. 
Had hij er lang gestaàn in zijn versleten 
jas? Ik weet het niet. Wel weet ik, dat hij 

-geen Katholieke krant colporteerde. Hij
stond er in naam van de "Waarheid" van
meneer Koeiemans en Co.
Ja, dat was· het weer: dat onbègrijpelijke !
Daar had een Katholiek moeten staan, zin
gend het lied van Hem, die eens gezegd
heeft: ·,,Ik ben de Waarheid".
Dit is geen tijd voor halfheid. Vechtjassen
waar zijt ge gebleven? Kan de strijdbare
geest de( eerste_ christenen dan niet meer
vaardig worden over ons?
We moeten onverwijld in de arena, allemaal.
Wij zijn hier beneden lid van de strijdba,re
Kerk Het kerkhof is er om te rusten, maar ...
Het Leven is geen vreden_ alhier
Geen; wàpenstilstand vragen.

• Het Leven is een strijdbanie\ -
Tot in Gods-Handen dragen.

bijeen hebben die de slechte kwaliteiten van
de man naar voren brengen.
Het moet voor de lezeressen van Brabants
Centrum een waar genoegen zijn als zij die
geleérde aan dergelijke spreuken kunnen
helpen. Zij dienen daarmee de wetenschap
en tegelijkertijd hebben zij een prachtige
kans om in deze zegswijzen een verdediging
te vinden voor hun vrouwelijke waardigheid.
Er zij echter opgewezen dat het alleen gaat
over bestaande spreekwoorden of uitdruk
kingen, die de vrouw verdedigen of de man
aanvallen. De dames worden vriendelijk ver
zocht hun vondsten op schrift te stellen en
op Molenstraat 19 in te leveren. Brabants
Centrum zorgt dan voor doorzending aan
de betrokken geleerde, en zal hoogst waar
schijnlijk een aantal dezer spreuken 'publi
ceren. Tevens echter zij de wens geuit, dat
hierdoor geen familietwisten zullen ontstaan.
Daarom is· het toegestaan dat de mannen
hun wijsheden aan hetzelfde adres bekend
maken.

ACTIE
Federatie Nederlandsche Bedrijven

tegen het vakgroepstelsel. 

De persdienst der F.N .B. schriJft ons: 
De Federatie van Nederlandse Bedrijven te
gen Economische Dictatuur en ter bevorde
ring van het particulier initiatief, heeft kort
geleden een zeer belangrijk besluit geno
men. Men heeft de wens uit�esproken, dat +" 

de Regering thans op zeer korten termijn 
zal overgaan tot de reeds lang geleden toe
gezegde democratisereing der vakgroepen. 
Geschiedt zulks niet, dan zal de F.N.B. aan 
haar duizenden leden en aan het Nederland
se. bedrijfsleven in het algemeen, adviseren, 

. vanaf 1 Januari a.s. niet langer deel uit te 
maken van de vakgroepen en de contributie 
aan deze instelling niet meer te betalen. 
Dit besluit der F.N.B. heeft alom in de 
lande weerklank ,gevonden. Om te beginnen 

,_ heeft de Nationale Ac'tie tegen Economische 
Dictatuur (N.A.T.E.D.) die 1500 leden om
vat, 1 hierin aanleiding gevonden, met de 
F.N.B. te fusiëren, waardoor de positie van 
laatstgenoemde organisatie in aanzienlijke 
mate is versterkt. Maar bovendien· zijn zo
veel adhaesiebetuigingen1 zowel van onder
nemers als van vrije bedrijfsorganisaties bij 
de F.N.B. pinnengekomen, dat de thans 
ondernomen actie in zeer sterke mate aan 
betekenis gewonnen heeft. Zo hebben o.a. 

de slagers de�er dagen besloten, de Alg. 
Ned. Slagershond opnieuw op te richten en 
de eis te stellen, dat deze vrije bedrijfsorga
nisatie de plaats der vakgroep zal innemen. 
Soortgelijke acties worden thans ook door 
andere vrije bedrijfsorganisaties gevoerd. De 
F.N.B. stelt zich voor, al deze acties te bun
delen, opdat op korten termijn een vrije 
organisatie van het Nederlandse bedrijfsle
ven tot stand kan worden gebracht. Intus
sen kan men spreken van een verscherpte 
verhouding tussen ondernemer en overheid. 
Zo hebben bijvoorbeeld de Nederlandse 
aannemers, die geweigerd hebben, de con
tributie aan de desbetreffende vakgroepen 
te betalen, dezer dagen bericht ontvangen, 
dat zij geen toewijzingen zullen krijgen, al
vorens deze contributie zal zijn betaald. 
De aannemers zijn echter niet voornemens, 
zich op deze wijze te laten dwingen. 
Zoals bekend, richt de huidig!! actie zich 
tegen de vakgroep als Duitse instelling. In de 
kringen van het bedrijfsleven is men van 
oordeel, dat, indien men om principiële' re
denen geen deel van een vakgroep wenst uit 
te maken, de regering in strijd komt met de 
grondwettelijke rechten van den staatsbur
ger, indien zij desondanks dwang wil uit
oefenen. Er is dus alle aanleiding om het 
verloop van deze thans aangevangen strijd 
met belangstelling te volgen. 

KATHOLIEK THUISFRONT 

Er is wel ooit beweerd, dat het KJV huis wel 
ge111i:,i: :.<.OU kunnen wor<li=u: 
Het is dezer dagen weer gebleken, welk

1 

een reuze diensten het bewijst voor het al-
gemeen welzijn. ,, 
Het was er Maandag van 's morgens 8 tot 
's avonds 10, zonder ophouden, een gezel
lige drukte. Door Katholiek Thuisfront wer
den alle gezinnen van Boxtel in staat ge
steld, per gramofoonplaat Kerst- en Nieuw
jaarswensen aan hun zonen over _te breng!;'n. 
Ik geloof niet, dat ooit iets zo welkom was, 

,als deze kans, die aan de families werd ge
boden. Zo af en toe zijn we eens doorge
drongen tot aap de microfoon en we ston
den er versteld van hoe bijna allen de juiste 
stemming van Kerst- en Nieuwjaarsdagen 
wisten vàst te leggen op de geboden platen. 
Hier en daar een dissonant uitgesloten, wa
ren alle families goed voorbereid en zullen 
onze jongens deze platen met vreugde be
groeten. 
Dit werk was kostbaar en daarom rekenen 
de gezamelijke Thuisfronten van beide paro
chies gaarne op de milde bijdragen van alle 
parochianen, ons onze jongens telkens iets 
nieuws te kunnen bieden. 
Giften zijn altijd welkom en kunnen bezorgd 
worden op de pastorie van het H. Hart bij 
Kapelaan van Gorp en voor St. Petrus
parochie bij Kapelaan Damen. 

EEN NIEUW OBJECT VOOR 
BALDADIGHEID 1 

Jongens zijn jongens! Waarmee bedoeld 
wordt,. dat die zich kunnen uiten op een 
wijze hun leeftijd en geaardheid eigen. En 
over het algemeen houden de mensen er 

. wel van als jongens zich laten zien zoals 
ze werkelijk zijn, een/beetje ruw, stoeiend 
en ravottend onder elkaar. 
Ze mogen zelfs . . ... . 
Ja, dat is nu eigenlijk heel moeilijk. te zeg
gen, hoever onze jongens zoal mogen gaan 
bij het uitleven van hun jongensnatuur. 
Men zou kunnen zeggen dat ze vergaande 
guitige streken mogen uithalen; zonder daar
bij in het kwajongensachtige te vervallen 
en tot vernieling te komen. 
Nu gebeurt het wel, dat jo)lgens in het uit
halen van guitenstreken heel erg onbedacht
zaam zijn en vernieling zonder kwaadwilli-
gen opzet veroorzaken. . 
Of deze norm ten grondslag ligt aan de be
werking van electrische huisbellen, zoals ons 
dezer dagen in de Rechterstraat werd aan-

• getoond, menen wij te mogen betwijfelen en
dat die bewerking herhaaldelijk is gebeurd
wijst o.i. meer op kwajongensachtige balda
digheid dan op jongensachtige grapjes.
Baldadigheid en onbeschaafdheid zijn on
'àeugden die moeten worden bestreden, de

• eerste door, bestraffing, de tweede _ door
heropvoeding.

Adventslied. 
,,Rorate Coeli desuper . . . " 

Nu staat het altaar zonder bloemen 
de bomen zonder bloem of blad. 
Geen orgel zal de hemel roemen 
de regen ruist de graven nat; 
nu liggen wei en veld te wachten 
op dauw en licht en regenval, 
zoals de eeuwenlange nachten 
sinds paradijs en zondeval; 
geen vogel zingt nog in het lover, 
de bloemen buigen naar den grond 
er is geen vreugdeklank meer over 
er plooit geen lach om onze mond. 

Maar so1ns weerklinkt een stil verlangen, 
het heimwêe naar een simpel lied, 
een gliml.i.ch strelend op te vangen 
een lichtstraal uit een ver verschiet; 
er kan geen nacht meer zó lang duren 
of hij belooft het nieuwe licht, 
geen zeeman zal zijn schip besturen 
dan naar een haven steeds gericht, 
geen winter zal zijn kou bewaren 
voor 't immer kerend lentelied 
en elke storm zal eens bedaren 
wanneer de Meester het gebiedt. 

Het smekend lied van de profeten 
klonk dag en jaar en eeuwen door 
maar blijde om he.t blijde weten 
werd het een onverwinbaar koor, 
dat God de Heer wel moest verhoren: 
de nacht was diep en rijp de tijd 
toen de Vervulling werd geboren: 
het Kind van tijd en eeuwigheid. 

CATENA. 

EEN .\1001 KERSTGESCHEN-!�. 
Op Ma'andag 25 Nov. hebben velen hun 
stem doen vastleggen op een grammofoon
plaat, om dit d'60r te zenden aan onze 
jongens in Indië. 
Ongetwijfeld is dit voor de soldaten, die 
van ouders, echtgenote, broers, zusters en 
verloofde, deze stem in hun eigen kamertje 
kunnen laten spreken, een van de schoon
ste verrassingen. 
Een· woord van w.::ardering voor de Actie 
van "Het Kath. Thuisfront" is hier zeer ze
ker op zijn plaats en eveneens aan allen die 
hun daadwerkelijken en financiëlen steun 
hieraan verleende. 

DE WITTE NON. -
Naar wij vernemen heeft "Brabants To�eel" 
dat reeds lang geen onbekende naam meer 
is voor het Boxtels toneelminnend publiek, 
het toneelspel in vijf bedrijven "De Witte 
Non" in studie genomen. 
Dit toneelspel is niet "De Witte Non", 
waarmede het toneelgezelschap van Piet 
Vink, verscheidene jaren geleden, een tour
neé maakte en ook Boxtel bezocht. 
Het toneelwerkje, dat Brabants Toiieel in 
studie heeft genomen, is een meer gemo
derniseerde bewerking van Peter van Rijs
wijk, naar de beroem.de roman van F'. Ma
rion Crawford. 
Naar verluidt zijn de speeldagen o·p 26 en 
27 Decemöer. 

SINT NICOLAAS EN DE GIDSEN. 
,,Een gids weet zich nuttig te maken en an-
deren te helpen". 
Dit punt van de wet indachtig hebben de 
gidsen van de Sint Paulusgroep alle moge
lijke nuttige voorwerpen verzameld om die 
met St. Nicolaas te laten bezorgen bij de 
kinderen, van wie Hij weet dat ze het goed 
gebruiken kunnen. Zo zijn o.a. babykleertjes 
schoenen, manteltjes, boeken, gezelschaps-
spelen enz. enz. , 
Om het den H. Man gemakkelijk te maken 
hebben ze al hun spullen tentoongesteld in 
De Hut. Niet alleen St. Nicolaas echter, 
maar iedereen is hier welkom om het resul
taat van de inzameli�g te bezichtigen. en wel 
a.s. Zondag 1 December van 11,30 tot 1 uur
en van 2 tot 5 (naast Bosscheweg 45).
Tevens kan jong en oud dan deelnemen aan
de verloting van enkele practische St. Nico
laascadeaux.
Bovendien zullen de gidsen zorgen dat ieder
die dit wenst den inwendigen mens wat kan
versterken.
De entreeprijs van 10 cent (kinderen bene
den 10 jaar gratis) zal wel niemand weer
houc�n om blijk te geven ,van zijn belang-

- stelling voor het eenvoudige pogen van de
jeugd qm .-anderen wat vreugde te ver
schaffen.



MARIAGARDE, St. Petrusparochie. 
Het was een feestdag voor onze kleintjes, 
die in ieder opzicht geslaagd mag heten. 
Zondag j.l. deden n.l. ruim vijftig aspiranten 
van de Mariagarde hun plechtige Toewijding 
aan Maria. 
Er was dit jaar bijzondere zorg besteed aap 
de viering van deze dag voor de gehe1e
Mariagarde. 
De Feestdag werd geopend met een gezon
gen H. Mis, waaronder algemene H. Com
munie, opgedragen door den Directeur Ka
pelaan Damen in de Kapel van- Duinendaal, 
die tot in alle hoeken was gevuld. 
's Middags om twee uur volgde een plechtig 
Lof, waaronder toewijding en een korte 
prodikatie. 
Ondank� het feit, dat St. Nicolaas iuist op 
dit moment zijn intocht hield in Boxtel, wa
ren de Mariagardisten zo goed als allen pre
sent. En dat is een prachtige prestatie! 
Na de kerkelijke viering werd 's avonds in 
het St. Paulusjeugdhuis een Oudersavond 
gegeven. 
Een kleine Marialegende in twee bedrijven 
werd opgevoerd, terwijl het Zangkoortje, 
waarvoor het toneel haast te klein was, en
kele nummertjes ten gehore bracht. 
Hier voelden we weer even, hoe het Jeugd
huis steeds gehandicapt wordt. 
Het gebrek aan begeleiding - de piano van 
het jeugdhuis is geheel onbruikbaar ge
maakt - deed de jeugdige zangeressen hier 
en daar tweifelen. 
Dit deed echter geen afbreuk aan het ge
heel. Aan het slot dankte de Directeur allen 
die hadden meegewerkt aan het slagen van 
deze avond en heel speciaal mej. T. van 
Nistelrooy, die practisch helemaal alleen zich 
had opgeofferd voor dit mooie' werk. 
Tot slot vroeg de Directeur heel speciaal de 
steun en d.e medewerking van de vaders en 
moeders. 
Mariagardisten, blijft trouw aan de belofte 
en moge deze avond voor jullie nog eens een 
aansporing zijn, om trouwe Mariakinderen te 
zijn in alles. 

SOUTHAMPTON 
Dorpsgenoten. 

Volgens belofte aan vrienden en bekenden 
volgen hier enige berichten over mijn reis 
naar Indië. 
Dinsdag 19 Nov. om half 7 's morgens vond 
het afsch�id plaats van medebroeders en 
familieleden. Een plechtig gezongen H. Mis 
werd opgedragen tot intentie van een voor
spoedige reis. Na de H. Mis vond de uit-

. reiking van het Missiekruis plaats, welke 
·- plechtigheid door P. Provinciaal geschiedde.

Het was een indrukwekkende plechtigheid 
welke door ons nimmer zal vergeten wor-

,._ ·den. Wat wij vroeger dikwijls hadden mee
gemaakt en ons enthousiasme voor de Mis
sie steeds verhoogde was . nu werkelijkheid 
geworden. Na deze plechtigheid gingen we 
naar buiten waar door P. Provinciaal nog 
eenmaal de zegen werd gegeven. Dan volg
de het afscheid van medebroeders en familie
leden die de reis naar Rotterdam niet kon
den meemaken. 
Om ongeveer half 11 arriveerden wij aan de 
Merwedehaven en namen afscheid van allen 
die ons tot Rotterdam hadden vergezeld. 
Nu werd de bagage gevisiteerd en het geld 
voor de reis gecontroleerd. 
Omstreeks half 12 betraden we de boot. 
Ee11 leuk hokje met 9 opklapbedden en één 
stoel voor zes Missionarissen die hier ongev. 
4 weken hun goede en kwade dagen zullen 
doormaken: onze hut! 
NJ. onze aankomst kwamen er ook weldra 
troepen soldaten aan boord, die met ons de 
reis naar Java zullen aanvaarden. Onder 
deze ontmoette ik al spoedig een bekende, 
zekere Snellaars �it Boxtel, die mij aan mijn 
taaltje kon herkennen. 
Om half twee hebben we voor de eerste 
maal de scheepskost geprobeerd welke ge
rust zo mag blijven. 
Om goed 4 uur, terwijl we een kijkje nemen 
over de haven werd er opeens geroepen. 
"Ze zijn doorgebroken". We wisten niet 
precies wat dat betekende, maar ·liepen gauw 
naar de andere kant van de boot. Wat een 
verrassing. Op de kade stroomden honder
den mensen samen, die ons een laatste vaar
wel toeriepen. 
Groter nog was mijn verrassing toen ik tus
sen de menigte mijn zus en zwager zag 
staan. 
Om kwart voor 5 werd de brug opgehaald 
en de boot losgemaakt. Een sleepboot trok 
heèl het gevaarte van de kant en daarna 
stoomde hij op eigen kracht naar Engeland. 
Over enkele uren arriveren we in Engeland
en blijven daar 2 of drie dagen. 
Blijf ons vergezellen op onze reis door uw 
gebed opdat alles spoedig moge gaan.
Na hartelijke groeten 

Br. SERAPHICUS, Capucyn. 
SINT NICOLAAS KINDERPRIJSVRAAG 

Sint Nicolaas is radeloos geworden. Hij 
staat met allebei de handen in zijn grijze 
haren. Vóór hem ligt een héle mand vol 
met oplossingen van de prijsvraag. Toch is 

• hij blij, want bijna allemaal hebben ze goed
geantwoord. Maar hij prakkezeert, de Hei
lige Man, hoe hij het jullie naar den zin 
kan maken. Vijf mooie prijzen.... ..... en 
een mand vol goede oplossingen. I) Maar 
Zwarte Piet komt aangehold en die weet er 
raad op. Alle lezertjes en lezeresjes stort hij
in de zak. En Sinterklaas zal er vij uit-

nemen. ROMMELZOLDER. 
Het wordt een heel gekwebbel in die don
kere zak, dat begrijpen jullie wel. Vooral de 
meisjes giechelen erboven uit. En daarom 
kon de Sin,J van de week niet klaarkomen, 
want hij is eerlijk en nu moet hij wachten tot 
ze allemaal muisstil zijn. Anders zou hij de . 
stemmetjes direct kunnen kennen. 

Kleine kinderen wor.den groot...... en 't 
komt voor dat alle kinderen uit het gezin de 

• speelgoedperiode zijn gepasseerd ...... dat de 
spullen waarmee zij zich in -hun jeugd zo ge
amuseerd hebben staan opgeborgen in 
hoek of kast van de oude grote rommel-

Als jullie dus heel stil zijn, komt vol�ende 
week de uitslag in de krant. Zo heeft Smter
klaas het ons vertteld. 
Tot Vrijdag. 

Er is maar een nieuwe orde, 
De orde van het verzet. 

Deze krachtige leuze van Radio Oranje 
heeft in de moeilijke bezettingstijd gelukkig 
een gretig gehoor gevonden in Nederland. 
Ook in Boxtel hoorde men deze verzetsge
luiden. Ongetwijfeld zal Klaas Dekker Don
derdao 21 December nog wel eens terugge
dacht "'hebben aan de bange dagen voor de 
bevrijding toen hij bovenstaande leus in da
den omzette. Met dappere hulp van zijn ille
gaal legertje wist hij telkens weer d_oor de
Duitse linies te breken om de Amerikaanse 
piloten van het allernoodzakelijkste te voor
zien waardoor deze in !faat gesteld werden 
gev�ngenneming te vermijden en op Dins
dagavond 24 October de Boxtelse droom der 
bevrijding te verwezenlijken. 
Voor deze dappere hulp nu, werd onze 
dorpsgenoot Klaas Dekker, te samen met 
noo 52 andere Nederlanders onderscheiden 
met de vrijheidsmedaille met de bronzen 
palm. • 

. 
Uit de acte blijkt, dat de toekennmg van de 
onderscheiding doór de Amerikaanse Rege
ring is geschied op verzoek van Amerikaan
se militairen die door eigen observatie de 
activiteit va� Klaas Dekker en zijn mede
helpers hebben geconstateerd. Deze bijzon
derheid gaf aan de onderscheiding van Klaas 
Dekker te Amsterdam een meer dan ver
meldenswaardig tintje. 
Dekker prijkt in deze acte als sergeant in 
het Nederlandse Leger tussen vier Belgische 
Generaal-majoors. 
Na zijn terugkeer werd Klaas Dekker een 
warme huldiging aangeboden ten gemeente
huize, ·waar de Burgemeester, in aanwezig
heid van familieleden en oud-illegalen, na
mens het oemeentebestuur en de Boxtelse 
bevolking �en kernachtige toespraak hield, 
waarin hij Klaas hartelijk geluk wenste met 
deze onderscheiding en deze eer, die hem 
te beurt was gevallen. 

De liefde voor vorstin en vaderland", aldus 
de burgemeester "was voor U en Uw man-_ 
nen de beweegreden tot dit verzet en tot 
deze hulp, doch de innerlijke dran° tot 
deze verzetsstappen lag bij de vanzelfspre
kendheid, die U en Uw legertje Boxtelse 
ondergrondsen zagen in het werken voor 

iê de goede zaak, voor de vrijheid van ons 
allen". In het slot van zijn rede sprak de 
burgemeester nog een woord van erkente
lijkheid tot Mevrouw Dekker, die zo een 
uitstekende steun was geweest voor haar 
echtgenoot, bij de uitvoering van zijn ver
zetswerk, dat haar hoogtepunt vond in de 
hulp aan de Amerikaanse piloten. 
Hierna sprak - Klaas Dekker nog een kort 
woord, waarin hij verzekerde, dat hij de 
eer, die hem was te beurt gevallen, niet 
aangevoeld had als een persoonlijke onder
scheiding, doch als een bewijs van dankbaar
heid voor de onschatbare diensten, die zijn 
illegale helpers aan het vaderland bewezen 
hadden. Hij besloot met te verzekeren, dat 
zonder hun hulp, niet dat bereikt was ge
worden, wat nu door eendrachtig werk ver
richt was. ,,Deze medaille, die nu mijn 
borst siert" sprak Dekker "is ook Uw me- -
daille, waar ook gij trots op moogt zijn". 
Bij het verlaten van het gemeentehuis, !don
ken de plechtstatige tonen van het Wilhel
mus, dat onder indrukwekkende stilte ge
speeld werd door de beide harmonieën. 
Door het bestuur van deze verenigingen 
werd nog een woord van erkentelijkheid ge
sproken voor de bijdrage, die Klaas Dekker 
c.s. geleverd hadden aan de bevrijding van
ons gehele land. Tevens boden zij hun har
telijke gelukwensen aan, namens de har
monieën, die den gehuldigde onder pittige 
marsmuziek naar huis begeleidde, waar ook 
de zangverenigingen, hun gelukwensen aan
boden in de vorm van de gebruikelijke se
renade. 

Ingezonden stukken 
EEN GOEDE RAAD. 

Een vriend van de jeugd zond ons een stuk 
ter plaatsing, waarin hij de raad geeft bij het 
aankopen van boeken voor kinderen en op
groeiende jeugd inlichtingen te vragen bij 
onderwijzers of boekhandel. 

, Verder schrijft hij, dat de keurraad te Til
burg kleine brochuurtjes gratis beschikbaar 
stelt, waarin goedgekeurde boeken staan 
geannonceerd met de namen van schrijvers 
en uitgevers met vermelding van prijs en of 
het boek speciaal voor jongens, meisjes of 
voor beiden bestemd is. 
Het is inderdaad een goed idee van inzender 
hierop te wijzen in den St. Nicolaastijd, nu 
ouders en vrienden zoeken naar geschikte 
geschenken voor de jeugd. 
Wij raden belanghebbenden dan ook aan 
bij den boekhandelaar inzage te vragen dér 
brochuurtjes door den "Keurraad voor 
Roomse lectuur" beschikbaar gesteld. 

zolder. 
Niet lang geleden hadden . wij contact met 
iemand, die met een breed gebaar zijn rom
melhoekje overdeed aan Huize de la Salle. 
Onze jongens zijn hem dankbaar! Wie wil. 
er ook eens gaan snuffelen op zijn bestofte 
zolder . ..... en schriftelijk of mondeling met 
de- la Salle in contact treden? 

PRIJZEN COMMISSIE 

Geachte Lezer. 
Prijsbeheersing is voor den niet bonafide za
kenman vanzelfsprekend een ongeliefd be
grip en voor hem zijn de ambteparen der 
prijsbeheersing geen welkome gasten. 
i)och ook de goedwillende, eerlijke handels
man uit zich niet steeds in onverdeelde lof
uitinoen over het instituut der prijsbeheer
sing �n wat daarmee annex is; zij begrijpen 
dan wel, dat de wet op de prijsbeheersing 
een frijzenswaardig doel nastr��ft, �och_ lak�n
al o niet met reden het al te 11veng, v1tteng 
of onverstandig optreden van sommige con-
troleurs. en inspecteurs. 
Dat in dit onderdeel van de algehele heror
dening van onze economische samenleving 
wel eens het "recht door zee" zoek is, en 
dat "kleine keffertjes" ook hier het dikwijls 
moeten ontgelden, terwijl de "grote honden" 
met rust worden gelaten, is dan mede oor
zaak van een critiek vol verachting op alles, 
wat met prijsbeheersing iets te maken heeft. 
Daarom lijkt het dienstig nog eens te wijzen 
op het doel der plaatselijke prijzencommis
sies, opdat men het werk dier commissie 
niet aan een smalende critiek onderwerpe, 
vooraleer men eigenlijk weet, wat zij be-
oogt. • • · 
Voor zakenlui, die vroeger misschien reeds 
met den strafrechter van de prijsbeheersing 
te, maken hebben gehad en voor een ver
gissing of lichte misgreep in het hanteren 
der prijzen een formidabele boete moesten 
betalen., moge het goed zijn te overwegen, 
dat zij wellicht niet in die onaangename po
sitie verkeerd zouden hebben, indien op dat 
moment de plaatselijke prijzencommissies 
bestaan hadden. 
De leden van de prijzencommissie ter plaatse 
immers zijn geen "speurders" van de prijs
beheersing, die op ieder slakje grof zout 
plegen te leggen en het leven van den bona
fide zakenman nodeloos zuur zouden willen 
maken; zij zijn er alléén om eventuele ge
schillen tussen leverancier en consument "in 
der minne" te helpen schikken. Zij zijn men
sen uit de eigen plaats, die hoffelijk, vrien
delijk en met gemeenscryapszin met alle 
plaatsgenoten willen vertieren, doch die zijn 
aangezocht door de overheid, om de recht
vaardigheid te willen helpen betrachten, 
t.o.v. leveranciers zowel als' afnemers, waar
dat nodig is en waar dat van hen wordt ge-
vraagd. . 
Een concreet voorbeeld moge dit verduide
lijken: wanneer b.v. een sigarenhandelaar 
aan zijn klant een kist sigaren voor 4 gld. 
verkoopt, terwijl de vastgestelde prijs maar 
3 gld. zou zijn, of wanneer een kruidenier 
voor een kilo Californische abrikozen 1 gld. 
laat betalen, terwijl die maar 80 cent mag 
kosten, dan zou de "verbolgen" klant zijn 
beklag kunnen maken bij de prijzencom
missie. 
Deze commissie zal dan in overleg treden
met de betrokken handelaars en deze vrien
delijk verzoeken, om het te veel betaalde te 
rest'rneren. Zouden de winkeliers evenwel 
ocrzoeg blijven, dan zou natuurlijk de mo
get1J .. i1eid resten, dat zij alsnog met de in
spectie van de prijsbeheersing te doen zou
den krijgen; doch dát ·zou dan hun zaak zijn. 
En in dit laatste geval zouden die winke-

De geschiedenis 

17 

17. ,,We gaan ons klaarmaken voor de
start" zei Lode, en na dat hij Felix stevig in 
het toestel had vastgebonden en voorzien 
van een parachute, maakte hij zichzelf ge
reed. Felix' hartje popelde van vreugde en 

• spanning. Hij zag zich zelf al omhoog gaan
in de grote zilveren vogel en hoe meer het 
ogenblik van de start naderde, met des te 
meer trots zag hij op naar zijn grote vriend, 
die met alle kalmte en heel rustig de laatste 
toebereidselen voor de vlucht maakte. Hij 
genoot van al die knopjes en instrumenten, 
die er in de cabine te zien waren en hij 
nam zich voor Lode in alles eens goed af te 
kijken.

liers géén rech� of reden hebben tot kan- -
keren op het werk der prijzencommissie. 
Goed bezien dus, is de prijzencommissie , 
geen boeman, doch zij dient alleen het zrii- , 
vere belang zowel van leverancier: als con
sument. De klant kan er, bij gebaat zijn, en 
de éérlijke zakenman behoeft er zijn neus 
niet voor op te halen! 
Dank U voor Uw aandacht! 

Met alle hoogachting, . "-
Namens de Prijzencommissie van Boxtel 

De Secretaris. 

BURGERLIJKEN STAND 

van 19 November t.m. '.25 Nov. 1946. 
GEBOREN: Wilhelmus J. M. z.v. M. J. v.d. 
Wijdeven en van' J. M. v. d. Meijden; Ria 
W. d.v. P. H. v. d. Boogaard en van Fr. M.
v. d. Heijden; Huberdina M. A. Th. d.v.
Fr. G. Manders en van C. M. van Brun
schot; Wilhelmus J. P. M. z,v. J. Boere11: en 
van P. M. A. Hobbelen; Cornelis. A. z.v.
H. E. J. Buckinx en van W, A. M: van·
Keulen.
ONDERTROUWD: Marcelis Gerardus van
Hoof en Martina Hendrika Adriana van 
Ham. 
GEHUWD: Johannes 'van Berendonk en Ja
coba Maria de Laat; Johannes Martinus v. 
d. Nieuwenhuizen en Cornelia Johanna
Christiana van Gui:-p; Wilhelmus van der 
Aa en Everdina van Houtum; Hendrikus 
Johannus van de Laar en Mada Johanna 
Bekkers. 
OVERLEDEN: Catharina Petronella Paulina
Linssen echtgenote van Fr. H. Verhoeven, 
53 jaren; Lambertus Dionisius Joseph Goos
sens, oud 60 jaren; Hendrikus van Woensel 
oud 7 4 jaren. 

AANVULLENDE BONNENLIJST. 

voor de eerste helft van de 13de periode 
(24 Nov. t.m. 8 December) 1946. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op he 
kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 61'.2 (strook 3) 
49-4 Algemeen: 100 gram suikerwerk.
49-5 Algemeen: 250 gram zachte zeep
Bonkaarten KD, KE 61'.2 (strook 3) 
50-7 Algemeen: 100 gram suikerwerk
50-30 Reserve: 250 gram zachte zeep.
50-3E Reserve: 500 gram zachte zeep.
Tabakskaarten: 
T 60: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
Op bovenstaande bonnen kan met ingang 
van Vrijdag 29 November a.s. worden ge
kocht. 
Op de bonnen T 60 tabak :>.:al bij aankoup 
van twee ransoenen cigaretten tenminste een 
rantsoen cigaretten vervaardigd uit Zuid
Amerikaanse tabak, geleverd worden. 

.nieuws. 

R.K.S.V. BOXTEL. 

Met gemengde gevoelens toog Boxtel naar 
St. Mich. Gestel om de club van die naam 
partij te gaan geven, temeer daar Boxtel 
door afwezigheid van een tweetal goede 
krachten danig was gehandicapt. Maar eens 
te meer bleek dat men er met rekensom
metjes vah resultaten uit vorige wedstrijden 
niet komt. De geluksfactor speelt een zeer 
grote rol. Dit heeft men te accepteren. 
Boxtel heeft de laatste jaren en ook deze 
competitie niet, van de hoorn des overvloeds 
mogen profiteren, desondanks gaat men ge
stadig voort op de goede weg; geduldig het 
ogenblik afwachtend waarop het getij zal 
keren. 
De wedstrijd tegen St. Mich. Gestel had een 
spannend verloop. Er werd fair doch fors 
gespeeld en hoewel de scheidsrechter de 
teugels liet vieren leidde dit geen moment 
tot excessen. De spelers hadden zich vol-

van Felix Flink. 

18 '-

18. Een krachtige zwaai en daar snorde dé
grote propeller in het rond, dat het een lust 
was. Een ogenblik nog ..... . . .. en daar raakte 
de ranke vogel van de grond en voor het 
eerst van zijn leven maakte Felix kennis 
met de gewaarwordingen van het luchtruim. 
Ze cirkelden boven het vliegveld, over een 
stad, over weilanden, teveel om op te noe
men, totdat opeens Lode riep: ,,Felix, goed 
kijken want hier zijn we boven het plaatsje, 
waar je vanmorgen bent weggereden. Felix 
keek zijn ogen uit, maar kon zich niet be
kennen. Daar moet je natuurlijk meer voor 
gevlogen hebben, zo dacht hij. Maar on-

, danks dat was hij de koning te rijk. 



doende in bedwang, geen enkel incident ontsierd e d e w edstrijd. Het verloop bepaalde zich meestal tot een strijd tussen slappe voorho edes en sterke verdedigingen. De aanvallers deden goe<l hun best tot op schietlengte, <loch dan werd er g etreuseld en ook slecht geschoten. Boxtel had in de eerste helft de wind tegen en de ed toen niet onder voor Gestel, en kreeg zelfs betere kansen. Ook in het eerste kwartier in de tweede helft werd sterk aanvallend gespeeld doch de afwerking faalde. Daarna kwam Gestel m eer: aan bod, doch het schi eten was hopeloos. Deze aanvallers schoten wel meer, doch zeer slecht gericht, absoluut zonder gevaar. De stand bleef 0-0. waarmed e Boxtel e en kostbaar puntj e in de wacht sleepte. De junioren d eden het beter en legden teg en Wilhelmina uit 's Bosch op beide pun, ten beslag. Direct na de aanvang lost e van \ Heesch een schot op doel dat van een b een der W.-backs in het doel verdween. D e stand bleef 1-0 tot aan de rust. Na de 'hervatting gaf Schuurmans een goede voorzet die v. d. Plas onberispelijk b enutt e. Door treuzelen in de achterhoede kreeg Wilh. kans om tegen te scoren. Doortastend spel van den Boxtel midhalf bracht Boxt el haar derde doelpunt, waarna v. d. Aker de overwinning door een go ed doelpunt veilig stelde en Boxtel met 4-1 verdi end deze wedstrijd won. Boxtel B en C wonnen Zaterdagmiddag beiden van ODC C en D, resp. met 4-1 en 1-0. a.s. Zondag krijgt Boxtel we er een hardenoot te kraken in de uitwedstrijd tegenHaarsteeg. Wordt er echt er gewerkt als tegen Gestel dan komt er w el een puntje meenaar Boxtel. Doe je best, de puntj es zijnniet goedkoop.Boxt el II ontvangt Schijndel III. Een g evaarlijke tegenstander, w e zijn benieuwd watonze reserv es hiervan ter echt brengen.Boxtel III sp eelt eveneens thuis tegen DVGII. Deze punten zijn voor de rood-witten.Programma voor de Junioren is nog ni et• bekend. 
ODC - T AXAND,RIA 3 - 4.30 seconden voor het einde gestaakt. Zwakke leiding oorzaak van een on-regeL·natig verloop. Jammer van deze wedstrijd, die technisch zo hoog stond, dat we van prima 2d e klas kunnèn spr eken. Een hoog tempo mer pracntige staaltjes voetbal en juwelen van doelpunten. Taxandria nam d e leiding door haar centervoor Hoog endoorn. Hazenberg van ODC maakte gelijk en ev en lat er 2-1. Ofschoon den Heer d e Roo van te vor en had gefloten, kende hij toch h et doelpunt to e. Met deze stand ging de rust in. De h'ervatting bracht al gauw het derde doelpunt met een phenomenale kopbal van Bergwerff. Toen direct hierop een d er T.. backs de �bal uit het verlaten do el slo eg gaf scheidsrechter d e Roo tot groote verwonc!>ering corner. Dit was h et keerpunt. Taxandria die bij een vierde doelpunt geslagen zou zijn g eweest, viel toen omstuimig aan en had direct succes, '@oor haar rechtsbuiten. Ook hier floot de scheidsrechter voor het doelpunt was gemaakt, doch kende evenals voor ODC goal toe. Blijkbaar hiermede de zaak nivellerende. Met een juweel van een doelpunt maakte Velthuizen van T. gelijk. Toen bij een volgende T. aanval çle linksbuiten voor de zove elste maal op Bertens in liep . kon laatstgenoemde zich niet beheersen en trapte na, waarvoor hij zeerter echt naar de kl eedkamer werd verwezen. E en geval dat wel verklaarbaar maar nooit goed te praten is. D e strijd werd er in de laatste minuten • niet mooier op en toen Schalks in botsinokwam mèt de T.-do elman, kwam een de�

De Heer en Mevrouw Ch. van Susante-Schots geven met groote vreugde kennis van <le geboorte van hun dochtl:'r 

Wie kan afgezwaaid militair helpen aan een wint erjas, groote maat. Aanbieding met prijs, Molenstr. 35 
Bij mijn vertrek naar N.O.- ST. PAULUSSCHOOL Ondervind 'tIndië groet ik wegens tijd-gebrek langs dezen weg, Gevraagd voor dir ect een vrienden en bekenden en wensch hun een van harte n�tte werkster Onze Visch MARIE, JOSé Nett e werkster gevraagd voor één dag per weck. Van Griensven, Rechterstr. 8. 

tot we erzien toe. Aanmelden· Hoofd der 
en Kaas die bij het H. Doopsel de namen ontving TH. PENNINGS, School, Ni euw�traat 128. 

MARJA, JOSEPHINA, ALEXANDRINA. BOXTEL, 27 Nov. 1946. Stationsstraat 56. 
Met groote vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje, dat bij het doopsel de nam en ontving 

MARJA JOSEPHINA ADRIANA GERARDA. Wij noemen haar MARIE, JOSé. F. BAAYENS,L. BAA YENS-CLEMENS.

Te koop wegens verbouwing overcompleet een huiskamer, lampekap, vanbinnen met zijde gevoerd z.g.a.n., te bevragen Joh.van Run, Stationsstraat,

Boxtel, 
Te koop aangeboden: kinderl edikantje m et matrasje en autop ed m. luchtbanden, te bevrag en "Ons Doel"straat 7. 

Een geslaagd cadeau?! 

Dat ki est Sint Nicolaas uit onze schitterend e collecti e GOUDEN en ZILVEREN SIERADÈN. Of hij geeft een geschenk in TAFELZILVER; een dagelijks genot en waardevol bezit. 

winnen 't 
Te koop een beste tr ekvaars, half Januari aan telling en een best hengstveulen, bij J, C. Timmermans, Munsel 28. • 

D • k � T Te koop kind er-damesfi ets-· Ir V osj.e, nog in zeer goeden staat met banden, Omlekerkstr. 2 STATIONSSTRAAT 44 

� t 

Hebt U moeilijkheden
met het vinden van Uw

St. Nicolaas-Cadeau? 
Geschikt voor e 1 k e beurs.

Boxt el, 27 November 1946. Breukelschestraat 39. Tijde!. adres: St. Lidwinazickenhuis, Boxtel. ,A.o. Vlerken-{Boxlel 11
Aanbesteding. Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 1 (

Loopt U bij ons eens binnen.Wij hebben een ruime k euze in GOUDEN en ZILVEREN artikelen. 

Burgeme est er en W ethou� t ders van Boxtel zullen op - Rookt b 
F. P. v. Langen Stationsstraat 62

Horlogerie - Optiek - Goud en ZilverWoensdag 4 Dec. 1946, des - fill ___ ______ _ v.m. 11 uur, ten G emeente- kwaliteit vol geur en smaak 
L d huize van Boxt el, in het K t 

e erwaren, 
op enbaar a anbestt!d en: en OO p ' vakkundig en van prima Ieder vervaardigd zijn Het laden, v ervo er en en bij Bert van den Braak ■ 

1otb�t;:�a1:ri�l�:�lgen- Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 Geschenken van blijvende waarde. buiz en, trottoirkolk en, 78 0 R THE NS TRA AT 78 Voor Actetasschen, Schooltasschen, deksels, tegels, trottoir- z 
's"HERTOGENBOSCH 

• banden en opsluitbanden. � Dames• en Heerenportefeuilles, Purte::: Voorwaarden zijn t egen b e- ::t::: De bekende lederzaak van monnaies enz., wende men zich tot ta ling van f 0,50 verkrijg- ::;i 
J PAIJMANS A J VA K �a

e

a:nt��er\:� B�; ea�ox�:1� � • • • • M. N EL waar tevens dag elijks van z Schooltassch_en in  all e maten, Dames• en H eeren, Burg;ikker 16 BOXTEL 1 h W Portemonna1es, Dames, en Heeren Porteft:utlles, ' 9 - l0.3o uur v.m. in ic - W Moedertasscht!n, ruim e sort eering, Damestasschen, -----------ting en worden verstrekt. ::> elk modd. Enz., enz. - Alles prima leder. r. O. IJ.. Namens voorn. Coll ege, 
h k ves.cnenN-en van blijvende waarde zijn : De Burgem. van Boxtel, � Voor nuttige St. Nicolaasgesc en en � het beste adr es: Drs. M. A.M. ·v. Helvoort_ o J. PAIJMANSEau de Cologne en ::i::: Orthenstraat 78, 'so:Hert0genbosch. Parfum o.m. van BOLDOOTenCOTY Crêmein tub en en potten RougeGezichtspoederLippenstiften Nagellak BrillantineLotion in de bek ende merken en grote sortering vindt U bij: 

M. Oliemeulen
Drogisterij "De Molen" 

Wij hebben nog een ruime sorteering in
pracfische geschenken 
voor de- a.s. St. Nicolaas o.a.: - ·- ·- -- --

Dames-blouses ,1 Dames-ondergoed Dames-jurken Heren-ondergo ed M eisjes-jurk en Kinder-ondergoed Jong ens-bovenbro eken I Vesten, Pullovers Dames-peignoirs '"' Garnering, enz. enz. 1 Dus: Eerst even kijken bij:
F. J. WITTEVEEN's Manufacturen, Confectieb edrijf 

RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL
-

Diverse Lederwaren.-----► Schoenen Dames tassen Warme pantoffels
VAN BOVEN DEERT 

St. Nicolaas weet dit! 
-------

Zoekt St. Nicolaas 'n stel
* Lig stoelkussens?W"ij hebben nu nog voorraad!·per stel f 32,50, 27,50, 19,50

Heeft U stof?Wij -maken er prima :-:�•.-:'.'.:\e kussens van! 
F. J. WITTEVEEN Woninginrichting

RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL, TI;:LEF. 476 
.. -------------------------------------� 

Voor SPEELGOED naar

-------1------------�------------------------------

. --5#�.w�t/
De bijzondere voorkeur voor Douwe Egberts koffie berust niet op toeval. De kunst van boonen selecteeren, van melanges samenstellen � van koffiebranden wordt door D.E. sinds 1753 wtgeoefend. 

Dankbetuiging 

Wij rekenen het ons tot een plicht langs • deze weg onze welgemeende dank te betuigen aan hen, die ons in staat stelden om een Sint Nicolaasfeest voor de kinderen onzer· leden te organiseren, waarop aan alle kinderen geschenken kunnen worden uitgereikt. 
Wij menen onze dank het beste te kunnen tonen door onderstaand de namen der milde gevers, waarop door ons een . beroep werd gedaan, bekend te maken. 

Neder!. Kath. Arbeidersbeweging, afd. BOXTEL. 
HET BESTUUR.-

\ . Wed. Th. van Dongen N.V. W. v. d. Eerden,Stoomlinnenweverij . H. A. v. Eyck de Louw,N.V. Export-Centr. ,,Boxtel".Van Geel de KoningBoekh. C. P. v. GriensvenA. Hekkens-Roelen,Prins BernhardstraatN.V. TextielfabriekA. B. Hertzberger

Andre van i-lilst, 
A. v. d. Meyden, Bakkerij
N.V. van Ocrle's Band- en

Damastweverijen. 
J. v.d. Sande v. Duren Bakkerij
A. Spierings, Mag. ,,De Spar"
Wed. C. Steinmann-Pechtold, 
J. P. Tielen, Bo ekhandel 
H. J. Verhagen, Br.schestr. 30
P. C. v. d. Weide, Schoenh.



T. supporters het terrein opgelopen. Spoediggevolgd door meerdere, waarop de scheidsrechter het terrein verliet, en de wedstrijdstaakte.a.s. Zondag· de wedstrijd S.C.B.-O.D.C.Wint SCB deze ontmoeting dan is welhaastzeker het kampioenschap een feit.ODC spelend zoals j.l. Zondag heeft echter een behoorijke kans dat het voorlopigzover niet komt.De supporters worden er aan herinnerd dat,de oude kaarten voor de auto's zijn vervallen. Zij die de reis mee willen maken kunnenzich opgeven bij W. v. d. Lang�berg of bijG. v. d. Irraak, Breukelsestraat.
ODC Afd. KORFBAL. ODC I - Oranje-Wit III 4-3.Zondagmiddag heeft ODC I de overwinning bevochten op Or. \Y/it uit Tilburg. Na 10 min. spelen scoorde ODC haar 1ste doelpunt, kort daarop gevolgd door het tweede. Or. \Y/it zet nu alle zeilen bij om de achterstand in te halen, hetgeen hen ook gelukt is. De rust ging in met een 3-1 voor ODC. Na de rust voerden Or. Wit weer verschillende succesvolle aanvallen uit, welke nog twee goals opleverden. Het had er alle schijn van dat deze wedstrijd in een gelijk spel zou eindigen, doch 2 min. voor het eindsignaal bezorgde onze trainer in een verwoede aanval met een pracht worp aan zijn club de overwinning. ODC II - ONA III 7 - o.Deze 7-0 geeft voldoende weer het grote overwicht van ons 2e twaalftal op ONA III. Bij het ingaan van de rust was de overwinning reeds verzekerd met een voorsprong van 6-0. Na de rust maakte de sterke tegenwind, waarmee ODC te kampen had, het scoren zo goed als onmogelijk. Met een 7--0 overwinning liep deze fraaie wedstrijd ten einde. P.S.V. V-ODC III. Ons 3de speelde 'een zeer onfortuinlijke wedstrijd tegen PSV V in Eindhoven. In de eerste helft gaven beide partijen goed spel te zien. Met een 3-1 voorsprong voor PSV ging de rust in. Enkele minuten na de rust kwam een grote inzinking in de ODC linie's, toe11 een van onze spelers noodgedwongen het veld moest verlaten. Hiervan maakte P.S.V. een goed gebruik en scoorde achtereenvolgens nog 9 doelpunten. Programma voor a.s. Zondag: ODC IITaxandria; ODC III-PSV V. 

M.E.P. HOCKEY-NIEUWSDe wedstrijden· van vorige Zondag hebben een goed resultaat opgeleverd voor . onze vereniging. Twee overwinningen en een gelijk spel, een resultaat waarmede we tevredei1 kupnen :z:ijn. Dat onze beid� eerste elftallen zouden winnen, lag wel in de lijn der verwachtingen. Onze dames konden echter in de eerste helft niet volledig uitkomen en moesten toen op halve kracht spêlrn. Na de rust ging het beter toen het elftai compleet was en behaalde we dan ook een mooie 4-0 overwinning. De heren deden het nogwat beter en wisten een 6-0 overwinningte, behalen. Tot slot slaagde ook het tweedeheren-elftal er in zijn eerste winstpuntje tebehalen door een gelijk spel te bewerkentegen Tilburg IV, welke resultaat niet om·erdienstelijk was, daar slechts onvolledig konwor<len uitgekomen.De wedstrijden van a.s. Zondag zijn allebeiuitwedstrijden tegen een Eindhovense club,Het eerste dameselftal speelt tegen HTCCII en zal ook nu wederom een overwinning(Vervolg zie Biivoegsel) 

�� VvA î DE GOEDE �INT ON5 BREN0T, WIJ t-lEBBE.N HE.� .öij DE GR.UYTER GE.ZIEN. HIJ k.OC.J-lî �NOEP E.N kOEI< E.N EC.:·-ITE u-iOCOLADE EN ROODME.R.K !�OFFIE E.N OOI( plE.E. OOI<. DE. CA\)ABON� DIE NA,"\ 1-tij fv\Et. WIJ HE.BBEN HET LEKKE..R 
E.<-HT CiE.ZIE.N !

Te koop Col. WyandotteHaan en Hen, Krielen, ,raszuiver. P. Schellekens, Burgakker 6. Vogelliefhebbers. Te koop3-0 col. Wyandotte krielenen prima kleine volière. Bevragen na 6 uur, Hub. v. d. Heijden, Markt 8.

Dankende voor de jarenlange relaties, deel ik mijne cliënten mede, dat mijne Boomkweekerij is overgenomen door den Heer Chr. v�n Esch p.a. H. van Esch, Gemonde 66, gem. Boxtel,die de kweekerij met vakbekwaamheid verderzal exploiteeren.
Te koop zilver DuckwingHaan en Hen, Krielen, raszuiver. B. Welling, Bosseweg 33. 

Bosscheweg 141, Boxtel. J. A. PENNINGS, 

Te koop aangeboden mijn1 e klas viool, met luxe kist en twee strijkstokken, zéér geschikt voor St. Nicolaasof Kerstcadeau. Adres: 

In aansluiting op bovenstaande bevestig ik de overneming van de kweekerij van den Heer J. A. Pennings, Bpsscheweg 141 en beveel mij in de gunst van het publiek aan. Tevens, deel ik mede dat Laan-, Sier- en Vruchtboomen, Coniferen e� Kerstdennen in groote partijen· voorradig zijn. Hoogachtend, Nieuwe Kerkstraat 33. 
Ruilen: 2 z.g.a.n. overhemden, boord 15 ¼ tegen id. boordmaat 16. Nieuw zwart rokje maat 40 tegen donkerblauwe rok. 

CHR. VAN ESCH, Gemonde 66, ge�. Boxtel. 
Te koop: donkergrijs deuxpièces pakje maat 38, z.g. a.n. f 50,-. Schröder, Bos-seweg Neem van Uw wekelijksch

bioscoopgeld in gedachte Mijn welgemeende dankaan alle Boxtelse inwoners, die spontaan hebben deelge�omen en medegewerkt aan de voor mij onverwacht grootse hulde. 
een onbekende Militair· mee. 
Stuur óns zijn entréegeld. Klaas Dekker. 

Te koop een toverlantaarn,bij G. van Hal, Nieuwstr. 136, B< 
Het Katholiek Thuisfront 

Woningruil met Groningen. Te koop: Een grote fornuiskachel, geschikt voor Hotel, groot gezin of Klooster, formaat 77 x 135 cm. Tevens een . gramopho,on op heetelucht-motor en ongev. met 100 platen. M. v. cl. Sande, Lennisheuvel 77 B, Kinderbosch,Boxtel..

' Aangeboden te Groningen een bovenhuis, bevattende 2 kamers, 5 bij 5; 1 zijkamer 3 bij 4,2 slaapkamers, 1 zolder, 1 keuken en een oalcon, voor huis in Brabant. Brieven aan de Groninger Industrieele _Crediet • Bank N.V., Boterdiep 7, Groningen. 
Gevraagd: 

ST. NICOLAAS-cadeau. 
Te koop een nieuwe 
Slaapkamerlamp met 
zijde bekleed, mooi 
model, geh. compleet. 

2 COLPORTEUR�Tegen hoge Provisie. Aanmelden: Rechterstraat. 54, N. OSkam, Boxtel, Stoomververij DE ZON. Rechterstraat 54 • Boxtel 

Magazijn "De Bijenkorf" 
BOXTEL, Stationsstraat 55Markt 4.

' 
SCHIJNDEL 

A. VAN KOL St. Servatiusstr. 20

Wij hebben nog een prachtsorteering 

'.�- �al :oo�t��l����t�l::=ken,'_f Lectuurbakken, Kapstokken, Borstel en Cou-
. §'1 rantenhangers, Linnenbankjes, Naaiboxen, Thee• bladen, Kelkenmakjes en Messenleggers in Boorden-, Zakdoek-, Kousen- en Theelichtjes, Bonbonstellen, Hang en Staankruisen, Bedienstellen, Groote sorteering Schilderijen in Religieus, Landschappen en 

SPEELGOEDEREN De grootGte keus o.a.: Puzzles, Gezelschapspelen, Houten en Metalen Treinen, Constructie-, Bouw- en Blokkendozen, Poppen, Poppenwagens, Poppentrekwagcns, Kruiwagens. Verder diverse soorten Houten Figuren, Paarden, Auto's, Sleeperwagens, Autosteps, Fornuisjes, Kinderstoeltjes, Kleur-, Lees en Prenteboeken, Kleurkrijt, -enz. enz. 
u KOOPT - BETER - GEZELLIGER .. • • 

DE BIJENKORF'' EN GOEDKOPER IN IJ • PRACHTSORTEERING Vazen en Pullen, in Tin-, Plateel en Aardewerk. BYOUTERIEëN: Colliers, Snoeren kralen, Armbanden, Broches. PARFUMERIEëN: Eau de Cologne, Parfums, Brillantine, Rouge, Lippenstift, Nagellak, Dag- en Nachtcreme, Tandpasta. LEDERWAREN: Damestassen, Kindertasjes, Protemonnaie's. ZIE VERDER ONS UITGEBREID STROOIBILJET. • ,,DE BIJENKORF"

Fabriekarbeiders en Fabrieksarbeidsters 

• 

'""' 

gij allen wordt dringend uitgenodigd tot het bijwonen van de grote
Propaganda= vergadering

van de Nederlandse R.K. Fabrieksarbeidersbond "St. Willibrordus" welke gehouden wordt op WOENSDAG 4 DECEMBER, des avonds om 8 uur in "DE ARK';. Als spreker zal optreden de Heer J. GUBBENS.
Arbeiders en Arbeidsters, maakt U sterk ! sluit U aan een! 

\.. _________________ ., DRUKKERIJ J. P. TIELEN. BOXTEL 

FINANCIEELE INSTELLING (staatstoezicht)• zoe�t: 
Jong actief Landbouwerszoon , om opgeleid te worden tot Inspecteur.Condities individueel te regelen. Brieven onder no. 133 Adv. Bur. Spin, Singel 264, Amsterdam C. 

DISTRIBUTIElRING BOXTEL 
Regeling Spreekuur 

Directeur: In aansluiting aan een reeds eerder gepubli- • ceerde bekendmaking, aangaande het houden • van een spreekuur door ·den Directeur in deverschillende plaatsen, behorende tot de Distributiekring Boxtel, zal, door den waarnemend,Directeur, te beginnen met de maand Decem0 her 1946, op de volgende dagen voortaanspreekuur, worden gehouden:BOXTEL, iederen Woensdag van 9-12 uur.SCHIJNDEL, iederen eersten Dinsdag dermaand van 10-12 uur.BEST, iederen tweeden Dinsdag der maand van13-15 uur.OIRSCHOT, iederen derden Vrijdag dermaand van 10-12 uur. .LIEMPDE, iederen vierden Vrijdag der ·maandvan 14-15 uur n.m.ESCH, iederen vierden Vrijdag der maand' van10-11 uur v.m.De waarnemend Directeur verzoekt �enieder,die hem over distributieaangelegenheden wilspreken, zich uitsluitend op ,de bovengenoemdetijden tot hem tè vervoegen.' Slechts in zeerdringe�de gevallen, welke dan van tevorenschriftelijk dienen te worden aangevraagd, kanmen buiten het spreekuur te woord wordengestaan. De Waarnemend Directeur voorn., 
J. F. A. PARO. 

KAMEELHAREN Kinderpantoffels 
een welkom en nuttig geschenk! thans voorradig in de maten 20 t.m. 35kleuren: blauw, bruin en beige ruit. Ook in onze LEDERWAREN vindt U 

.l(,,,... nog mooi� geschenken. 
Heijmans SCHOENHANDEL Breukelschestraat. 

}f
N 

, � og nooit was onze sorteermg 
kapstokke� en parapluiebakken 
zoo uitgeöreid. .� Practische degelijke en welkome ST. NICOLAAS CADEAUX. KAPSTOKKEN: 

50.50, 34.00, 31.95, 26.75, 19.95, 16.95, 14.50. PARAPLUIEBAKKEN: 
57.50, 33.00, 32.75, 32.65, 20.95, 19.00, 16.95. 

F. ]. Witteveen
WONINGINRICHTING RECHTERSTR'.AAT 22, BOXTEL, TELEF. 476

-·---------------------

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

'n Waardevol Geschenk voor de Kinderen.

MONTESSORI GARNITUUR 2 Fauteultjes en tafeltje· Beuken gelakt t 31,50
2 Fauteuiltjes en tafeltje voordeeliger uitvoering Kinderfauteuiltje Kinderspeeltafeltje Hobbelzwaan 

t 19,50
t 4,90-4,50

t 9,75
t 21,50

F. J. WITTEVEEN Woninginrichting RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL, TELEF. 476
-

Wat brengt de goede Sint dit jaar? 

Een n,;_ooie Dameshoed 
Chique Corsage of 
Nieuwe Regenkap 

? 
1 

Hoeden in alle prijzen. 
Aanbevelend: 

Maison Verheijden 
STATIONSSTRAAT 89. 



Bijvoegsel 
Brabants Centrum 29 Nov. 

moeten behalen. Daarom alle present en 
laat zien dat je de overwinning waard bent. 
Jullie kunnen winnen, maar dan zul je je 
best moeten doen. Voor het eerste heren
elftal staat een zware uitwedstrijd op het 
program en wel tegen, Oranje-Zwart II. 
Dit wordt een moeilijke opgave en dus zul
len we onze uiterste best moeten doen om 
een gunstig resultaat te kunnen behalen. 
Maar als we van het begin af aan goed 
aanpakken, kunnen we de wedstrijd met 
een goed resultaat beëindigen. 
Denkt om uw plaats op de ranglijst en denkt 
erom dat ge die plaats moet behouden, 
ook al kost het veel moeite. 

R.K.S.V.A. 2- D.V.G. 0-4. 
Zondag j.l. heeft D.V.G. 1 haar return-wed
strijd tegen R.K.S.V.A. 2 uit Schijndel ook 
weten te winnen. Ofschoon R.K.S.V.A. haar 
opstelling geheel gewijzigd had, heeft 
DVG op het slechte terrein een verdiende 
overwinning weten te behalen. 
Vanaf het beginsignaal golft het spel snel 
op en neer met aan weerszijde gevaarlijke 
momenten. Als er een kwartier gespeeld is, 
loopt de R.K.S.V.A.-keeper te ver uit en 
opent de DVG-middenvoor de score 0-1. 
Tien minuten later vergroot de rechtsbinnen 
van DVG met een mooie kopbal de voor
sprong 0-2. Zo komt de rust. Na de rust 
is RKSVA het eerst in de aanval, maar de 
achterhoede va,p DVG weet het gevaar· te 
keren. Ongeveer een half uur na de rust 
brengt de middenvoor van DVG de stand op 
0-3. Dan valt de Avantie-keeper uit, we
gens een blessure aan zijn hand. De nieuwe
keeper voldeed · goed, ofschoon hij bij de
vierde goal, die door de linksbuiten uit een
corner werd gescoord, niet geheel vrij uit
ging. Zo kwam het einde van deze goed ge
speelde wedstrijd, die verdiend met 4-0 ge
wonnen werd.
Het tweede deed het slechter, en kon het
niet verder brengen dan een 2-2 gelijk spel.
Zij hadden echter verdiend te winnen, maar
door slecht schieten en het missen van een
penalty, moesten zij met een gelijk spel ge
noegen nemen.
a.s. Zondag is het eer�te elftal vrij, het
tweede speelt tegen Boxtel 3, waai;-bij zij nu
de kans hebben om voor de in Liempde 2-4
geleden nederlaag, revanche te nemen. 

Parochie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 1 Dec.: De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 
de Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie. Des avonds om 7 uur LqJ- met Rozen-
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Congregatie. Van
daag 2e schaal voor de bijz. noden van het . 
Episcopaat welke bijzonder in de milddadg
heid der gelovigen wordt aanbevolen. 
Vandaag zal de H. Bloeddoek ter verering 
worden uitgesteld. 
Dinsdag, 3 Dec. is het de feestdag van den 
H. Franciscus Xaverius, patroon der Kath.
Missiën.
Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. Donderdagavond biechthoren vari
7 tot 8 uur.
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand. Om half
8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart waar
onder algemene H. Communie voor de le
den van de Bond van het H. Hart. Des
avonds 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 gef. gez.
jrgt. voor Elisabeth Staal; z.a. gel. H. Mis
voor Hendricus Poirters v.w. het koor; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Martina van
Zeeland v.w. St. Willibrordus; om half 8
gel. jrgt. voor Joanna Verhoeven Dankers;
z.a. gel. H. Mis voor Martinus Hubertus
Giesbers; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Antonius Bergman Petronella Voets en Pe
trus den zoon; om half 9 gel. H. Mis voor 
Christiaan Snelders vanwege de St. Elisa
bethvereniging. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Anna v .. d. Meijden v. cl. Ven; z.a. 
gel. mndst. voor Antonius v. d. Steen; H. 
Hart altaar gel. H. Mis ter ere van het H., 
Bloed; om half 8 gel. H. Mis voor Adrianus 
v. d. Sande; z.a. gel. H. Mis voor Wilhel
mina van Gent v. d. Schoot; H. Hart altaar
gel. mndst. voor Petronella van· Hal; om
half 9 gel. H. Mis ter ere van den H. An
tonius voor verkregen gunst.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Joannes van Susan te; z.a. gel.
H. Mis voor Adriana van Nieuwburg van

, Erp; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Lam
bertus v. d. Brand vanwege de Retraitepen
ning; om half 8 gel. 'jrgt. voor overleden

1 fam. van Homberg v. d. Elzen; z'.a. gel. H.
Mis vanwege het "Biddend Leger";_ H. Hart

altaar gel. H. Mis voor ovèrl. fam. v. d. 
Hagen; om half 9 gel. H. Mis voor Lam
bertus -van Berkel. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Catharina van Susante v. d. Krab
ben. z.a. gel. H. Mis voor Adrianus van 
Schijndel; H. Hart altaar gel. H. Mis uit 
dankbaarheid; om half 8 gel. jrgt. voor An
tonius Verhoeven; z.a. gel. H. Mis voor 
Francina Mombers v.w. de H. Eik; H. Hart 
gel. H. Mis voor Hendrica Muselaers van 
Drunen v.w. den H. Antonius te Waalwijk1 
om half 9 gel. H. Mis ter ere van het H. 
Bloed. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. Dienst 
voor Franciscus Servatius van Elten en Mia 
de dochter; z.a. gel. H. Mis voor Elisabeth 
van Heesch v. d. Bosch; H. Hart altaar gel. . 
jrgt. voor Maria v. d. Langen berg Verheijen; 
om half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. 
Hart; z.a. gel. H. Mis v. Hendrica v.d. Plas 
Dirks; H. Hart alt. gel. H. Mis v. Johanna 
v. d. Hagen Princée v.w. de St. Elisabeth
vereniging.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Petronella van Susante; z.a. gel. 
H. Mis voor Wilhelmina v. d. Brekel v;.i.n

• Kerkoerle; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Marinus v. d. Meijden v.w. de buurt, om
half 8 gel. rondst. voor Jan van Empel; z.a.
gel. H. Mis ter ere van het Onbevlekt Hart
van Maria tot bekering der zondaars; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Lamberdina
Clerx v. d. Ven; om half 9 gel. jrgt. voor
Martinus Kuijpers.
In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan
dag: gel. H. Mis voor Martina van Zee
land; Dinsdag gel. H. Mis voor Marinus van
Laarhoven; Woensdag gel. H. Mis voor
Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Donderdag
gel. H. Mis voor ,Wilhelmina van Zogchel;
Vrijdag gel. H. Mis tot bijz. intentie; Zater
dag gel. mndst. voor Antonius• van Kerk
oerle.

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

. te Zondag van de ,Advent, 1 Dec. l946.
Vandaag begint de Adventstijd van voorbe
r�iding op het __ Ker�tfeèst en be�nt ook het
meuwe kerke!tike par. 
Vandaag houdt de Zeereerw. Pater Venan
tius een liefdadigheidspreek ten bate van de 

• Armen-naaikring "St. Martinus" waarvoor de
tste schaalcollette zal rondgaan. Wij bevelen
deze collecte voor de stille 1rmen van onze
parochie ten zeerste in u� milddadigheid
aan. De tweede schaal is voor de B.N. Om
7 uur Groepmis voor Verkenners en Welpen
en Gidsen: Vanavond om 7 uur Lof -met
Rozenhoedje.

Dinsdag f_�estdag van St. ·Franciscus Xave
rius; de leden van de Voortplanting des Ge
loofs kunnen een volle, aflaat verdienen on
der de gewone voorw�arden. 
Donderdagavond gelegenheid tot biechten 
van 6 tot 7 uur 
Vrijdag de eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Des 
avonds om half 8 Lof. 
Zaterdag, Priesterzaterdag, na de Missen 
wordt het gebed voor de priesters �ebeden. 
a.s. Zondag feestdag van Maria Onbt:vlekt.e 

Ontvangenis.
ZONDAG 1 December: 6 uur l.d. voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der Parochie;
7 uur Groepsmis; 8 uur Ld. voor Çetruda
v. d. Horst-Liebregts vanwege Broed. H.
Bloed; kwart over 9 l.d. uit Dankbaarheid;
half 11 de Hoogmis voor Francijna v. d.
Loo-Kluytmans vanwege Broed. Rozenkrans.
MAANDAG 2 Dec.: 7 uur gef. lez. jrgt.
voor Z.E.H. Franciscus Eras, zijn ouders,
broers en zusters; l.d. voor Paulina Verhoe
ven- Linssen vanwege de Buurt· Tongeren.
kwart voor 8 1.d: voor Catharina v. d. Mey
den v. d. Heyden; Ld. Adrianus Baayens;
half 9 l.j. voor Laurens Nouwens.
DINSDAG 3 Dec.: 7 uur gef. lez. jrg,t. voor
een overledene; l.d. voor Paulina Verhoe
ven-Luissen vanwege Buurt; kwárt over 8
Ld. voor over!. 1. van de Voortplanting des
Geloofs; l.d. voor Kapitein Fairbanks-Mo
nette; half 9 l.j. voor .Johanna Potters
�m�. • - .•
WOENSDAG, 4 Dec.: 7 uur z.j. voor Ma
ria Catharina Soeterings; 1.d. v. Cornelis de
Zeeuw; kw. v. 8 1.m. voor een overl. vader;
1.m. voor den Zeer"eerw. Heer Pastoor de
Kort; half 9 l.m. voor Maria van Hal-Dan
kers ..
DONDERDAG, 5 Dec.: 7 uur gef. l.d. voor
Z.E.H. Francis"clis Eras, zijn ouders,, broers
en zusters; l.d. voor den Heer Henricus
Frunt; kwart voor 8 I.m. voor Maria v. d.
Plas van Summeren; half 9 l.m. voor Hen-;
drica van Eyndhoven Bekkers.
VRIJDAG 6 Dec.: kwart voor 7 z.d. over!.
leden Broederschap H. Hart; I.m. Adrianus
van Hommel; kwart voor 8 I.m. voor Gerar
dus van Erp-Smulders; l.d. voor Jacoba v.d.
Horst Rademakers; half 9 z.j. voor Catha
rina Baayens van Strijthoven.
ZATERDAG, 7 Dec.: 7 uur z.m.·voor Hen
ricus van Eyk; 1.d. voor Jan van Exel. te Esch
overleden; kwart over 8 I.m. voor Johannes
Driessen; I.m. voor Wilhelmina Pijnenburg
Roosenboom; half 9 a.m. voor Jos. van
Susante. ,.__ 

Missiebusje. Bij het huwelijk van Frans de
Koning en Annie· Noóten f 7,15.



PAROCHIE H. LAMBERTUS, GEJviONDE. 
1ste Zondag vnn de Advent. 
ZONDAG: half 8 R Mis voor welzijn der 
parochie; 10 uur voor Mevrouw Huberta
Maas, Zelatrice Broederschap H. 'Hart.
MAANDAG: half 8 H. Mis Zevende voor 
Mevr. Huberta Maas. 
DINSDAG: half 8 H. Mis Zevende voor 

·. Mevr. Huberta Maas. ·' 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria hsvr. 
van Mart. Schellekens. 
:DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
hsvr. van Mart. Schellekens. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag jrgt. voor Wil
helmus van Abeelen en Elisabeth van Abee
len. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes de 
Keyzer en Allegonda de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: Zondag 
Gerardus Raaymakers vanwege handboog 
"Recht door Zee"; Maandag 2 H. Missen 
voor Gerardus Raaymakers vanwege Hand
boog "R. d. Z."; Dinsdag H. Mis voor Ca
tharina v. d. Heijden te Boxtel overleden 
en H. Mis voor Catharina Verhoeven-Linsen 
te Boxtel overleden; Woensdag mndst. voor 
Adrian·a Verhoeven en mndst. voor Petrus 
van Eindhoven; Donderdag mndst. voor 
Theodorus van Kuringen en mndst. voor 
Adrianus van Eindhoven; Vrijdag mndst. 
voor Maria van Kasteren en mndst. voor 
An toon van Oo,;.schot; Zaterdap-; ...,nds.t. 
voor Nicolasina Toelen en mn!n f/Oor 
Adrianus van Schayk. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
tste Zondag van de Advent 1946.

ZONDAG: half 8 H. Mis vanwege St. Vin
centius-vereniging voor de wed. Catharina 
v. ,d. Meijden-v. d. Heijden; 9 uur H. Mis
vanwege Godsvruchtï'ge vereniging ter ere
v. d. H. Theresia v. h. Kindje Jezus voor
Francina Bosch-de Haas te Berlicum over!.
half 11 de Hooginis voor het welzijn .van de •
parochianen. De eerste schaal is voor onze
eigen kerk; de tweede voor B.N. Half 4 Lof
met Rozenhoedje tot voorbereiding van den 
Priester-Zaterdag. . •
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijzondere
intentie; kwart over 8 gez. H. Mis voor
Petrus Johannes Maas,
DINSDAG: half 8 H. Mis vanwege Boter
fabriek voor Adrianus v.d. Loo; kwart over
8 H. Mis tot bijzondere intentie; hierbij
wordt de kerk met een kaars vereerd.
WOENSDAG: half 8 ,jrgt. voor • Martinus
v. d. Loo en Wilhelmina van, Asten hsvr.;
kwart over 8 H. Mis voor Antoon v. d ..
Meyden, in Duitsland overleden.

DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de 
leden v. d. Godvfuchtige vereniging ter ere 
v. d. H. Theresia v. h. Kind Jezus; kwart

• over 8 H. Mis voor Paulina Franciscus
Verhoeven-Linssen in de Parochie v. h.
H. Hart overleden.
VRIJDAG: half 8 H. Mis, waarbij de kerk 
met een kaars wordt vereerd voor de familie 
v. d. Breekel-v. d. Heuvel kwart over 8 pl.'
H. Mis voor Petrus v. Beers en Maria de'.

/ doëhter. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johanna 
Maria van Nunen-v. d. Schoot; kwart over 
8 H. Mis vanwege Maria's biddend leger om 
voorlichting van den H. Geest voor onze 
regering, voor het behoud van onze jongens 
en mannen in Indië en voor vreedzame ver-

, houdingen. • 
Biechthoren: van half 3 tot 4 en van half 6 
tot 7 uur Zes uur Lof met rozenhoedje, �m 
vele en waardige priesters te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht voor 
de wed. Catharina v. d. Meijden v. d. 
Heijden alhier, Lambertus Goossens, in de 
parochie van het H. Hart en Johanna v. d 
Sande-v. d. Hurk te Best overleden. 
Maandag 2 December 7 uur vergadering op 

. de pastorie voor de leden van de St. Elisa
beth-vereniging. 
Vrijdag 6 Dec. eerste Vrijdag van de maand, 
toegewijd aan het Goddelijk Hart van Jezus 
tot bevordering van de negen eerste. Vrij
dagen van de maand tot het bevorderen van 
de H. Communie op die dagen. 
Zaterdag 7 Dec. priester-Zaterdag, 6 uur hof 
met rozenhoedje, om vèle en waardige pries
ters te verkrijgen. 
ZONDAG, 8 December half 8 H. Mis van
wege St. Elisabeth-stichting voor de wed. 
Catharina v. d. Meijden-v. d. Heijden. 
Brj de begrafenisplechtigheden is opgebracht 
in het hotel Nas op de Parallelweg voor de 
Boxtelse Missionarissen tien gulden. 
. Op Zondag 1 Dec. zal in alle H. Misse·n g�
preekt worden over ons parochiehuis St. 
Theresia alhier en in deze week uw milde 
steun gevraagd worden door de leden van 

' de Katholieke Actie en de jeugdvereniging 
in onze parochie. 
De collecte voor "Katholiek Thuisfront heeft 
24 November opgebracht f 43,67. 
In het vervolg is een ieder in de gelegenheid 
om devotjekaarsen zelf aan te steken, en het 
bedrag van 50 cent of 25 cent te storten in 
een der busserl\ bij de St. Theresia-kapeJ.. 
De devotiekaars zelf moet gehaald worden 
uit de standaard en geplaatst worden op een 
der pinnen in de nabijheid, daarvoor be� 
stemd. 

PAROCHIE ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

• • 

1e Zondag v;n den Advent, t Dec. 1946.
ZONDAG: ,half 7 I.m. tot welzijn der par.; 
8 uur l.j, voor Franciscus Copal; 10 uur z.m. 
voor Leonardus Welvaarts als overleden lid 
der broederschap der H. Theresia; 3 _uur 
Lof, daarna meisjes-congregatie. • 
MAANDAG: 7 uur z.rn. voor Catharina 
Franciscus V :rhoeven overleden te Boxtel; 
half 8 z.m. voor Adr.ianus Ketelaars over
! eden te Ceff en; 8 uur -1. j. voor Theodora 
Franciscus Copal. 

. � -
' } In de loop dezer· week zal ,een Broeder d�r 

Paters Capucijnen de jaarlijkse omgang hou-
den. �-
Missiebus: Bij uitvaart van Leonardus Wel
vaarts f 7,-. 

ST. WILLIBRORDUS TE ESCH 
Eerste Zondag van den Advent. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Advents-Lof met Ro-
zenhoedje; na het Lof een lied. • 
Dinsdag, feestdag van den H. Franciscus 
Xaverius, volle aflaat voor de leden van de 
Voortplanting des Geloofs. Orri. 7 uur H. 
Mis voor de overleden leden der Voortplan-
ting. , 

DINSDAG: 7 z.m. voor overleden leden 
Genootschap tot Voortplanting des Geloofs 
met- vollen aflaat onder de gewone voor
waarden voor de leden van genoemd Ge
nootschap; half 8 z.j. voor Cornelia Petrus 
van Lieshout; 8 uur I.m. voor overleden fa
milie van het Kind van Simon de Laat. 
WOENSDAG: 7 uur z,.j. voor Adrianus 
Schoonens; half 8 z.j. voor Marinus van 
de Sande; 8 uur l.j. Martinus van Eyndho
ven. 

Dondèrdag gelegenheid om te biechten van 
, 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Geen oefe� 

DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.j. voor Theodorus 
Oerlemans en Helena hsvr.; 8 uur l.j. voor 
Hendricus van de Sande . 
VRIJDAG: 1ste Vrijdag der maand, daarom 
ook Donderdag biechthoren als op Zater
dagen; half 7 en 7 uur I.m. bijz. noden der 
parochianen; half 8 z.mndst. voor overleden 
familie van Boeckel van Rumpt; deze H. Mis 
met uitstelling van het Allerheiligste en Acte 
van Ereboete aan het Godd. Hart. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Johanna Adria
nus Schonens; half 8 z.j. voot Maria van 
Eyndhoven; 8 uur l.j. voor Johannes van 
Rooy. . 
ZONDAG: feestdag van O.L. Vrouw Onbe
vlekt Ontvangen; half 7 I.m. voor den R.K. 
Houtbewerkersbond; half 8 I.m. voor de le
den der beide Congregaties van O.L. Vrouw, 
met algemene H. Communie der leden; half 
9 I.m. tot welzijn der parochie; 10 uur z.m. 
voor, de led.en der processie van Kevelaer. 
In de Kapel der Eerwaarde Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. tot bijz. int.; Dinsdag 
7 uur I.m. Leonarus Welvaarts; Woensdag 7 
uur I.m. tot dankzegging; Vrijdag 7 uur I.m. 
voor Cornelis van Heerebeek. 
30e Catharina Martinus Verhoeven overle- • 
den tet Boxtel; Adrianus Ketelaars overleden 
te Getfen. 
Gedpopt: Johannes Cornelis zoon van Caro
lus van Breugel-Vingerhoets; Woutrina 
Everdina Maria· d. van Adrianus Sèhalkx-v. 
da Heijden. 
Zaterdag .vastendag voor de leden der 3de · 
Orde van St. Franciscus. • 

nin� van het H. Uur. · • • 
VriJdag eerste Vrijdag der maand, toegewijd 
aan het H. Hart van Jezus. Om half 7 Uit
stelling van het Allerheiligste en Communie 
uitreiken; om 7 uµr gez. H. Mis met uit
stelling, waarna Litanie van het H. Hart en 
oefening van eerherstel. 's-Avonds om 6 uur 
Lof. Na het Lof een liêd ter ere van het 
H. Hart.
Zaterdag Priester-Zaterdag.
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor dè
Kathedrale Basiliek.
ZONDAG: 7 u_ur rondst. voor Anna van der
Bruggen; half 9 H. Mis; 10 uur HoÓgmis
voor de Parochie. . . ' . 
MAANDAG: 7 uur mndst. voor Johannes
Wilhelmus van Exsel; 8 uur H. Mis voor
Johaunes Franciscus van Uden te St. An-
thonus overleden.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de overleden
leden van de Voortplanting ts uur gef. jrgt.
voor Jan Konings. . . v 
WOENSDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Wil
helmina Konings-van Gemert; 8 uur gef. 
jrgt. voor Martinus Liket. . 

-
DONDERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Elisa� 
beth Maria Liket-Dekkers; 8 :uur gef. jrgt. 
voor Hendrina Liket. 
VRIJDAG.: 7 uur gez. gef. jrgt. voor Hen
dricus van de Laar; 8 uur geLjrgt. v. Wèl-
eerw. Heer Màrtinas Liket. 
ZATERDAG: 7 -qur gef. jrgt. voor Johannes 
Liket; 8 uur gef. jrgt. voor Antonia Liket .. 
Nog worden de gebedeR. verzocht voor Wil
helmus van de Langenberg, voor wie het 
zevende wordt voortgezet. 

t 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De philosophie van den Brabarider. 
'l 

In de loop der geschiedenis zijn er grote ge
leerden geweest, die een eigen wijsgerig 
'stelsel hebben ontworpen. Er waren er on
der hen die beweerden dat alles twijfelachtig 
.was, zelfs hun eigen bestaan. Daarbij ver
.gaten ze met hun kop tegen een boom te 
lopen, wat het beste bewijs van. hun bestaan 
zou geweest zijn. Sindsdien heeft men nog 
veel meer stelsels opgeworpen en nog pas 
geleden heeft men in Frankrijk de stoot 
_gegeven aan een nieuwe wijsgerige opvat
ting, die ten slotte niets beters konden ont
dekken dan het probleem waarom wij be
staan. Noch voor het bestaan vän een -God, 
noch voor het waarom van ons leven wisten 
·zij een verklaring te vinden, en zó moesten
ze wel tot de conclusie komen dat alles,
,ook het leven, geen zin heeft.
Lijnrecht tegenover al deze geleerde stelsels
staat de levensopvatting van de simpele Bra
bander.
De levensbeschouwing van de Brabander
beweegt zich tussen twee polen: van de ene
kant de eenvoud, de vreugde en de tragiek
van het menselijk leven en van de andere
kant het sterke vertrouwen op God.
Juist omdat de gemiddelde Brabander zich
niet bekommert om de wijsgerige verklaring
van het leven, is hij in staat om zijn leven

, eenvoudig te beleven als een goed geschenk.
De vreugden en ook de tranen van zijn be
staan vinden steeds de verklaring in het ge
loof, dat hij al eeuwen belijdt.
:,,De aarde en haar doden", zegt Antoon
van Duinkerken ergens, ,,die zij tot den
Dag der Verrijzenis bewaart, opdat wij allen
JI1ogen delen in de onvergankelijke heerlijk
heid der hemelen, bepalen de levensbewe
gingen van de traditioneel-Brabantse geest".
De tragiek van het leven en het vertrouwen

. op een eeuwig leven, da.t zij:1 de twee polen;
waartussen de Brabander • zijn levensbe
schouwing heeft gebouwd. Voor deze be-

. schouwing redeneert hij niet. Het spreekt
voor hem vanzelf. Het leven en de dood zijn
,voor hem geen probleem omdat hij ·beiden
aanvaardt. Deze levensaanvaarding is dik
�ijls zijn groot geluk. Met het grootste ge
noegen en met een echte l�vensvreugde zal

• de Brabander kunnen genieten van alles wat
de aarde geeft. Verwonder u niet als hij
de borrel en de warmte van een huis be
mint. Dat is voor hem zo vanzelfsprekend,
dat hij zich niet eens kan voorstellen dat

Van 

MASSAMENS 
tot Persoonlijkheid 

Vóór de gemeenteverkiezingen van Novem• 
. her j.l. lazen we op een strooibiljetje, dat 
door de Belgische Socialisten werd verspreid, 
de volgende woorden: 

,,Wij zijn niet tegen de godsdienst, 
maar voor ons is godsdienst privaat
zaak. We !>tellen ons enkel ten doe! 
aan ieder op economisch en sociaal
gebied datgene te geven, waai hij 
recht op heeft". 

: Deze woorden waren gericht tot "onze 'ge- • 
!]ovige partijgenoten. Op deze wijze trachten 
:zij de Katholieken voor zich te winnen en er 
:zijn er ook onder de katholieken die zich 
:laten verblinlien. 
'.We vragen ons af hoe dit mogelijk is en het 
enige antwoord dunkt me niets anders te 
zijn dan dat ook zij zo vastgeroest zitten 
:in het materialisme, dat zij menen dat het 
·sociaal-economische het belangrijkste is en
al het overige privaatzaak. 
:Deze materialistische levenshouding heeft 
.nog steeds niet afgedaan, integendeel, de 
:daarmee gepaard gaande ontkerstening 
maakt de mens steeds meer tot massamens. 
En de tegenwoordige mens is massamens,
kuddedier. Zijn gehele leven is automatisme 
geworden. Van zijn bed gaat hij naar zijn 
werk, van zijn werk naar de bioscoop, naar 

. de danszaal, hij luistert naar smakeloze jazz 
en vindt dit de hoogste vorm van kunst, 
voorzover hij ooit aan kunst denkt, want 
denken doet hij niet veel. En als hij denkt, 
dan is het om uit te rekenen hoe hij zich 
in het leven zal houden en hoe hij zijn eco
·nomie het best kan inrichten om zoveel
• mogelijk over te houden voo.r zijn vermaak.
Zo richt zich alle aandacht op het stoffelijke.
Er bestaat voor son'lmigen nog wel een be-

; grip God, maar dat is maar een phrase,
dat is iets waarmee men zo weinig mogelijk

er mensen zijn, die anti-borrel artikelen kun
nen schrijven of ook maar durven smalen op 
moeders pappot. En met dezelfde rust als 
hij de vreugde aanvaardt, zal hij het ver
driet aannemen. De opstandigheid is hem 
vreemd, althans de opstandigheid tegen de 
levenswetten. Zal hij zwak zijn en zondigen, 
nooit zal hij tornen aan de geldigheid der 
levenswetten, waarvoor zijn eerbied niet 
wijkt. 
De philosophie van de Brabander reikt niet 
verder dan enkele eenvoudige gedachten, 
die het leven goed noemen, de dood onver
mijdelijk, de liefde vereenzelvigen met trouw 
en het geluk vinden in de eenvoudige aan
vaarding dezer waarheden, 
De moderne tijd heeft veel van de: van n
voud weggenomen, maar in de kern rlfl:!eft 
het Brabantse vólksleven de eerbied voor de 
levenswaarden noo behouden·. De Brabander 
heeft geen behoefte aan nieuwe stelsels, die 
het leven anders voorstellen als hij het zelf 
ziet of onbewust beleeft. De jonge Bra
bander zal streven naar vooruitgang, naar 
grotere sociale mogelijkheden, maar hij aan
vaardt zonder meer de levensopvatting, die 
zijn voorvaderen huldigden en die eeuwen
lang houdbaar bleek. 
Natuurlijk hebben grote industriecentra een 
andere geest gebracht in de cirkel waar zij 
hun invloed konden uitoefenen en men be
hoeft zijn ogen niet te sluiten voor de ge
volgen hiervan op religieus gebied, maar: 
het geestelijk klimaat van Brabant in het al
gemeen ademt toch nog die eenvoud van 
levensopvatting, die zich niet bekommert 
over geleerde stelsels doch enkel aanvaardt. 
Men mag beweren dat het dom is het leven 
zo maar te aanvaarden alsof het geen pro-

• blemen bevat. Men mag zelfs beweren dat
een �aar .begrip van alle leverLwraagstuk
ken tot een schonere levenswijze zal kun
nen voeren. Maar men kan niet ontkennen
dat de Brabander in de eenvoudige levens
aanvaarding een groter geluk bezit dan
duizende wijsgerige denkers, die het leven
in stelsels trachten te vangen terwijl zij het
voornaamste vergeten of niet kunnen: te
leven. Het enige wat de Brabander verder
interesseren kan is: zo goed en zo schoon
mogelijk te leven. En hiernaar zal hij stre
ven.

LEUVEN. Nov. 1946 H. v. d. M.

te doen wil hebben. Op zijn hoogst gaat 
men 's Zondags een half uurtje in de kerk 
zitten, maar die dat nog doen, vervullen wel 
op een heel bijzondere wijze hun plichten. 
Plichtsgevoel is een begrip, dat de moderne 
mens niet meer kent. Sommige dingen doet 
men niet om uit de handen van het gerecht 
te blijven. Overigens doet men alles, waar
mee men zichzelf kan bevoordelen. 
Mateloos egoisme, dat is zijn meest typeren
de kenmerk. En dat juist stompt de mens zo 
af, doet hem het bestaan van alle hogere 
belangen uit het oog verliezen. Dit egoisme 
is het, dat de mens steeds meer omlaag
trekt, dat hem soms doet gelijken op een 
dier. 
Dit zijn· enkele trekken van "de massa
mens" die heus niet alleen in boeken be
staat. Men behoeft maar even de ogen te 
openen om het te constateren. Ja men be
hoeft nog niet zover te gaan, zelfs onder 
de studenten kan me:-i ze treffen, al hebben 
we dan hier misschien te doen met een 
verzachte uitgave. Maar laat ze dan ver
zacht zijn, persoonlijkheden zijn ze niet. 
We weten ook allen, hoe dit product in de 
wereld is gekomen. Door het liberalisme 
voorbereid, was 't het socialisme dat hen 
eigenlijk schiep. Het liberalisme had al
leen oog voor het productieproces. De drang 
naar stoffelijke goederen. Liberalisme en 
ontkerstening gingen hand in hand. Dat de 
mens een geestelijk wezen was, vergat men. 
De mindere man werd er het eerst het 
slachtoffer van: verlaagd tot een machine en 
van alle macht ontdaan werden hem alle 
pogingen ontnomen om zich geestelijk en 
materieel te verheffen. 
Het Socialisme was een eerste verzet daar• 
tegen. Maar ook dit ging de materialistische 
weg op. Het wilde gelijkberechtiging van 
iedere mens. Ook de arbeider moest kunnen 
deelhebben aan de stoffelijke weelde. En 
hermee werd het proces van ontkerstening 

. gestalilig voortgezet. 
. Daarop volgde twee oorlogen. waarin iedere 
mens gedwongen werd zijn ha_ve en goed te 

verdedigen. Door het overal nijpende ge
brek werd de mens ertoe gedwongen al zijn 
krachten in te spannen om op rechtvaardige 
of onrechtvaardige wijze het zijne te be
machtigen. En ook dit droeg er niet toe 
bij om de rechten van de persoonlijkheid te 
ontzien. Deze geweldige spanning zocht een 
tegenweer in het uitleven van de driften . 
De zedenverwildering drong steeds dieper 
door en ging en gaat zover dat de mens alle 
macht over zichzelf kwijtraakt en in de wan
orde zijn eigenlijke bestemming verliest. 
Aan het slot van deze ontwikkeling staat 
de massamens, de mens die er maar op los 
leeft en niet meer de moed vindt om na te 
denken over zijn eigen persoonlijke bestem
ming. 
Deze feiten zijn voor ieder bekend en ieder 
nadenkend mens weet ook dat er maar èèn 
redding mogelijk is: de terugkeer tot het 
Christendom en de ware beleving van het 
geloof. 
Ook wij en vooral wij zijn de aangewezen 
personen om in dit ontzaglijke werk het 
onze bij te dragen. Op ons rust de taak 
om de Christelijke beschaving te redden 
door de mens terug te voeren naar de waar
dering van het enig waardevolle: de rijkdom 
van het geestelijke en de hoge waarde van 
de persoon. 
Daartoe is nodig dat wij op de eerste plaats 
onszelf vormen, zorgen dat dit verwijt niet 
ook aan ons kan gemaakt worden, dat wij
zelf vóórgaan, dat wij van onszelf een per
soonlijkheid mak_en door ons een stevig ge
fundeerde eigen mening te verschaffen, ge
grond op de onwrikbaarheid van een sterk 
geloof. Dat geloof zal ons gehele leven 
moeten doordringen om ons te alle tijde 
steun te verschaffen, want zonder een diep 
beleefd geloof is een ware persoonlijkheid 
onmogelijk. 

M. Matthyssen .

KATHOLIEK THUISFRONT, 
St. Petrus-parochie. 

Het Katholiek Thuisfront van onze parochie 
heeft contact gekregen met Tndië. De eerste 
brieven zijn aangekomen en ze ge�uigen van 
enthousiaste dankbaarheid over de werk
zaamheden van deze acties. 

tMet spanning zle11 we de verdere brieven 
tegemoet en we hopen de verlangens; door 
onze jongens erin geuit, te kunnen ver
vullen. 

N.C.B. en R.K.J.B.

Op Donderdag 12 December begint de 
eerste les van de Sociale Cursus en de 
Cursus in veeverloskunde in de Landbouw
school. De cursus in veeverloskunde vangt 
aan om 7 uur, de sociale cursus om 8,30 
Gij leden -van de R.K.J .B. volgt deze leer
zame cursussen, ook leden van de N.C.B. 
zijn zeer welkom. 
Laat deze kans nu niet voorbij gaan. Ont
wikkelt u vooral in deze tijd. Het zal u in 
de toekomst zeer ,fker van nut zijn. 
Neemt nu de kans waar. 

,,HERLEVEND BOXTEL". 

's-HERTOGENBOSCH MANNENKOOR. 

De Kunstcommissie van "Herlevend Box
tel" zette haar weg op het glibberige pad 
der Kunst voort met een concert door het 
Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor 
op Vrijdag 29 November m de Ark. 
Onder de bezielende leiding van Fr. van 
Amelsfoort zongen zij werken van Hassler, 
Diepenbrock, liederen uit Valerius GedP.nck
clanck, ter.wijl zij ook het poliphone oude 
lied "Troest my scoen lief" en het mooie 
"Ree God, wie sal ic claghen", van de 
Codex van het London British Museum op 
het -pragramma geplaatst hadden. Aan het 
slot van deze avond zongen zij "Het Haze• 
grauwt" van Willem Landre, ,,Drinclied op 
de pekelharing", dat in opdracht gecompo
neerd was en een goede, vrolijke aanwinst 
betekende, en De Zilvervloot van Viotta. 
Het geluid kwam, ondanks de kleine zaal en 
de grote bezetting van Mannenkoor, uit
stekend en goed gemengd door. 
Aan dit concert verleenden Fr. van Grins
ven (tenor) en Jan van Litsenburg (piano) 

. hun medewerking. Uitgevoerd werden !ie• 

Het volk van Sion, zie, de Heer gaat 
komen, om de volkeren te verlossen. 

Isaias 30,30. 

Het is dan zo stilaan weer winter geworden. 
De bomen staan ontbladerd. De dagen wor
den al korter en korter. De donkere tijd van 
het jaar. Maar opeens in de verte een 
klaarte, als de nadering van een groot licht 
in de avond. Kerstmis!!! De Heer gaat ko
men. 
Al dagen lang heeft de H. Kerk het ons ver
zekerd, onze spanning verzekerd. 
De Advent! 
Het is een herinnering aan de eerste Ad
vent, die de mensheid heeft doorleefd en 
die wel vierduizend jaar geduurd heeft. Die 
begonnen is in het aards paradijs ...... toen 
die twee eerste mensen werden uitgedreven 
uit den hof der onschuld en der ongerepte 
vreugden, de zonde, het lijden, de dood te
gemoet. Aan de poort hebben Cherubijnen 
met vlammende zwaarden de wacht betrok
ken...... het verloren Paradijs. 
Maar nooit, nooit hebben de mensen die 
eerste geluksstaat vergeten. Altijd is schrei
end gebleven in het diepst van hun ziel het 
heimwee naar dat verloren erfdeel. 
Maar dezelfde mond, die de vervloeking uit
sprak, beloofde ook de redding. ,,Ziet" zo 
bedreigt Hij de slang, de aartsverleider, 
"ziet, Ik zal vijandschap stellen tussen u 
en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad, 
ge zult een aanval doen op haar voet, maar 
zij zal u de kop vertrappen" . 
Adam eri Eva hebben die tiitspr;iak opp;e• 
vangen, terwijl zij vluchtten voor de vlam
mende zwaarden der Cherubijnen en ze 
hebben ze doorverteld aan hun zonen en 
dochters, als de eerste hoop op een nieuw 
en zeker geluk. Die godsbelofte, in de be
ginne vaag en onduidelijk heeft in de loop 
der eeuwen aldoor gewonnen aan klaarheid. 
Er zal een Verlosser opstaan uit Gods volk, 
een Messias, die het verloren geluk komt 
herstellen. Hij zal God zijn en mens. Van 
Davids stam. Zoon van een maagd. Een vre
devorst, een Man van Smarten. ,,En gij 
Bethlehem, land van Juda, geenszins zijt ge 
de minste onder de hoofdplaatsen van Juda, 
want uit u zal de Vorst voortkomen, die 
mijn volk Israël besturen zal". 
Ja, er zit een stijgende spanning in Gods 
heilsbelofte. En eenmaal de volheid der 
tijden aangebroken, dan zal heel Israël vol 
zijn van verwachting over de grote dingen 
die komen gaan....... Er is iets op handen,· 
iets ongewoons en geweldigs. God zelf gaat 
ingrijpen. Ze zien het aan zon en maan. Ze 
horen het in het waaien van de wind, ze 
ontdekken het in de ogen van de mensen. 
Heel de wereld is er geladen van: ,,Deus 
manifeste veniet ...... Het is zonder twijfel, 
God komt". 
Zo was de spanning onder de mensen tegen 
de dagen, dat God de Zoon het vlees ging 
aannemen. 
Maa'r met de komst van de Verlosser is het 
zuivere geluk de,r eerste mensen niet her• 
steld. Nog altijd leeft er diep in ons die hun
kering naar het paradijs. Immers de hemel is 
wel geopend, doch de aarde bleef het zelfde. 
Strijd zal er blijven in het mensenhart, 
strijd tussen het goede dat soms hard valt 
en het kwade dat ons lokt, strijd ...... totdat 
opnieuw de Heer zal komen...... maar dan 
ten oordeel! 
Dan heeft de Christus, het kind van de 
kribbe, de Langverwachte van de Kerst• 
nacht, zijn zending voltooid. ,,Het is vol
bracht". Voor goed. Dan zal er geen Ad
vent meer zijn. 
Hebt ge ooit met die gedachten de Advent 
doorleefd? Hebt geooit zo de zin van de 
Advent begrepen? Hoe het ook zij, pro
beert het zo eens in de korte tijd, die ons 
nog scheidt van de heilige nacht. Het zal 
u maken tot betere mensen. Als dan straks
het uur daar is, dat alom de klokken luiden,
als de kerken in het ongewone uur van de
middernacht hun deuren openzetten, dan
zult ge meer dan ooit ervaren, dat het

• Kerstmis is. Dat ge verlost zijt.
Dan zal er blijde hoop zijn in uw _hart op
de komst van dien Zoon, straks in de een
zaamheid van uw sterven...... dat tevens
zijn zal het uur van de bevrijding uit alle

. ellende van het aards bestaan.



deren uit de cyclus "Wintei'reise" van Schu
bèrt, aria's van Händel, liederen van Wa
genaar en oud-Nederlandse volksliederen. 
De tenor Fr. van Grinsven, die de Ark als 
zaal gekozen had voor zijn debuut, had hier, 
misschien onbewust, verstandig door gehan
deld. Weliswaar beschikt hij over een unieke 
kopstem, doch zijn stem is nog wat te zacht 
voor een grote zaal. In De Ark kwam zij 
uitstekend tot haar recht en men mag zeg
gen, dat beiden, zowel de tenor Fr. van 
Grinsven, als de pianist J. van Litsenburg 
veel beloven voor de toekomst. 
Na het eerste optreden werden aan Fr. van 
Grinsven, namens Bosch Mannenkoor bloe
men aangeboden. 
Opmerkelijk jammer blijft het tenslotte te 
moeten constateren, dat niet meerdere Box
telaars willen genieten van de schatten, 
die verborgen liggen in het bezoek aan de 
Kunstavonden van Herlevend Boxtel. Het is 
spijtig steeds dezelfde groep personen op 
deze avonden te zien. ,,Herlevend Boxtel" 
organiseert deze avonden voor iedereen. De 
culturele smaak van elk Boxtelaar moet 
veredeld worden. Bij de volgende gelegen
heid verwachten we dan ook "The man of 
the street'' te zien. v.d. A. 

,,M.l.V.A." 
Een overladen bioscoop-, toneel-, muziek- en 
vergaderingenprogramma en last, hut not 
least, de hoge entréeprijzen verzwakkende 
animo van het publiek in hoge mate. Zowel 
de goeden als iie kwaden schijnen in deze 
malaise te moeten delen. Op Donderdag 28 
November werd de MIV A het slachtoffer 
hiervan. Voor schier 50 aanwezigen orga
niseerde de Missie Verkeersmiddelen Actie 
een propaganda-avond in De Ark. Ondanks 
de geringe belangstelling voor deze avond 
vond het propagandaspel "Blank en Zwart" 
van Ed. Terlingen toch doorgang. Dit toneel
spel in drie bedrijven werd op lofwaardige 
wijze vertolkt. Vooral de mannelijke execu
tanten lieten goed spel zien. Extra vermei- .. 
ding verdient nog het markante spel van 
regisseur H. van Hirtum, in de rol van 
Pater Paul. 
Spreker Pater L. Verhagen O.E.S.A. had.zijn 
spreekbeurt, wegens de geringe belangstel
ling, beperkt tot enkele minuten. In deze 
korte tijd slaagde hij er toch nog in de be
langrijkheid van het moderne missiewerk 
aan te tonen. Hij vroeg de steun van tte aan
wezigen voor dit moderne, maar niettemin 
prachtige missiewerk, opdat eens, Wqnneer 
de grenzen weer zouden openstaan, de mis
sionarissen zouden kunnen uittrekken, ge
dragen op de vleugelen der techniek, om het 
H. Geloof te brengen aan de volkeren, die
het nog niet bezitten.

ST. NICOLAASTENTOONSTELLING 
GIDSEN. 

De:ie ,tentoonstelling van door de gidsen van 
de St. Petrus-parochie ingezamelde goederen 
kan alleszins een succes genoemd worden. 
De goede Sint zal ongetwijfeld veel kinderen 
en hun moeders blij hebben kunnen maken 
met de mooie kleertjes en het speelgoed, dat 
Hij daar aantrof. 
Honderden van Boxtels ingezetenen hebben 
blijk gegeven van hun belangstelling en ston
den verbaasd over hetgeen hier was ten-

. toongesteld. De theeschenksters kwamen 
handen te kort, en ook de loterij vond veel 
aftrek. 
Een woord van dank ook aan de verkenners 
voor hun gewaardeerde hulp en aan allen 
die geheel belangloos en spontaan hun me
dewerking verleenden door het ter beschik-

. king stellen van tafels, pakpapier, versnape
ringen e.d. 

• Moge de jeugd hieruit leren dat het altijd
nog zaliger is te geven dan te ontvangen.

VAKEXAMEN. 
. Op de te Eindhoven en Utrecht afgenomen 
• examens voor diploma vakbekwaamheid sla

ger, ingevolge de vestigingswet, slaagde Ad.
van Nistelrooij. Den geslaagde proficiat.

KINDERFEEST DOOR DE K.A.B.
Op Zondag 1 December organiseerde de
KAB, 's middags om half 3 en 5 uur telkens,
een prachtig kinderfeest.
De datum was juist gekozen. De kinderen
waren volop in de spannende St. Nicolaas
sfeer en het was midden in de gezellige
tijd, dat men de jeugd met rode neuzen te
gen de wikelruiten gedrukt ziet staan, ter
wijl de gebouwde luchtkastelen spiegelen in
hun verrukte kijkers.
In de zaal van het Jeugdhuis in de Nieuw
straat werd voor de kinderen, broertjes en
zusjes van de leden het sprookje "Rood
kapje en de Wolf" opgevoerd. Hoewel de
jeugdige executantjes danig gehandicapt wer
den door de middelmatige accoustiek en de
overdonderende belangstelling van het klei
ne volkje, dat elke gelegenheid te baat nam
om het sprookje beter te kunnen volgen,
werd de uitvoering toch een uitgesproken
succes. Na dit sprookje kwam de grote
kindervriend met zijn .knechts een bezoek
aan de kinderschaar brengen en deelde met
milde hand zijn gaven rond, die de Boxtelse
fabrikanten en winkeliers zo royaal aan den
Sint hadden ter hand gesteld, zodat ieder
kind «;.en mooi cadeautje mee naar huis kon
nemen.
De Heilige Man richtte vervolgens nog een
vermanend woord tot de belhamels, die het
gemunt hadden op de straatverlichting,
maar (en dat was een hele geruststelling) zei

ook dat Boxtel slechts weinig stoute kin
deren telde. 
Het geheel stond onder leiding van de to
neelgroep "l.eeringhe ende Vermaeck", die 
haar werk ruimschoots be!-oond zag in de 
opgetogen kindermassa. 

KANARIE TENTOONSTELLING. 
De in 1926 opgerichte Kanariefokvereniging 
,,Het Zuiden" welke vereniging is aange- '
sloten bij de Alg. Ned. Bond voor Kanarie
teelt en Vogelbescherming, houdt, dank zij 
de grote belangstelling en medewerking van 
vele vogelvrienden in Boxtel op 7 en 8 Dec. 
een onderlingen Kanariezangwedstrijd met 
tentoonstelling in de achterzaal van het 
café van den heer H. van Rooij, N. Kerk
straat. 
Wat is eigenlijk kanariesport. Het in vrijen 
tijd beoefenen van een liefhebberij waarin 
men ontspanning zoekt na het volbrengen 
der. dagtaak. 
Met het houden en kweken van kanarievo
gels bezit men wel een van de meest inte
ressante en onderhoudende liefhebberijen 
die er bestaan, omdat - in tegenstelling 
met zoveel andere sporten - hij die deze 
sport beoefent, in de gelegenheid is, de ver
borgenheden van het vogelleven wat in de 
natuur zo uiterst moeilijk is waar te nemen, 
in eigen woning te aanschouwen. 
Wij twijfelen er dan ook niet aan of vele 
vogelliefhebbers zullen deze tentoonstelling 
bezoeken. De toegang van 11 tot 7 uur is 
vrij, terwijl tussen 3 en 5 uur men gelegen
heid heeft om de prijswinnaars af te luis
teren. 

UITSLAG PRIJSVRAAG. 
Vandaag grijpen jullie natuurlijk direct naar 
Brabants Centrum om te kijken, wie de ge-
lukkigen zijn. . 
Daar gaat ie dan: 
te pr.: Adrie Habrakèn, Breuk.str. 48, Boxtel 
2e· pr.: Janus v.d. Meijden, Luissel, Boxtel. 
3e pr.: Riekie Verhagen, Kaart Bt33, Ge-

monde. 
4e pr.: Marietje Schoenmakers, Nieuwstraat 

190c, Boxtel. 
5e pr.: Dini v.d. Hurk, Dorp A 57a, Liempde 
Troostprijzen: 
Dineke v. d. Broek Brugstr. 4 Boxtel. 
Piet v. Kasteren, Kl. Liempdsew. 15, Boxtel. 
B. v. Zoest, Bosseweg 18, Boxtel.
José Fick, Dorpsstraat B 40, Esch.
Piet v. Bragt, Mijlstraat 7, Boxtel.
Riek v. Alebeek, Heult 2, Boxtel.
J. v. Esch, Tongerense straat 32, Boxtel.
Theo v. Zogchel, Bosseweg, Boxtel.
Gerda v. Wijk, Markt 29, Boxtel.
Tonny Huys, Breukelse straat 138, Boxtel.

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 26 Nov. t.m. 2 Dec. 1946. 

GEBOREN: Alphonsus J. J. M. zoon van 
M. J. M. Wil_lems en van G. C. J. M. van
Vlerken; Maria J. A. G. d.v. Fr. J. M.
Baai jens en van M. A. H. Clemens; Maria
J. A. d.v. Ch. J. Fr. M. van Susante en van
M. J. Th. Schots; Marinus J. H. z.v. L.
van Esch en van C. v. cl. Loo; Everdina Fr.
M. J. d.v. J. A, van Asveldt en van M. A.
de Koning; Christianus W. E. z.v. C. van
Alebeek en van W. J. Timmermans; Mar
tinus C. G. z.v. P. Broeren en van C. H.
Raaijmakers; Adriana • M. M. d.v. C. H.
Schellekens en van A. M. Verbruggen.
ONDERTROUWD: Henricus Arnoldus
Maria van Liempt en Justina Maria Josephi
na Antonia Schippers.
GEHUWD: Franciscus Marinus Schellekens
en Anna Huberdina Maria van Griensven;
Christiaan Rombout en Johanna van Eijnd
hoven; Adrianus van der Sanden en Hen
drika Maria van den Dungen.
OVERLEDEN: Hendrika van Esch, weduwe
van C. v. d. Loo, oud 75 jaar; Martinus van
der Steen, oud 82 jaar; Gerardus Veroude,
oud 62 jaar; Johanna van Giersbergen, wed.
van H. de Vroom.

UITSLAG AANBESTEDING. 
van de op 4 December 1946 ten gemeente
huize te Boxtel gehouden aanbesteding be
treffende het laden, vervoeren en lossen 
van betonmaterialen. 
1. L. v. Eyndhoven, Boxtel
2. J. v. cl. Meyden, Boxtel
3. F. v. Haaren, Vûght
4. F. B. v'. d. Donk, Vught
5. M. v. cl. Heyden, Boxtel
6. A. Wagenaars, Boxtel
7. A. Langenhuysen, Boxtel
8. H. Timmermans, Boxtel

Wetenswaardig 

Il 914,50 
,, 992,
,, 997,
" 1069,50 
Il 1200,-
1/ 1223,
,, 1378,
,, 1395,-

Nieuws. 
Voor onze imkers. 

WERING EN BESTRIJDING VAN 
BESMETTELIJKE BIJENZIEKTEN. 

Ingediend is een wetsontwerp tot wering en 
bestrijding van besmettelijke bijenziekten. 
Reeds gedurende enige jaren heerst in 
Zeeuws-Vlaanderen de mijtziekte in een zo
danige mate, dat bestrijding op basis van 
vrijwilligheid niet langer verantwoord kan 
worden geacht. Daarbij komt, dat de invoer 
van bijen, die in vele gevallen oorzaak van 
het optreden van ziekten is, door het ont
breken van wettelijke maatregelen niet kan 
worden tegengegaan. 
Bij de invoer van bijen speelt een grote rol 
de invoer van bijenvolken uit de aangren-

zende landen om deze tijdelijk op de Ne
derlandse heide te plaatsen. Ook het omge
keerde - het tijdelijke plaatsen van Neder
landse bijen op de buitenlandse heide -
komt voor. Na afloop van den bloeitijd wor
den zij wederom uitgevoerd, respectevelijk 
ingevoe�d, naar de plaats van herkomst. 
In deze tijdelijke in- en uitvoer is een groot 
gevaar gelegen. Het komt den Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
daarom gewenst voor een algeheel . in- en 
doorvoerverbod uit te vaardigen, doch de 
Rijksbijenteeltcon�ulenten, die op de hoogte 
zijn van de plaatselijke toestanden en in 
staat zijn de - in verband met de beperkte 
duur van de bloeitijd noodzakelijk - snelle 
beslissingen te nemen, bevoegd te verklaren 
uitzonderingen toe te staan, al of niet onder 
voorwaarden. In het wetsontwerp is hierin 
voorzien. 
Het wetsontwerp laat het vervoer binnens
lands in beginsel volledig vrij, echter met de 
mogelijkheid deze vrijheid te beperken voor 
gebieden, waar de ziekten in bijzonder, he
vige mate heersen, zoals bijvoorbeeld thans 
in Zeeuws-Vlaanderen. 

Verplichte aangifte. 
Aangifte van bijeenziekten wordt verplicht 
gesteld. Zij is noodzakelijk om tot een effec
tieve controle te komen. Aan deze ver
plichting zal, naar te verwachten is, over 
het algemeen gaarne worden volcfaan, omdat 
bij aangifte der ziekten, die bij uitblijven 
van maatregelen veelal de dood der bijen 
ten gevolge zullen hebben, een doelmatige 
bestrijding te verwachten is. 
Het ligt in de bedoeling de kosten der be
strijding ten laste van het Rijk te brengen. 

VEZEL-GLAS. 
Vezel-glas, dat is glas tot vezels geblazen 
zo dun als de draad van een spinneweb, 
heeft ongeveer 4000 nieuwe toepassingen 
gevonden in de huishouding en in de indus
trie. Niettemin geloven de ingenieurs en 
de mensen uit de industrie dat dit nog maar 
een begin is voor een materiaal, dat niet 
brandt, krimpt of rekt, oxydeert, rot of 
roest, en onaangetast blijft door zwakke 
alkalisch of de meeste zuren. Lichte, buig
zame vishengels bijvoorbeeld zijn het pro
duct van glas-vezels gebonden door plas
tics. Vezel-glas gebonden door synthetische 
stoffen heeft meri gebruikt voor de ver-

. vaardiging van een automobiel-carosserie 
waarin zelfs een hamer gehanteerd door een 
athleet geen deuk kon maken. Verder heeft 
!11en vezel-glas gebruikt • voor draperieën, 
Japonnen, overtrekken voor. strijkplanken 
die niet kunnen branden, onbrandbaar mate� 
riaal voor bekleding en gordijnen, vullingen 
voor kussens en als isolatie-materiaal tegen 
temperatuur wisselingen en brand in vlieg
tuigen, fabrieken en langs pijpteidingèn, 
De toepassing als isolatie-materiaal van zo-

. wel vuur-proef glas als papier neemt het 
snelste toe. In Appleton, Wisconsin, siert 
een huis geheel van papier de terreinen van 
het instituut voor papier-chemie. Dit vormt 
wellicht de meest opvallende demonstratie 
van de toekomstmogelijkheden, waartoe hui
zen behoren, die vuurproef zijn gemaakt 
door papier en glas, goedkoop in bouw, 
onderhoud en voor de assurantie-premie. 

Sport nieuws.

R.K.S.V. ,,BOXTEL". 
Een zeer slechte wedstrijd met bepaald 
zwakke leiding en bovendien de nodige pech 
met uitvallers, bracht Boxtel de zoveelste 
nederlaag. Legio kansen zijn er geweest, 
vr =:pen doel, doch naast of over ging de 
b. . werd op 't laatste ogenblik door een
der Haarsteeg backs weggewerkt, Wat in

. deze competitie nog niet is voorgekomen, 
n.l. een slecht spelende achterhoede, over
kwam Boxtel in deze wedstrijd, zodat de
voorhoede met drie goals nog niet vol
doende had gepresteerd, daar de achter
hoede zich vijfmaal liet passeren. Vóor de
rust moest Kerkhofs uitvallen, even na de
rust v. d. Oetelaar

1 
terwijl tegen het, einde

Voets een lichte h.ersenschudding . opliep
doordat hij een keiharde bal op korten af
stand verkeerd op zijn hoofd krèeg. Een
ware ongeluksdag voor het _eerste elftal.
Tegen zoveel pech is niet op te tomen.
Intussen zwaait Boxtel gevaarlijk met de •
rode lantaarn en het wordt zachtjesaan tijd
om uit een ander vaatje te gaan tappen.
Een verslag over de wedstrijd laten we 
achterwege, het bovenstaande is voldoende 
om degene die de wedstrijd niet zagen te 
overtuigen dat ze niets gemist hebben. 
Het Boxtel terrein werd afgekeurd zodat 
jammer genoeg de wedstrijden van het 2e 
en !Ie elftal niet door gingen. 
Boxtel A wist het sterke B.V.V. A in 's Her
togenbosch een gelijk spel af te dwingen, 
hetgeen een zeer goede prestatie genoemd 
mag worden. 
Boxtel B won Zaterdagmiddag met 7-1 van 
Irene B, terwijl Boxtel C bij ODC met 3-0 
verloor. 
a.s. Zondag speelt Boxtel haar derde uitwed
strijd en wel tegen Vlijm. Boys. De indeling
lijkt ook een raar geval, drie uitwedstrijden
ononderbroken kan ook niet de prestaties
van een elftal ten goede komen. Het is
zeer de Vt?ag of a.s. Zondag . alle spelers
beschikbaar zijn zodat ook voor Zondag het
ergste gevreesd wordt. Geheel volledig zou
Boxtel niet gemakkelijk kunnen winnen, dus
onvolledig is er zeker weinig kans. Laten
de invallers hun uiterste best doen om een
zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
Boxtel II en III spelen tegen· RKSVA II en
III uit Schijndel.
Aanvang 12 uur en 2 uur. Deze punten blij
ven wel in Boxtel.
Boxtel A speelt vermoedelijk uit, de tegen
stander is nog onbekend. Succes Boxtel.

S.C.B. -ODC 0- t.
Het trotse record van Bata gebroken. 

ODC heeft de eer SCB de eerste nederlaag 
te hebben toegebracht. Het was een magere, 
doch verdiende overwinning. Dat de �core 
niet hoger is, is grotendeels te danken aan 
het slechte terrein en de weersgesteldheid. 
Er stond een straffe wind dwars over het 
veld, die soms tot een orkaan aangroeide. 
Een paar harde schoten van Pennings die 
den geblesseerden Bergwerff verving, mili
meterde de paal. Wij geloven zeker, dat on
der normale weersomstandigheden, deze 
schoten zeker roos hadden getroffen. Of
schoon ODC de meeste tijd- het-,oifonsief 
in handen had ·duurde het tot negeri minu
ten. voor het einde, eer de enigste en beslis
sende goal viel. Met een listig kopballetje 
van Hazenberg werd Bouman gepasseerd. 
De ODC verdedigers pasten de resterende 
tijd wel op hun tellen en SCB werd geen 
gelegenheid geboden om gevaarlijk te wor
den. Een prachtige overwinning die spanning 
boven aan de ranglijst (verleden week zo 
goed als verdwenen) weer heeft doen toe
nemen. 
Voor het 2e en 3e elftal gingen de vastge-
stelde wedstrijden niet dooi;_ 

A.S. ZONDAG ODC - St. M. GESTEL 
Aanvani: 2 uur. 

Het 2e en 3e elftal gaan op· bezoek bij 
Rhode. De wedstrijd van het eersté elftal 
beginnen in de maanden December en Ja
nuari om 2 uur in plaats van half 3. Bonds
voorschrift. Men neme hiervan goede nota. 

M.E.P. HOCKEY-NIEUWS.
Wederom slaagden wij erin twee overwin
ningen te behalen. Het eerste dames-elftal 
won zijn wedstrijd met 4-1, nadat reeds in 
de rust een 2-0 voorsprong was behaald. 

D� geschiedenis van Felix Flink. 

19. Lode zou Felix leren vliegen, afo hij
nog een poosje zou blijven logeren. Nu,
dat wilde Felix wel.
Inmiddels werd het avond en het moedertje
maakte boterhammen voor hem klaar, die
hij maar wat smakelijk naar binnen werkte.
Toen hij gegeten had bracht zij Felix naar
zijn slaapkamertje. Moe als hij was, van
alles wat hij die dag had doorgemaakt, ver
langde hij naar bed.
Felix bad zijn avondgebed en bedankte O.L.
Heer nog eens extra voor het heerlijke wat
hij die dag genoten had. Nauwelijks lag hij
onder de dekens of de slaap kwam hem naar
het land der dromen voeren.

20. Dromende maakte hij kennis met pro
fessor Vaartsma,. die een reis naar de maan
zou gaan_ maken. De professor zat in zijn
laboratorium, allerlei kaarten te bestuderen 

_ waarvan Felien niets kon begrijpen. Zulk� 
kaarten had hij op school nooit gezien. En 
dan al die vreemde instrumenten. 
Felix zou de i;.eis meemaken en de professor 
droeg hem op, alles in orde te maken en 
niets te vergeten. Nu volgde Felix ieder 
bevel van den professor stipt op. Er is toch 
heel wat nodig yoor zo'n reis, dacht Felix 
bij zich zelf, maar de prof. heeft alles wel 
tot in de kleinste bijzonderheden bestudeerd. 
Hoe kent hij mij eigenlijk. 



Ook het eerste heren-elftal wist een 4-1 
zegen te behalen. Met de rust was de stand 
nog slechts 1-0 in ons voordeel, maar door 
krachtig spel in de tweede helft, werd spoe
dig de stand tot 3-0 opgevoerd, waarna 
Oranje-Zwart II een tegenpunt kon scoren. 
Bij een van de vèle aanvallen, die toen nog 
door MEP werden ondernomen, werd nog 
een maal een doelpunt gemaakt, waarmede 
de eindstand werd bereikt. 
Voor a.s. Zondag staat slechts een wedstrijd 
op het program en wel de match MEP 1-
HTCC III, welke om half 3 aanvangt. Laten 
we er voor zorgen, ook deze wedstrijd te 
winnen. We hebben een goede kans om 
bovenaan op de ranglijst te blijven en laten 
we ons best doen om deze plaats, zo het 
enigszins mogelijk is, te behouden. 

DAMMEN 
Voor de competitie van de Prov. Nr. Br. 
Dambond werd vorige week gespeeld de 
wedstrijd EBD, tegen Vriendenkring uit Lies
hout. Voor de 4e maal werd door de Box
telse dammers gewonnen, die hiermede met 
4 gespeelde wedstrijden boven aan het lijstje 
prijken. 
De volledige uitslag werd: 

E.B.D. Vriendenkring. 
1. W. Tybosch-A. Endevoets
2. A. Kool-M. v. d. Baar
·3_ H. Schuurmans-J. Franken
4. J. v. d. Wouw-P. Endevoets
5. C. Steinmann-A. v. Veggel
6. E. v. Roosmalen-H. v. d. Baar
7. A. v. Nistelrooy-N. v. d. Sluis
8. C. Oliemeulen-J. v. Berlo
9. Chr. v. Rooy-W. Brusselaars
10. F. Leermakers-H. v. Heeswijk

2-0
1-1
2-0
2-0
0-2
0-2
2-0
1-1
2-0
1-1

Totaal 13-7 
Volgende week wordt gespeeld in Schijndel 
deze club behoort tot de sterkste tientallen 
van de te klasse. Daar wordt het oppassen, 
daar zij nog geen enkele wedstrijd verloren 
hebben en er op gebrand zijn om Boxtel de 
eerste nederlaag te geven. Of het lukken 
zal? 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" Afd. KORFBAL 
Zondag speelde Boxtel I haar returnwed
strijd tegen Deto IV, dat er opnieuw in 
slaagde Boxtel I te verslaan. Mooi spel kon 
in deze wedstrijd niet geleverd worden, daar 

_het terrein zeer glad was. Menig goed ver
zorgde aanval ging verloren in een schuif
_-Of valpartij. Na een half uur spelen nam 
Deto de leiding 0-1, doch Boxtel liet zich 
niet uit het veld slaan en scoorde direct 
hierop de gelijkmaker 1-1. Beide twaalftallen 
spanden hun krachten in om de stand op te 
voeren, hetgeen Deto ongeveer 10 minuten 

-voor de rust gelukte 2-1. Met deze stand
kwam de rust. Na de rust was Boxtel in de 

_:mee.rderheid, doch de -gelijkmaker- bleef uit. 
Enkele tegenaanvallen van Deto leverden 
ook geen doelpunten op, zodat Boxtel I twee 
kostbare puntjes naar Deto zag verhuizen. 
Boxtel 'Il bracht Zondag haar eerste over
winning van dit seizoen mee naar huis. 
,Zij slaagde er namelijk in, Eindhoven IV 
op eigen terrein met 3-2 te verslaan. Goed 
zo dames en heren, gaat zo verder, en het 
zal niet bij deze ene overwinning blijvc;i. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
Uitrdking van nieuwe bonkaarten aan 
Normaal verbruikers. 

De Waarnemend Directeur van de Distribu
tiekring BOXTEL maakt bekend, dat de uit
reiking van nieuwe • bonkaarten aan niet
zelfverzorgers (normaal V:frbruikers) in de 
verschillende tot zijn Kring behorende Ge
meenten zal plaats hebben op de volgende 
dagen: 
Esch: 7 December alle letters. 
Gemonde: 9 December alle letters. 
Lennisheuvel: 14 December alle letters. 
'Boxtel: 
Liempde: 11 December alle letters. 
10 December de letters A t.m. C. 
t 1 December de letters D t.m. G. 
12 December de letters H t.m. J.
13 December de letters K t.m. L. 
16 December de letters M t.m. 0. 
17 December de letters P t.m. R.

18 December de letters S t.m. U. 
t9'December de letters V t.m. Z. 

�O \ December Kloosters en gestichten. 
' . Aanvrage werkschoenen. 
Personen van 16 jaar _en ouder, die een 
beroep uitoefenen voorkomen�e op de door 
het Cèntraal DistriQutiekantoor voorgeschre
ven beroepenlijst en die na 30 November 
�945 geen bon voor werkschoenen hebben 
ontvangen kunnen een aanvraagformulier 
indienen ter verkrijging van een bon voor 
werkschoenen en wel ván 1 tot 10 Decem
ber 1'946. 
Arbeiders, werkzaam in bedrijven, met min
der dan 10 arbeiders moeten hun aanvrage 
individueel indienen bij de Distributiedienst 
der gemeente alwaar zij woonachtig zijn. 
Bedrijven met meer dan 10 arbeiders moeten 
een collectieve aanvrage indienen bij de Dis
tributiedienst in de gemeente alwaar het 
bedrijf is gevestigd; hierbij moet worden 
ingeleverd een lijst in duplo bevattende alle 
namen en adressen van de arbeiders, waar-. 
oez de- aanv.rage betrekking heeft alsmede de 
'nfflnmers van de tweede distributiestam-
kaa.rten der arbeiders. . 
Bij het indienen • der aanvraagformulieren 
inoet steeds de tweede distrï,butiestamkaart 
worden medege&racht, dus ook bij een col
lecäe\te aanvrage. 

OFFIClëLE BONNENLIJST 
Elk der volgende bonnen geeft recht op het 
kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 612 (strook no. 4). 
51-1 Brood : 800 gram brood.
51-2 Brood: 400 gram brood.
51-1 Boter: 125 gram boter.
51-2 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet.
51-3 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet.
51-1 Melk: 4 liter melk.
51-1 Vlees: 100 gram vlees.
51-2 Vlees: 400 gram vlees.
51-1 Algemeen: 200 gram kaas.
51-2 Algemeen: 50 gram korstloze kaas.
51-3 Algemeen: 500 gram suiker, boterham-

strooisel enz of 1000 gr. jam, stroop enz
51-1B Reserve: 1600 gram brood.
51-1 C Reserve: 800 gram brood.
51-2B, 51-2C Reserve: 3 liter melk
51-3B, 51-3C Reserve: 1 ei (vijfde klasse).
51-4B Reserve: 100 gram kaas.
Bonkaarten KD, KE 612 (strook no. 4).
52-1 Brood: 800 gram brood.
52-1 Boter: 250 gram boter.
52-2 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
52-1 Melk: 12 liter melk.
52�1, 52-2 vlees: 100 gr. vlees.
52-1 Algemeen: 100 gr. kaas.
52-2, 52-3 Algemeen: 250 f0ram suiker, bo

terhamstrooisel enz. o 500 gram jam,
stroop enz.

52-4 Algemeen: 1 ei (vijfde klasse).
52-1 D Reserve: 800 gram brood.
52-2D Reserve: 50 gram korstloze kaas.
52-1 E Reserve: 250 gram rijst of kindermeel

( uit rijst bereid) of kinderbiscuits \ 
52-2E Reserve: 600 gram bloem of kw.

meel (niet uit rijst bereid).
Tabakskaarten enz. 
T 61: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 62: 200 gram chocolade ·en/of _suikerw. 
X 61: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X 62: 100 gram chocolade en/of suikerw. 
Voor de week van 15 t.m. 21 December zul
len nog bonnen worden aangewezen voor 
tabak, versnaperingen, bloem, koffie, thee 
en gedroogde zuidvruchten. 
Deze week is wederom 100 gram vlees extra 
beschikbaar, zodat men in totaal 500 gram 
per veertien dagen ontvangt. 
Op de bonnen voor tabaksartikelen zal bij 
aankoop van twee rantsoenen cigaretten ten 
minste één rantsoen cigaretten, vervaardigd 
uit Zuid-Amerikaanse tabak gekocht moeten 
worden. 

Parochie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS-TE BOXTEL

ZONDAG, 8 Dec. Feestdag van O.L.Vr. 
Onbevlekte Ontvangenis. De H.H. Missen 
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 9 uur gel. H. Mis voor de 
Eerw. Broeder Concordius i.d.w. Gerardus 
Ruremonde, die vandaag zijn eeuwige ge
lofte zal afleggen. Om kwart voor twaalf 
'Maria-garde. 
Vandaag zal de schaal gaan voor de Kathe
drale Basiliek van St. Jan. De 2e schaal voor 
de bijz. noden van het Euiscopaat. Beide 
coilecten worden ten . zeerste in de mild
dadigheid der gelovigen aanbevolen. 
Na de middag om half 4 H. Familie. Des 
avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
De zelatricen der H. Kindsheid worden ver
zocht vóór 15 Dec. de contributie bij de 
Trezoriersters af te dragen en tevens de le
denboekjes mède te brengen. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 uur tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Anna van Rooij; z.a. gel. H. Mis voor 
Maria v. d. Pasch de Bresser te Vught over
leden; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Wil
helminll van Esch van Gemert;, om half 8 
gel. H. Mis voor Henricus Poirters vanwege 

, het koor; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica 
dé Kort van Maaren; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Paulina Voets; om balf 9 gel. 
jrgt. voor Lambertus Schoenmakers. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. voor 
Arnoldus van Kempen en Maria de Laat; 
z.a. gel. H. Mis voor Christiaan Snelders
vanwege de H. Theresia; H. Hart altaar 
gel. H. Mis ter ere van den H. Antonius
voor verkregen gunst; om half 8 gel. H. Mis 
voor Henrica Muselaers van Drunen; z.a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmina van Zogchel;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Catharina
v. d. Meijden v. d. Heijden par. H. There
sia over!.; om half 9 gel. H. Mis voor 
Petrus van Engeland.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. rondst 
voor Gesina Doesburg Pelgrim; z.a. gel. 
H. Mis voor Martina van Zeeland vanwege
de H. Theresia; H. Hart altaar gel. H
Mis ter ere van het H. Bloed uit dankbaar
heid; om half· 8 gel. jrgt. voor Johannes 
Hensen; z.a. gel. H. Mis vanwege het "Bid
ciend Leger"; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Hendrica van Erp Koolzaad;. om half 9
gez. jrgt. voor Adrianus van Zeeland.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
ïrgt. voor Joanna van Son; z.a. geL H. Mis
voor overleden familie v. d. Brekel; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina van Gent
v. d. Schoot; om halt S gel. H. Mis voor

over!. fam. v. Adrianus Smits; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendricus Hulsen te St. Oeden
rode overleden; H. Hàrt altaar gel. mndst. 
voor Wilhelmus v. d. Pas; om half 9 gel. 
jrgt. voor Josina Troeien v. d. Ven. 
VRIJDAG: om kwart v. 7 gef. gez. jrgt. v. 
Henrica van Susan te; z.a. gel. jrgt. voor 
Johannes van Doormalen en Adriana v. d. 
Broek de hsvr.; H. Hart altaar gel. H. Mis 
ter ere van het H. Bloed voor verkregen 
gunst; om half 8 gel. H. Mis voor Adrianus 
Corsten te Gemonde over!.; z.a. gel. rondst. 
voor Johanna v. d. Hagen Princée; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Maria Verheijden 
Doekbreier te Bandoeng over!.; om half 9 
gel. H. Mis voor Marinus v. d. Meijden 
vanwege R.K. Vergunningsbond 11St. Jozef". 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. rondst. 
voor Johanna v. d. Hagen Princée; z.a. gel. 
H. Mis voor Johannes de Visser; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. d. 
Brand vanwege de Retraitepenning; om half
8 gel. jrgt. voor Wilhelmina Hermens; z.a. 
gel. jrgt. voor Johanna Maria v. d. Steen
Slijters; H. Hart altaar gel. rondst. voor 
Hendricus v. d. Langen berg; om half 9 gel.
H. Mis voor Petrus Antonius de Visser en
Louisa de Visser Frije. 

In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Marinus van 
Laarhoven; Dinsdag gel. H. Mis voor Anna 
v. d. Meijden v. d. Ven; Woensdag gel. H.
Mis voor Martina van Zeeland; Donderdag 
gel. H. Mis voor Wilhelmina van Zogchel; 
Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis voor bijz. 
intentie. , 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te
ontvangen: Petrus Johannes de Wild uit 
deze parochie en Christina Johanna Maria 
van Dijk geb. en won. te Esch; waarvan 
heden de 1 e afkondiging geschiedt. De ge
lovigen zijn verplicht de hun bekende hu
welijksbeletselen waarin niet is gedispen
seerd ten spoedigste aan den pastoor ken
baar te maken. 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL

'.2e Zondag v. d. Advent, 8 Dec. 1946. 
Vandaag feestdag van Maria Onbevlekte 
Ontvangenis; de 1 e schaal gaat rond voor 
de Kathedrale Basiliek van St. Jan te 
's Bosch. De 2e schaal voor de B.N. De col
lecten voor het Katholiek Thuisfront en de 
St. Martinusnaaikring brachten resp. 800 en 
967,50 gulden op. Wij danken nàmens beide 
verenigingen voor uw gulle milddadigheid. 
De Hoogmis is met volkszang; om kwart 
voor 12 H. Familie voor Jongens. Eveneens 
om kwart voor 12 (niet- om 2 uur) Santa 
Teresa voor de meisjes in de kapel der 
zusters; om half 4 H. Familie voor de 
mannen. Om 7 uur Lof met Rozenhoedje 
voor onze jongens en mannen in Indië .. -
a:s. Donderdag om 3 uur H. Familie voor 
Moeders en Gehuwde vrouwen. Zij die dan 
de opdracht wensen te doen geven zich voor 
Donderdag óp bijde Wijkprefecten, die de 
namen doorgeven aan de Pastorie. 
Vrijdag feestdag van St. Lucia, maagd en 
martelares, patrones tegen besmettelijke 
ziekten. De eerste mis is een fundatie-Mis 
der parochie en wordt ter harer ere opge
dragen opdat onze parochie bevrijd moge 
blijven van besmettelijke ziekten; na de mis 
is er gelegenheid haar relikwie te vereren. 
Geduren·de het Octaaf is een der offerbus
sen kenbaar bestemd om geldelijke offers, 
haar ter ere. 
ZONDAG 8 Dec.: 6 uur l.d.; 7 uur Ld. voor 
het geest. en tijdelijk welzijn der parochie; 
8 uur Ld. voor een overledene; kwart over 
9 Ld. ter ere van St. Ambrosius vanwege 
R.K. Bijenhoudersbond; half elf de Hoogmis 
voor den Heer Lambertus Goossens vanwege 
Broed. H. Rozenkrans. 
MAANDAG 9 Dec.: 7 uur gef. lez. jrgt. 
voor Z.E.H. Franciscus Eras, zijn ouders, 
broers en zusters; Ld. voor levende leden 
der Broed. St. Willibrord; kwart voor 8 l.j. 
voor Nelly v. d. Steen; l.d. voor Johannes 
v. d. Vondevoort en Johanna Akkers z.e.;
half 9 z.m. voor Theodorus Hendriks. 
DINSDAG 10 Dec.: 7 uur z.m. voor Elisa
beth Pennings; Ld. voor Antonius Hoff
mans; kwart voor 8 Ld. voor overleden fam. 
van Eupen; I.m. vo:>r Jo v. Zeeland; half 9 
z.d. voor den heer Lambertus Goossens
vanwege de Buurt. 
WOENSDAG 11 Dec.: 7 uur z.d. voor Pau
lina Verhoeven-Linsen vanwege Broers en 
Zusters; Ld. voor Martinus Schutjes; kwart 
voor 8 Ld. voor Cornelis de Zeeuw; I.m. 
Jacoba v. d. Horst-Rádemakers; half 9 I.m. 
voor Gertruda v. d. Horst-Libregts. 
DONDERDAG 12 Dec.: om 7 uur gef. pl. 
z.j. v. den heer Jozeph Eras Ld. v. Theresia
v.d. Ven v. d. Sande; kwart voor 8 Ld. voor
Mevr. Elisabeth van Haeren-Spierings; I.m. 
voor Antonius v. d. Eerden; half 9 I.m. voor 
Cornelis de Zeeuw.
VRIJDAG, 13 Dec.: 7 uur Pl. zing d, ter ere 
van St. Lucia; 1.d. Heer Jan de Leyer van
wege Nichtjes; kwart voor 8 Ld. voor An
toni_us Wagenaars en echtg.; Ld. voor Adria
nus en Franciscus Wagenaars;. half 19 Ld. 
voor Henricus van W oensel. 
ZATERDAG: 14 Dec.: 7 uur gef. l.j. voor 
Z.E.H. Franciscus Eras, zijn ouders, broers 
en zusters; Ld. voor den heer Jan de Leyer 
vanwege buurt; kwart voor 8 l.d. voor Eerw. 
Zuster Victorina l.j. voor Henrica van Erp
Smulders; half 9 Ld. voor Antonius Wage
naars en echtg. vanwege Kleinkinderen. • . 

PAROCHIE ST. LAMBERTUS 
GEMONDE 
2de Zondag van de Advent. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. voor Cornelia van 
Oorschot. 
MAANDAG: halt 8 H. Mis voor overleden 
leden van de broederschap van de Voort
planting des Geloofs. 
DINSDAG half 8 jrgt. voor Willibrordus 
v. d. Lenden en Adriana de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joanna v.
d. Lenden.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adreana
v. d. Lenden en Clasina v. d. Lenden.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v. d.
Rijdt. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v. d. 
Schoot en Wilhelmina de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: 
Zondag mndst. voor Joannes Essens; Maan
dag rondst. voor Joannes v. d. Langenberg; 
en mndst. voor Adrianus Corsten .. .  Dinsdag 
mndst. voor Marinus van Oorschot en 
rondst. voor Gerardus Raaymakers; Woens
dag rondst. voor Mevr. Huberta Maas en 
H. Mis voor Mevr. Huberta Maas, Lev.
Rozenkrans; Donderdag H. Mis voor Joan
na de Vroom H. Hart en H. Mis voor Joan
na de Vroom Lev. Rozenkrans; Vrijdag twee 
H. Missen voor Gerardus Raaymakers van
wege vrienden; Zaterdag H. Mis voor Mevr. 
Huberta Maas proc. Hakendover en H. Mis 
voor Mevr. Huberta Maas broederschap 
H. Theresia.

PAROCIE H. THERESIA TE BOXTEL.
2de Zondag van de Advent 1946.

ZONDAG: half 8 H. Mis vanwege St. Eli
sabethstichting voor de wed. Catharina v.d: 
Meyden v. d. Heyden; 9 uur H. Mis voor 
overleden leden v. h. Genootschap tot 
Voortplanting des geloofs; half 11 de Hoog
mis voor het welzijn van de parochianen. 
De eerste schaal is voor de verzorging van
de Kathedrale Basiliek van ons Bisdom.· De
tweede voor B.N.; Half vier Lof met rozen
hoed je ter ere v. d. Onbevlekte Maagd 
Maria. 11H. Maagd Maria, bid voor ons en 
voor de arme ongelovige kindertjes". Onder 
het Lof zal de kinderzegen gegeven worden 
vanwege het Genootschap der H. Kindsheid. 
Na de Hoogmis vergadering van St. Vincen
tiusvereniging. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; kwart over 8 H. Mis voor overle
den Ouders. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Martinus Tim
mermans en Adriana v. d. Heyden hsvr.; 
kwart over 8 gez. H. Mis voor den heer 
Hermanus v. d. Heuvel en Maria de doch
ter. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; kwart over 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met een l<áars w -órdf vereèid voor wed. 
Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Lam
bertus Goossens in de parochie van het H. 
Hart overleden; kwart over 8 H. Mis voor 
de leden der Godvruchtige vereniging ter 
ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Johanna v. 
d. Sande-v. d. Hurk te Best overleden;
kwart over 8 H. Mis voor Gerard Veroude
te Boxtel overleden. 9 

ZATERDAG: half 8 H. Mis vanwege_ Ma
ria's biddend leger, om voorlichting van den
H. Geest voor onze regering; voor het be�
houd van onze jongens en mannen in Indië 
en voor vreedzame verhoudingen. Half 8
H. Mis voor Jan v. d. Meyden.
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van half 6
tot 7 uur; zes uur Lof met rozenhoedje van
wege de Zoete Lieve Vrouw van den Bosch
voor de opbloei van de KA. • 
30 dagen worden de gebeden verzocht voor
we�. Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden
alhier; Lambertus Goossens in de parochie 
van het H. Hart en Johanna v. d. Sande
v. d. Hurk te Best en- Gerard Veroude te 
Boxtel overleden. . . . . 
Bediend: Hendrik Mestro�, in Amsterdam 
bediend•. 
ZONDAG 15 December H. Mis, waarbij de 

. kerk met een kaars wordt vereerd voor de 
familie v. d. Breekel-v. d .. Heuvel. 
Verslag van de vergade1ing van 22 April•'46. 
Wanneer is men weldoener van de St. Vin
centius-vereniging? ten tste degene die jaar
lijks f 10 geeft of 2 maal J 5 - • ten 2de 
die bij zijn overlijden f 25 aan de �ereniging 
geeft. 
Na hun dood wordt voór de over,ledene een 
H. Mis gelezen en bij de begrafenis zullen
de leden zoveel mogelijk bij het. teraarde
bestellen van het lijk tegenwoordig zijn ..
PAROCHIE ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
2e Zondag van de Advent. 8 Dec. 1946. 
ZONDAG: feestdag van 0. L. Vrouw On
bevlekt Ontvangen; half 7 I.m. voor de le
den van de R.K. Houtbewerkersbond; half 
8 I.m. voor de lede·n der Derde Congrega
ties van O.L. Vrouw, - men wordt ver
zocht gedurende die H. Mis de. banken in 
de middelgang vrij tè laten. - half 9 I.m. tot 
welzijn der par.; 10 z.m. voor de leden 
der processie van Kevefaer; 3 uur Lof, daar-
na Jongens-congregatie. 
In alle H. Missen de te schaal voor de 
Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's·Bosch. 
MAANDAG: 7 uur z.nu:idst. voor Martinus 
van DiJk; half 8 z.l·· voor Cornelis v. d.
Langen berg; 8 uur .mndst. voor Johannes 
Vingerhoets. 
DINSDAG: 7 uur z.nindst. voor Cornelis de 



Laat; half 8 z.j. voor Catharina Pijnenburg; 
8 uur I.mndst. voor wed. Johanna Jan van 
de Wiel.. . . , 
WOENSDAG: 7 uur z.mndst. voor Lam
bertus v. Abeelen; half 8 z.j. v. Jàn •Pijnen 
burg; 8 _uur l.mndst. voor Johannes v. d. 
Biggelaar.. _ . • · 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.mndst. voor Wil
helmina Wilhelmus Bax; 8 uur I.m. voor de 
levende en overleden leden van de Bijen-
bond. . 
VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Jan v. d. 
Langen berg; half 8 z.j. voor Johan van Vlok
hoven; 8 uur l.mndst. voor Helena Leonar
dus van Rooy. 
ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Wilhel
mina Arnoldus Vermeer; half 8 l.j. voor 
Maria Jan W elvaarts; 8 uur lmndst. voor 
wed. Wilhelmina Jan Vorstenbosch. 
ZONDAG: half 7 l.mndst. voor wed. Johan
na Adrianus van de Koevering; 8 uur 
l.mndst. Martinus van Houtum; 10 uur de
Hoogmis tot welzijn der parochie.
30e: Willem Koks overleden te Uien; Ca
tharina Frans Verhowen overleden te Box
tel; Adrianus Ketelaars overleden te Geffen.
Gedoopt: Cornelia Hendrica Maria d. van
Henri van Dijk-van Gemert; Adrianus Lu
cia Cornelius en Wilhelmus Henricus Cor
nelius Zoons van Cornelius Oppens- v. d.
Langen berg.
'PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH 

'.le Zondag van de Advent, 8 Dec. 1946.
Vandaag feestdag van O.L. Vrouw Onbe
vlekt Ontvangen. H.H. Missen om 7 uur, 
half 9 en 10 uur pl. Hoogmis met uit 
stelling voor de Parochie. Tweede schaalcol
lecte voor de Kathedrale Baseliek; derde 
voor Bijz. Noden Epi<;copaat. Na c.le middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lof 
een lied. 
;ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Albertus Pij
·nenburg; half 9 H. Mis. 10 uur Hoogmis
voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Henrica Pij
nenburg-v. Rooij; 8 uur mndst. voor Jo
ha[lna van Zeeland. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Christiaan 
fraa; 8 uur gef. jrgt. voor Jan Vugts. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Barbara 
fraa-v. d. Ven; 8 uur gef. jrgt. voor Theo
dorus Josephus Vielen. 
DONDERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Elisa
beth Vielen-Vugs; 8 uur gef. jrgt. voor Jo
hanna van Zeeland. 
VRIJDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Jacobus van 
Zeeland en Maria Catharina v. d. Meyden 
hsvr.; 8 uur H. Mis voor Willibrordus van 
den Braak. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Wilhelmus 
en Wimke van Schijndel; 8 uur H. Mis Hen
-dricus Johannes Fick. 

DANKBETUIGING. 
Allereerst hebben wij een abuis te herstellen. 
In onze dankbetuiging van j.l. Vrijdag ver
zuimden wij de firma A. van Kol, Mag. ,,De Bijenkorf" te vernoemen. Deze firma was nog wel de eerste firma, die haar medewerking ver
leende. ·Een speciaal woord van dank aan deze 
firma. 
Verder betuigen we nog onze dank aan onder
staande firma's, alsmede aan die firma's die on
bekend wensen te blijven, die eveneens tot het 
slagen van ons kinderfeest hun medewerking 
verleenden. 

Neder!. Kath. Arbeidersbeweging, 
Afd. BOXTEL. P. de Gruyter & Zn.

Jacq. Ghyssens, Bakkerij.
v. Hout-Ververgaard, Molenstraat.
C. de Jong, van Hornstraat.
A. W. van Uden, Groenten- ·en fruithandel.
-·------------------

DE TOOVERSTAF 

VAN DE GOEDE FEE 

Er was eens diep in het bosch 
een goede fee. Rustig en tevreden 
leef de zij tusschen de dieren en 

. kabouters. Als dan menschen 
kwamen en haar om hulp en raad 
vroegen, nam zij haar tooverstaf 
ter hand en vervulde vele wen
schen der arme menschen. Deze 
heerlijke tijden zijn jammer voor
bij. Er zijn geen feeën meer die 
tooveren en veel moeilijkheden 
van ons kunnen wegnemen. Toch 
zullen ook zonder feeën met 
tooverstaf veel moeilijkheden 
worden opgelost. Op het oogen
blik genieten wij toch reeds van 
dingen, die ons kort geleden nog 
bijna een sprookje schenen. Wij 
genieten weer van de heerlijke 
koffie roodmerk en van de geu
rige thee zilver-roodmerk van De Gruyter. 

Tot onze diepe droefheid 
overleed te St. Oedenrode, 
voorzien van de H.H. Sa
cramenten der Stervenden, 
zacht en kalm onze innig 
geliefde Vader, Behuwd
en Grootvader Hendrikus Hulsen 

weduwnaar van Catharina Hurkx 
in den gezegenden ouder
dom van 87 jaren. 
Wij bevelen de ziel van de 
dierbare �verledene in uwe 
godvruchtige gebeden aan. 

Namens de familie, 
L. v. Dooremalen.
J. M. v. Dooremalen-Hulsen
Boxtel, Bosscheweg 165. 
' 

De hoogste prijs voor Mol-
len- en Konijnenhuiden bij 
Koks, Molenstraat 37 Btl. 
, 

Te ruil: een z.g.a.n. v.o. 
Jongens winterjas, leeftijd 
16 à 17 jaar, liefst voor 
fietsbanden. Parallelweg 73 

Te koop : een motor van 
een electrische waschma
chine. Bevragen Molen
straat 59. 
. 

Te .koop :een nieuw Heren
costuum, maat 50, Kasteel
laan 10. 

Te koop aangeboden �en pluche vloerkleed en diverse mate inmaakpotten, 
tevens nog een solide poppenwagen met verschillende 
poppen te ruilen tegen 
meisjeskleeren, leeftijd 12 
jaar. Bevr. Molenstr. 19. 

Te koop Heren- en Dames
fietsen als nieuw, zonder 
b2.nden. Nieuwstraat 32, • 

Boxtel. 

Te koop bij M. v. Rure
monde, Munsel 21 Boxtel. 

Voor de belangstelling ondervonden tijdens de 
ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden 
Echtgenoot, Vader, Behuwd-· en Grootvader 

H. v. d. LANGENBERG
betuigen wij onzen hartelijken dank aan Familie 
en Buurtgenooten en Kennissen. 
In het bijzonder danken wij de H.H. Geestelij
ken en Dr. J. v. Rooy voor de goede zorgen 
aan den zieke besteedt. 

Familie v. d. LANGENBERG. 

Onrnoischestraat 23. 1 
Voor DIRECT 

gevraagd 

Te koop 1 prima wit em. 3 pits gasfornuis met oven 
f 150,-. Adres bevragen 
Molenstraat 19. 

een flink De goede 

Dienstmeisje 
HoEsTs1RoPEN 

zijn er weer, 

Hotel "RICHE" 
Stationsstraat 47 

1926-1946 

Het Zuiden Boxtel 

Bezoekt de 

}(-- KANARIE

Tentoonstelling
op Zondag 8 December 
in de achterzaal van het 
Café van den Heer H. van 
Rooij, N. Kerkstraat. 

wij hebben voor U: 
Abdijsiroop f 1.53 
Siroop Famel " 

1.9'.2 
en ,, 1.16

Bonnema siroop " 1.15
Wybert siroop 

,, 
1.19 

Tussipect ,, 1.02 
en " 0.61

Orgapectal " 0.66 
Venkelsiroop " 0.75 
Thymsiroop 

100 cc. "0,45
verder: 
Hoestcapsules-poeders 
en cachets-parels. 
anijsspiritus. 
verkoudheidszalf enz. 

M. O/iemeulen
Drogisterij "De Molen" 

GEMEENTE GASBEDRIJF BOXTEL 

De Directeur van het Gasbedrijf maakt bekend, 
dat voorlopig te beginnen met Vrijdag 6 Dec. 
a.s., des avonds van half acht tot elf uur sterk

�
T e$ens ophouden van be

drijt twee best gevende ' geiten, beelden met stolpen twee vogelkooien enz. enz. 

• verminderde druk op het gas zal worden ge
geven.

, Met het oog op gasbezuiniging, verband hou
dende met de slechte kolenpositie in ons land, 
is deze maatregel noodzakelijk. 

Te koop: Jonge Bouvierhonden, bij W. van Esch, 
Roond toa Boxtel. 

Ruilen: 2 z.g.a.n. overhem
den boord 15 ¼ tegen idem 
boordmaat 16. Nieuw zwart 
rokje maat 40 tegen don
kerblauwe rok. Goede brui
ne jongensschoenen 38, te
gen damesschoenen 37, ho
ge of driekwart hak. Te koop: donkergrijs deux 
pieces pakje maat 38, z.a 
a.n., f. 50.-. Schröder, Bos
scheweg 30.

Te koop: Een koperen vogelkooi, met voederbakjes, 
v. Salmstraat 52.

Te koop : 7 jonge Duitse Herders 6 weken, raszui
ver, zwart met geel, tevens 
een 2½ jarige Duitse Her
der teef, bij H. v. Gennip 
Ten Brinkstraat 15, Boxtel 

Gevraagd 
een net dagmeisje 
Aanbieding: Foto,Atelier 
VAN ELTEN Stationstr 9 

HAVERMOUT 
Vanaf heden tot en met 12 
December is er gelegenheid 
om haver te bezorgen om 
te worden bewerkt tot ha
vermout. Uitsluitend zware 
haver wordt aangenomen 

Beleefd aanbevelend B. v. Stekelenburg
Graan- en Meelhandel 

Boxtel 

. Stoomververij 

.. DE ZON" 

Vitrage f 3.25 per Meter . 
(zonder vergunning) 

WONINGINRICHTING 

F. J. Witteveen 
Rechterstraat 22 Boxtel Telefoon 478 

AMATEUR== TABAKKERS 

DAT IS VLUG!!! INDERDAAD! 
Want op onderstaande data's, plaat
sen en uren, zullen reeds de gered,.! 
krefproducten (shag-, baai- en pruim
tabak) worden afgeleverd van tabak 
welke in September j.l. werd inge
leverd. 

Het ontvangstbewijs moet worden overgelegd! 
Degenen die niet hun kerfproducten afhalen 
kunnen pas de vo1--11de aflevering hierop aan
spraak maken. ( 1 sponden tie hierover kan 
niet in behandelü,

., 
.vorden genomen. 

Tevens bestaat er dan gelegenheid tot het in
leveren van droge tabaksbladeren!! Na deze 
inname wordt er nog EENMAAL in JANUARI 
ingenomen. 
Geeft U op als lid der Nederlandsche Amateur
Tabakkersvereeniging ! ! 

Maandag, 9 Decembeg Boxtel van 
3 1 /2 tot 4 uur bij Keukens'

Sigarenfabriek Parallelweg. 

MEUBELEN 

Weer regelmatige verkoop van 
* huiskamers, slaapkamers en salon's
* theemeubelen, enz. enz.zoowel in eiken als in Old,Finisch .

Ook uw Boorden, Beleefd aanbevelend, VELO Waschmachine Mij n.v. 
Overhemden enz 
kunt U bij ons la
ten bewerken. 

N. OSKAM

Rechterstraat 54, Boxtel 

MARKT 19 BOXTEL 

1 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 

1 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Boekhandel TIEL ENstationstraat-·· 

St. Nicolaas is weer voorbij!
Nu brengen wij diverse artikelen· voor 

Kerstmis en Nieuwjaar 
zooals een uitgebreide sorteering KERST- en 
NIEUWJAARSKAARTEN, Nieuwjaarsbrieven, 
Maand- en weekkalenders, liturgische- en' kunst
kalenders, complete omlegkalenders en ook 
alleen losse bloes, agenda's voor kantoorgebruik, 
zakagenda's, enz. enz. 

ROLLEN KERSTLOPER zeer mooi, lang 7½ 
meter en 50 cm. breed voor slechts 45 et. per 
rol. Mooie Kerstmenu's. 
Een zeer aardig knip- en plakboek om zelf 
Uw kerststal te maken, prijs f. 2.50.
Voorziet U hiervan tijdir., want de voorraad 
is niet onbeperkt. 

Zoojuist ontvangen: 
Paul Bromberg, Amerikaans? Architec-
tuur 

• 
i. 14.00 

Jop. Pollmann, Neerlands Volkslied • '2:15 
Dr. Paul Juliën, Kampvuren langs den 
evenaar • 9.50

idem, Luxe uitgave . 14.50 -·.
C. Wedema, Voetbaltactiek , - 5.90 

De Koorbanken v. St. Jan, fotografisch 
gezien door M. Coppens, linnen band . 10. -
Dr. J. Bresser, Napoleon - 1'.2.50
H. J. v.d. Lubben, Juultje, een uitste-
kende katholieke roman . 4.90
Het zaad dat ontkiemde, een goed 
meisjesboek 
Sprookjesboek door Frederieke Laag
land, groot formaat met smaakvolle 
koptekeningen en 4 kleurenplaten 
en nog tal van andere boekwerken. 

H. H. LANDBOUWER�! 

3.90 

4.95 

Nog eenige partijtjes Pootaardappelen 

af te geven. Door nu te koopen bespaart U het 
vastgestelde bewaarloon, dat 1 Januari ingaat. 
Ook nog zaairogge in voorraad. 

*P.P. VAN ZOGCHEL
ZAADHANDEL BOXTEL.' 

De S TRI J D tegen ile duurte

A VEHA reikt U de helpende hand! 

Bruine Bonen 
nieuwe oogst van 

1 

65 voor 5 5 et.
per 1/2 Kg. 

Runder- of 
Paardenrookvlees 

van 31 voor 

Lucifers 
van 20 voor 

Aveha Schuurpoeder 
van 20 voor 

26ct. 

per 100 gram 

17 et.

per pak 

16 et.

per strooibus 

1\/eemt AVEHA tot Kruidenier! 

Geldig van 5 tot en met 14 December 

ANDRÉ VAN HILST 

MEVROUW, Laat uw centen los 

en koopt bij 
U slaagt bij ons 't beste 
voor uw 

WILD 
ell! GEVOGELTE • Dirk Vos

voor het Kerstfeest BOTER bij de VIS
en Nieuwjaar. KAAS op uw brood

Desgewenscht panklaar. al wat heerlijk is 
Bestel tijdig voor klein en groot. 

KOKS Molenstraat 37 Stationsstraat 4ill 

-
- Rookt

kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 
, 

blJ Bert van den B"aak ■
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

ALBERT BEIJN heelt de lekkerste kaas! 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN , OMGEVING 

�ij zi)n Getuigen van 

JEHOVAH. 

Te veel Katholieken lijden aan een onrede
lijk minderwaardigheidscomplex. Wel bemer
ken zij, dat hun godsdienst geen opium 
is voor het. volk, noch dat hij vereenzelvigd • 
mag worden met de rust van wat oude 
vrouwtjes, die indommelen op een warme 
zomeravond ergens in een schemervolle 
kerk. Maar toch realiseren velen zich niet 
hoezeer ons katholicisme ieder andere leer 
ver overtreft. Zij blijven vreesachtig, in het 
defensief. Ze durven er niet op uit te trek
ken, gaan nooit tot de aanval over, houden 
de deur van hun kazemat zorgvuldig ge
sloten. Tot het "offensief" overgaan is een 
realiteit, die alleen maar onder de letter o 
in- hun woordenboek te vinden is. 
Tonen ze af en toe eens wat stoutmoedig
heid, dan is het om onze tegenstanders te 
prijzen, maar hun eigen geloofsgenoten wor
den met het sop hunner minderwaardigheid 
overgoten. 
Wenden ze b.v. hun blik naar het verleden 
der Kerk, dan wordt hun hart niet warm, 
maar stoten ze hun verweekte hersens aan 
de kleinste molshoop. En toch kan niemand 
ter wereld met zoveel trots de geschiedenis 
van zijn Kerk herlezen als de katholiek. De 
geschiedenis van de kerstening ener door 
en door bedorven heidense wereld, waarin 
de grote massa slechts werd beschouwd als 
een geperfectioneerd instrument 11:ot arbeid 
of genot. 
Haat en nijd, brutaliteit en wreedheid ten 
opzichte van de vreemdeling waren sche- • 
ring en inslag. En het is in die wereld, dat 
ons christendom kwam leren, dat God Lief-
de is. 
Zo ging het de eeuwen door! 
��lke __ ande_re instelling van mensen kan. er 
op bogen, de wereld te hebben verrijkt met 
zielen, even stralend als een Agnes, een 
Tarcisius, een Franciscus, een Lidwina, een 
Theresia. • . 
Men vindt in· onze- geschiedenis legioenen 
martelaren en maagden, missionarissen en 
contemplativen, kluizenaars en mensen, die 

Meisjes die begrijpen. 
Gezinsverzorgsters. 

Er zijn hardwerkende moeders, voor wie 
het moelijk is, het dag in dag uit zonder 
hulp te moeten doen. Maar ze reilen en 
zeilen er net doorheen omdat ze aanpak
ken en zichzelf geen rust gunnen. Al is I1iet 
alles zo in de puntjes als ze zouden wensen, 
haar gezin lijdt geen schipbreuk. 
Maar er zijn ook gezinnen, veel helaas, waàr 
de moeder het n i e t meer aan kan, waar ze 
het heeft opgegeven omclat haar energie 
door de oorlog versleten is, of waar ze zo 
lang door ziekte uitvalt, dat haar gezin er 
áángaat, langzaam, maar zeker, materieel en 
geestelijk. De moeder is in het gezin de bin
dende; álle dagelijkse zorgjes komen bij 
háár; is zij er niet, dan gaat er iets kapot. 
Arme moeders, die hun gezin zien afglijden 
en onmachtig zijn een hand uit te steke.n. 
Ze lijden dubbel. Die moeders en haar ge
zinnen moeten geholpen worden. En ze kun
nen geholpen worden, niet alleen door de 
meisjes, die de taak van gezinsverzorgster 
op zich genomen hebben, maar ook, in nega
tieven zin, door die moeders, die haar werk 
nog wèl aankunnen en die haar dochters er 
niet van afhouden als ze zich voor dat be
roep willen laten opleiden. Ze zouden haar 
immers ook niet tegenhouden als ze kraam
verzorgster zouden willen worden? Maar 
dat is een beroep, dat men kent, en de ge
zinsverzorging kent men nog niet omdat dat 
nog betrekkelijk nieuw• is. 
Het is echter een beroep als een ander" een 
zeer vrouwelijk beroep zelfs, waarvoor so
ciaal-voelende meisjes vanaf haar 19de jaar 
opgeleid kunnen worden in een cursus van 
:!es maanden, waarbij de laatste vier maan
den reeds gedurende halve dagen praktijk 
verricht wordt en tevens iets verdiend kan 
worden. 
Als de meisjes dan na deze halfja�rlijkse 
opleiding tewerk gesteld worden, krijgen ze 
een maandsalaris van f 90 tot f 100. 
Overal in de grotere plaatsen van ons Bis
dom is er zeer veel anima_ onder de meisjes 
voor dat werk. Als je zo'n meisje in keurig 
uniform met insigne over haar werk spreekt. 
geeft haar spontane reactie de indruk, dat 

in de tredmolen van het alledaagse leven 
honderd karaats bleken te zijn. En het is 
vaak één zelfde persoon, die in de vroege 
morgen een beschouwend leven leidt, over
stroomd van activiteit in de hete dag en in 
de avond de onvergelijke weelde smaakte 
van de maagdelijkheid. Ook in deze maat
schappij, waarin Jezus Christus de grote ge
evacueerde blijft, wordt blad na blad gevuld 
met daden van onzegbaar heldendom. Ik 
denk aan de standvastigheid onzer gedepor
teerden in de moeilijke oorlogsjaren, aan de 
eenzaamheid van onze slotzusters, aan het 
zonnige idealisme in de harten van vele 
jongeren. 
Natuurlijk zijn er schaduwen in de geschie
denis van ons verleden.· Er zijn meerdere ge
vallen, waarin het nodig blijkt hardop het 
Confiteor te bidden: kritiek beoefenen kan 
ook een teken van liefde zijn. Men h5eweft 
de werkelijk gemaakte fouten niet u de�r
doezelen: men moet ze erkennen --. . ze 
voor goed te brandmerken, ze in duidelijk 
licht stellen om ze nooit meer te zien ver
schijnen in de toekomst. Maar men blijve 
onpartijdig: het is niet goed om onder 
voorwendsel van onze vijanden gunstig te 
stemmen, onze eigen dwalingen aan te dik
ken. Erkent men zijn fouten, dan getuigt het 
inderdaad van goede smaak, ook de moge
lijke verontschuldigingen te onderlijnen. 
De verloochening van Petrus noch het ver
raad van Judas ontsieren de schoonheid van 
het Evangelie. 
De fouten, die wij in twintig eeuwen van 
strijd en opbouw begingen, zijn jammerlijke 
schrammen, maar het lichaam bleef gezond 
en gaaf. 
Van die glorieuze geschiedenis moeten wij . 
katholieken in deze tijd de heldhaftige ge-

. tuigen zijn. Het is nu tijd, om de vensters 
der kerk te çpenen en de vijand fier en on
verschrokken in het gelaad te zien. De ka
tholieke Kerk vecht reeds 20. eeuwen, ze is 
vergroeid met de strijd: Wij buigen voor 
niemand en wij behoeven wat dat betreft bij 
niemand in de leer te gaan. Het is alleen 
hoog tijd, dat wij onze • laksheid en onze 
slaperigheid van de schouders schudden en 
manmoedi� getuigen van de schoonheid van 
ons geloot. P. R.· 

ze er met hart en ziel in opgaat. Voor geen 
geld, zeggen ze, zouden we het willen ruilen 
voor een kantoorbaan. 
Waarom zouden dan ouders hun dochter, 
die de gezinszorg als ideaal heeft - en die 
zijn er - weigeren om zich daaraan te ge
ven? Het zou sociaal zeer onverantwoorde
lijk zijn, bovendien onthouden ze hun kind 
een prachtige vorming, want de vorming is 
het fundament van de opleiding en ze ont
nemen hun kind een grote levensvoldoening. 
Wie zfch aan gezinszorg geeft is immers niet 
een hulp zonder meer in het gezin, waar 
ze de moeder vervangt. Ze geeft er steun 
en ook leiding als het nodig is. Ze helpt dat 
hele eigen leven binnen vier muren weer op 
de been en daardoor helpt ze moreel, en die 
hulp kringt wijd uit. Want geen mens en 
ook geen gezin staat alléén, ieder gezin zit 
aan andere vast. Een veelvoudige gezins
nood, zoals er nu is, is dan ook een nood 
van de samenleving. Dáárom is iedereen ver
plicht het zijne of het hare te doen om die · 
nood te keren. 

(zie advertentie in dit blad). 

OVERLEDEN MILITAIR. 

De Burgemeester ontving vanuit Batavia, 
telegrafisch, bericht dat M. J. van der Steen, 
van Coothstraat 14, op 7 December in het 
militair hospitaal te Batavia overleed aan 
malaria. 
DOOR TREIN GEGREPEN EN GEDOOD 

Woensdagmorgen is op de onbewaakte , 
overweg aan de Oirschotse Grindweg op de 
spoorlijn Veghel-Boxtel de 15-jarige Maria 
van Nieuwburg, wonende Langenberg 12, 
door de om 8 uur passerende trein gegrepen 
en medegesleurd, waarbij zij vrijwel op slag 
is gedood. 
Het meisje kwam uit de kerk en was op weg 
naar hare dienstbetrekking. Juist aan de 

overweg kwam een auto van tegenove1 ge
stelde richting, die zij op de overweg !,ad 
kunnen voorbijrijden, doch zij schîint van 
de fiets gesprongen te zijn om de auto eerst 
te laten passeren. Deze voorbij zijnde is zij, 
op de fiets stappende, door de aanrijdende 
trein, die zij wegens de dikke mist niet heeh 
gezien, gegrepen. 
SINT NICOLAAS KINDERPRIJSVRAAG. 

De redactie van Brabants Centrum heeft nog 
geprobeerd om vandaag Sint Nicolaas op 
zijn reis naar Spanje te bereiken, omdat ver
schillende prijsjes nog niet werden afge
haald. Helaas, tevergeefs. Er zit dus niets 
anders op dan dat jullie zelf even komen. 
Ze kunnen ten allen tijde worden afgehaald 
op Molenstraat 19. 

VOORDRACHT PAUL JULiëN 

Vrijdag 20 dezer komt Dr. Paul Juliën, de 
bekende Afrikavorser, in de Ark een voor
dracht houden over de Pygmeeën van Equa
toriaal Afrika. Velen zal dr. Juliën bekend 
zijn door zijn aantrekkelijke spreekbeurten 
voor de radio of uit zijn boeiend boek: 
Kampvuren aan den evenaar. 

'De voordracht wordt toegelicht met films 
. en lichtbeelden door den onderzoeker op

genomen. Zij wordt gegeven onder auspi
ciën van de kunstcommissie van Herlevend 
Boxtel en is voor eenieder toegankelijk. 
Ten deze wordt verwezen naar de in dit 
blad voorkomende advertentie. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Op Woensdag 18 December a.s. zal de 
heer Klaas Dekk,er een voordracht houden 
over munt- en penningkunde, welke zal wor
den toegelicht met een kleine expositie van 
munten ujt de verzameling van den inleider . 

. -·

PROPAGANDA-VERGADERING VAN 
DE R.K. FABRIEKSARBEIDERSBOND. 

,Nà een wekenlange propaganda door een 
daarvoor ingestelde Commissie en Credo 
Pugno" hield de Ned. R.K Fabriek�arbei
ders(sters)bond op Woensdag 4 Dec. een 
vergadering voor alle R.K Fabrieksarbei
ders(sters). 
Hoofdbestuurder Gubbens uit Tilburg be
sprak het grote belang der- R.K organisatie 
voor alle arbeiders in de gemeenschap. Zij 
die reeds lid zijn spoorde hij aan alles in 
het werk te blijven stellen om hun vak
organisatie zo groot mogelijk te maken. In 
Boxtel . kunnen minstens 200 arbeiders lid 
zijn van de R.K Fabrieksarbeidersbond. 
Na het propagandistisch gedeelte volgde de 
bestuursverkiezing. 
Tot voorzitter werd gekozen W. Snellaars, 
Onder zijn leiding moge het nieuwe bestuur 
slagen in de uitbouw van de R.K Fabrieks
arbeidersbond. 

,,BEDRI)FSHORECA". 
Op Woensdag 4 Dec. werd in de zaal van 
den Heer H. v. Kerkoerle een vergadering 
gehouden van de Hotel-, Rest.- en Café
van Bedrijfshoreca, afd. Boxtel. ' 
De Heer Joh. van Run, voorzitter dezer afd. 
opende om 7 uur deze goed bezochte ver
gaderin·g met een hartelijk welkomstwoord, 
waarna hij het woord verleende aan den 
gew. secretaris van Bedrijfshoreca, den • 
Weledel. Heer Men tink. De reorganisatie en 
democratisering van Bedrijfshoreca, de klas
se-indeling der bedrijven, alsmede de prijs
regeling waren de hoofdpunten van deze 
lezing, welke door de aanwezigen met grote 
belangstelling werd gevolgd. 
Vanzelfsprekend lokte een en ander vele 
vragen uit, waarop tot tevredenheid nadere 
toelichting volgde. Vervolgens werd beslo
ten, dat de bedrijven op de te Kerstdag 
zouden sluiten. De voorzitter adviseerde de 
aanwezigen de prijslijsten met aanduiding 
der prijzen en vermelding der klasse in hun
ne bedrijven op te hangen, waarna deze leer-
zame bijeenkomst werd gesloten. 

POSTDUIVEN. 

a.s. Zaterdag 14 en Zondag 15 Dec. houdt
de Postduivenvereniging "de Luchtpost" een
onderlinge tentoonstelling in het clublokaal
bij Joh. v. Run, café de Sportwereld in de
nieuwe zaal. De tentoonstelling wordt ge- •
opend, Zaterdag om 7 uur n.m. en Zondag
·van 10 uur v.m. tot 8 uur n.m.
De toegang is voor iedereen vrij. Er zullen
250 duiven te bezichtigen zijn.

Boxtelse Motorclub RAPIDE

Het bestuur van de Boxtelse Motorclub
Rapide,. ontving van hare zustervereniging

Hij moet groter, ik kleiner worden. 
Joh. 3-30. 

Toen St. Augustinus met Gods bijzondere 
genade zich bekeerd had va.n zijn werelds 
!even, werd hij vervuld met een sterk ver
langen om God zo volmaakt mogelijk te
gaan dienen.
Hij begon te bidden om twee dingen: Geef
mij, Heer, dat ik mijzelf volkomen kennen
mag, en dat ik zo ma:g komen tot een steeds
diepere kennis van U.
Die ware nederigheid is het fundament
waarop alle andere deugden moeten rusten ..
Het Zondagsevangelie geeft ons een ander
voorbeeld van· ware nederigheid, in de per
soon van St. Jan de Doper.
Evenals St. Paulus en St. Augustinus, wilde
ook hij niets liever, dan Christus aan de
mensen te preken.
Het was zijn levensdoel, de mensen op de
komst van den Messias voor te bereiden.
Aan de oevers van de Jordaan, gestoken in
het kleed der boete en omgord met het
koord der zuiverheid, riep hij de mensen
toe: uw verlossing is nabij, doet boetvaar-

' digheid. 
Hij leerde de mensheid inzien haar ongeloof 
waar hij preekte: Midden onder u staat 
Degene, Dien gij niet kend, Die ná mij komt 
en toch vóór mij geweest is. 
Tot het einde van zijn leven bleef St. Jan
ijveren voor de zaak van Christus, die door 
de wereld niet erkend werd, en zelfs vanuit 
de gevangenis getuigde hij van een grote 
liefde voor den Zaligmaker., 
Wat we echter in St. Jan het meest kunnen 
bewonderen, is zijn grote nederigheid, 
waardoor hij zichzelf steeds op de achter
grond stelt. 
Als Jezus tot hem komt, om gedoopt te
worden, dan verzet Johannes zich daartegen. 
In 'flaats van Jezus te dopen, wil hij veeleer
zei door Hém gedoopt worden. 
Tóch, ondanks zijn nederigheid, kon Johan
nes niet verhinderen, dat zijn leerlingen aan 
hem gehecht waren. . 
Hij kon zelfs niet verhinderen, dat vele van 
zijn leerlingen jaloers waren op Christus. 
Die ook veel leerlingen om zich heen ver-
zamelde. 
Hij wijst hen erop, dat hij vér weg de min
ste is. Hij vergelijkt Jezus bij een bruide
gom en zichzelf bij een bruidsjonker, die de 
feestelijkheden van een bruiloft regelt, maar . 
die in dienst is van den bruidegom. 
En hij besluit zijn vermaning: Dit is mijn 
vreugde en ze is volkomen: Hij moet groter 
en ik moet kleiner worden. 
Alleen als ook wij kleiner willen worden, kán 
de Christus in ons groeien.,.. 

Klein moeten wij zijn als de H. Franciscus 
van Assisie die zich noemde: Zijn kleine 
dienaar. 
Klein als • St. Jan, waarvan Christus zelf 
verklaarde, dat er onder de kinderen der 
vrouwen �géén was, die groter was, dan hij. 
Klein, als het kindje van Bethlehem, dat, of
schoon Hij God was,, Zich als geboorte
plaats een stal koos! 

,Bidden wij, in deze voorbereidingstijd van 
Kerstmis om die ware nederigheid, opdat 
ook in ons leven de Christus volmaakt mag 
zijn. 

de M.E.C. te Eindhoven voor al hare leden 
een bewijs van toegang voor de door deze 

. te houden filmavond op Zaterdag 14 Dec. 
a.s. in de zaal Markt 17 te Eindhoven. De
leden van Rapide die van deze uitnodiging
gebruik willen maken, worden verzocht Za
terdag 7 uur nam. aan het clublokaal aan
wezig te zijn.· De rijders gaan met motor,
de anderen per trein.

KANARIE ZANGWEDSTRIJD 

De Boxtelse kanariekwekers vereniging "Het
Zuiden" heeft Zaterdag en Zondag hare • 
vogels in een zogenaamde tentoonstelling 
voor het publiek gebracht in café H. van 
�ooij, Nieuwe Kerkstraat. 
De voorzitter, de heer De Jong, deelde in 
zijn openingswoord mede, dat de vereniging 
thans 20 jaar bestaat, hoofdzakélijk uit le
den die zich toeleggen op het kweken voor 
de kanariezangveredeling, _een liefhebberij, 
die met volhardend enthousiasme moet wor
den beoefend om resultaat .op te leveren. 

I 



En dat deze veremgmg in haar doelstelling 
is geslaagd, bewees de inzending van 91 edele zangertjes, die door de heren A. Ver-meulen en H. Claassens uit Tilburg op hun zang werden beoordeeld. Na het openingswoord bood de secretaris, de heer B. de Boer, den voorzitter namens de vereniging een diploma aan, wegens zijn 20-jarig lidmaatschap.De vereniging heeft met deze tentoonstellingkunnen constateren dat velen belang stellenin de resultaten van haar werk. Vooral veeljeugdige �ersonen toonden met een bezoekhunne belangstelling. •Jammer dat niet meer kanarieliefhebbers' zich toeleggen op de zangveredeling. De uitslag van deze zangwedstrijd was als volgt: Gesloten klasse: Eigenkweek 1946 met bondsring. Klasse 1, 4 vogels: 1 e pr. B. de Boer 75-79-73-78 en 2sth. is 307 punten; 2e pr. B. de Boer 72-72-78-75 en 1 s�h. is 298 p.; 3e pr. G. de Jong 75-69-72-79 en 2 sth. is 297 p.; 4e pr. J. Hobbelen 66-69-78-75 en 1 sth. 289 p.; 5e pr. L. Schellekens 63-60-70-73 is 266 p.; 1 e meesterzanger G. deJong, 79 p. bij loting; 2e meesterzanger B. de Boer, 79 p. bij loting.
Klasse 2, 2 vogels: 1 e pr. L. Schellekens70-73 is 143 p.; 2e pr. J. Hobbelen, 69-72 is1·41 p.; 3e pr. B. de Boer 63-72 is 135 p.bij loting; 4e pr. G. de Jonge 72-63 is 135 p.bij loting.Klasse 3, 1 vogel: te pr. J. Hobbelen, 78 p.;2e pr. L. Schellekens 72 p.; 3e pr. G. deJong 63 p.Open klasse, klasse 2-2 vogels. - te pr. L.Schellekens 69-81 is 150 p.; 2e pr. J. Stamps69-57 is 126 p.
Klasse 3, 1 vogel: te pr. B. de Boer 81 p. .bij loting; 2e pr. G. de Jong, 81 p. bij loting; 3e pr. G. v.d. Brand, 81 p. bij loting; 4e pr. L. Schellekens, 80 p.; 5e A. Troeijen, 72, punten. te meesterzanger G. v.d. Brand, 81 punten bij loting. 

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU. 

Aan het begin van de maa,nd Novembf:r stonden op het arbeidsbureau Boxtel, hetwelk de gemeenten Boxtel, Schijndel, Esch en Liempde omvat, 53 werkzoekenden ingeschreven, t.w. 47 mannelijke en 6 vrouwe- , lijke personen. Gedurende de maand werden 71 personen ingeschreven w.o. 60 mannen en 11 vrouwen en meisjes. Onder de 60 mannelijke ingeschrevenen bevonden zich 29 bouwvakarbeiders en 13 ongeschoolden. Op de afdeling vrouwen meldden zich vnl. dienstboden en meisjes zonder een speciaal beroep. In dit verband zij er nog eens opgewezen, dat niet zoals velen menen, het arbeidsbureau zich alleen het lot van de ongèschoolde of in het algemeen van de handarbeiders aantrekt, doch dat dit bureau ook hen die behoren tot de meer intellectuele beroepen, wil helpen bij het vinden van een passende werkkring. Het arbeidsbureau is ook niet alleeri locaal georienteerd, maar tracht. juist de intercommunale bemiddeling te bevorderen door vruchtbare samenwerking met de andere arbeidsbureaux. Zo wordt het mogelijk tewerkstelling in het gehele land mogelijk te maken. In totaal werden afgelopen maand 46 personen geplaatst. 21 personen werden ambtshalve afgeschre
ven. Op het einde van de maand November stonden in totaal nog 57 personen op het arbeidsbureau ingeschreven w.o. 45 mannen en 12 vrouwen. Op objecten van de Dienst tot Uitvoering van Werken waren einde November 15 arbeiders werkzaam. 

NIEUWJAAR 1947. Plaatst U ook dit jaar uw Nieuwjaarswens 
in Brabants' Centrum? U hebt daarvoor gelegenheid in het op 28 December verschijnend blad en in het eerste nummer van het nieuwe jaar, dat 3 Januari 
uitkomt. De tot en met 26 December opgegeven advertenties worden op 28 Decemb�r geplaatst 
de later binnenkomende op 3 Januari. 

EEN HISTORISCHE 

TENTOONSTELLING. De tentoonstelling "Nederland in Oorlogs
tijd" uitgaande van het bekende Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie is een unieke verzameling van de meest originele historische documenten uit Nederlands jongste verleden. Indrukwekkender dan welke verzetsfilm ook, geven hier autentieke documenten zoals originele brieven van Generale Staven van Hitler, Goebbels, Mussert e.a.; foto's van oorlogshandelingen, cencentratiekampen; originele dagboeken, brochures, illegale bladen enz. enz. een suggestief beeld van de strijd, de onderdrukking, het lijden, het verzet en de bevrijding van het Nederlandse Volk in een van de meest dramatische periode van zijn geschiedenis. Na Overrijssel en 

Limburg, waar zij duizenden bezoekers trok, wordt thans Noord-Brabant in de gelegenheid gesteld deze groots opgezette tentoonstelling te bezichtigen. Deze tentoonstelling is niet bedoeld om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om ons te confronteren • met hetgeen we in die bewogen jaren hebben gezien, gehoord, gelezen en doorleefd:• te confronteren ook met de · heilige voornemens; welke we toen hebben gemaakt; teconfronteren tenslotte met het besef vansamenhorigheid, dat we allen toen in onsvoelden leven.Deze tentoonstelling zal de bezoeker eenogenblik stil maken en in zich zelf doenkeren. Zij zal zijn morele kracht en zijnbesef van nationale verbondenheid verster
ken. Aldus zal de bezoeker, innerlijk gesterkt, er van doordrongen worden, dat hijmet de vervulling van zijn plicht, op welkemaatschappelijke plaats hij ook moge staan,medewerkt aan een gemeenschappelijkideaal: de herrijzenis van ons dierbaar Vaderland.De officiele opening zal plaats hebben opVrijdag 13 Dec., 's middags in het Museumvan het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, Bethaniestraat 4 te• 's-Hertogenbosch, alwaar zij van 14 tot 29December voor het publiek blijft opengesteld. Naar wij vernemen heeft de Inspecteurvan het Middelbaar Onderwijs er zijn instemm,ing mee betuigd, dat in het bijzonderde leerlingen van de Middelbare Scholen inNoord-Brabant worden aangespoord dezetentoonstelling te bezoeken.

KAPVERBOD VOOR BOMEN Het is verboden, bomen en andere houtopstanden te vellen, of te rooien zonder kapvergunning. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij den directeur van het Staatsbosbeheer te Utrecht, Museumlaan 2. Vruchtbomen -met uitzondering van notebomen - en knotwilgen mogen zonder vergunning worden gekapt of gerooid. 
· Ingezonden stukken

Volksdanscursussen voor het platteland. Tot de verblijdende tekenen van deze tijd behoort ongetwijfeld het feit, dat enerzijds de moderne dansen zich niet meer mogen verheugen in die ongezondebelangstelling, die zij zich sedert de bevrijding hadden verworven, terwijl anderzijds de belangstelling voor de gezonde volksdans nog voortdurend toeneemt. Wie weet welk een gezonde vreugde gelegen is in de- gemeenschappelijke beoefening van de volksdans, verbaast zich over de toenemende belangstelling geenszins. De opegewekte krachtige muziek vormt de begeleiding van een gezonde beweging, die in ieder opzicht verantwoord is en door een zekere sportiviteit ook de jongens en de jongemannen weet te boeien. Allerwege echter verlangt men naar een goede opleiding, waardoor men in staat is een volksdansclub met vrucht te leiden. Voor het platteland is er bovendien de moeilijkheid, dat de jonge mannen en vrouwen, die in aanmerking zouden kunnen komen om opgeleid te worden tot volksdansleider (ster) in de Paasvacantie en in de grote vacantie, wanneer de opleidingscursussen gehouden plegen te worden, in de plattelandsbedrijven waar zij werkzaam zijn niet gemist kunnen worden. 

Terwijl in kampen diep op Java Nog duizenden gevangen zijn, Terwijl daar velen zijn bezweken, Of vrienden zijn van Magere Hein, Zit hier tér stede een commissie, Die eet en drinkt en reist en praat; En als de zaak niet vlot wil lukken, Van voor-af-aan- beginnen gaat. Terwijl het land hier wordt verkwanseld, Geofferd wordt aan ijdelheid, Terwijl een werker zonder woning, Behalve dorst nog honger lijdt, Bestaan in Holland ook nog mensen, Met grutterswaren in hun höofd, Die ons voor moordenaars verslijten, En die helaas men nog geloofd!!! 
Zolang dit alles voort kan duren Zolang een ieder dit nog slikt, Zolang is Neerland een klein landje Tot lagen ondergang geschikt. 
Maar, waar Van Heutsz voor heeft gevochten, Waar Berenschot een doodsmak deed Waar Karel Doorman voor crepeerde Waar Tjarda zwaar en moedig leed. Dat land kán niet in enkele maanden Door demagogen uit één kliek Verspeeld - vergokt - versmeten worden Terwille van een ...... ,,Repoeblik". 

Sport nieuws.

K.S.V. O.D.C. ODC - St. Mich. Gestel 4 - 2. Rhode II - ODC II 3 - 2 Rhode III - ODC III 2 - 3 ODC verschijnt met twee invallers, respectievelijk voor Bergwerf en Bertus. A. Pennings en M. v. d. Staak completeren het elftal. • St. Michiels Gestel begint overdonderend en met goed openspel bestormen zij de ODC veste. De verdedigers kunnen het voorlopig nog wel af, al blijkt al ras dat zij niet zo safe zijn als gewoonlijk. Alleen aanvoerder van Meurs speelde zijn gewone partij. Ook v. d. Staak boezemt door zijn rustigheid,vertrouwen in. Hoewel St. Michiels Gesteleen overtuigende veldmeerderheid heeft,komt het gevaar juist aan de andere kanten zo zien wij uit een ODC-aanval, Peynenburg rakelings langs kogelen, hetgeen hemPennings even later nadoet. St. Mich. Gestel .,blijft aanvallen, doch serieuse kansenkrijgen zij niet. Er is precies een half uurgespeeld, wanneer het eerste succes komt.Een aanval van Gestel over rechts, geeftv. d. Langenberg zuiver door aan zijn linksbinnen, die onhoudbaar v. d. Staak passeert. Twee minuten later maakt val\ Meurshands en de toegestane vrije schop benutv. d. Langenberg onberispelijk 0-2. DeODC-ers die tot dan toe steeds maar eenafwachtende houding hebben aangenomenworden wakker.Het Gestel overwicht is gedaan. Een voorzet van Schalks neemt Pennings in eens opzijn schoen en het is 2-1. De ODC-ers zijnniet te houden en wanneer Hazenberg eenkans krijgt schiet hij onhoudbaar in en daarmee de stand op gelijke voet brengende.De rust breekt aan met gelijke stand 2-2.De hervatting is sensationeel. De bal gaatvan Van Summeren, naar v. d. Boogaard,een scherpe pass naar Pennings op derechtsbuitenplaats, deze speelt ineens door,juist...!ussen beide backs door van Sr. M1ch.G1ar v Hazenberg heeft het geval Joorzic.1 en ~ J?,t met een langs de Gestel verdedigers en voor den uitlopenden doelma, reddmg heeft kunnen brengen ligt de bal achter hl''TI 3-2. Gestel trekt vanaf de aftrc.D met allt'

·spelers • te ; aanvat en dit wordt hen dirN:,{noodlottig. Schalks heeft geen ,mrJdte om,reeds bij de eerste tegenaanval de Gesteljongens zijn hielen te laten zien, en dendoelman kan fliet verhinderen, dat hiJ keihard inschiet' 4-2. Gestel begint met debuitenspelval en de wedstrijd is -liet aa�kijken niet meer waard. W·.mneer <le uitsteken leidende arbiter het eind.! a.;;.1,:Condigd, is de stand ongewijzigd en v,�rdu tlantwee ongeldige doelpur:ten hebbeli de OL.}C-ers het niet meer kunnen brengen.Het 2de. elftal ging in Rhode met 3-2ten onder en het 3e elftal bleef baas metdezelfde cijfers.Het programma voor a.s. Zondag:Vlijmense Boys-ODC.ODC II-Schijndel III.ODC III-Schijndel IV, aanvang 12· uur.Het eerste elftal staat .een zware uitwedstrijd te wachten. Thuis verloren de ODCersmet 3-0. Met inzet 'van all� krachten lijkteen revanche wel mogelijk.Het 2e en 3e elftal krijgen het evenmin gemakkelijk en met een punt zijn we al blij.
Overzicht.Leek het eerst of de Bata Linia recta op hetkampioenschap af zou stevenen, thans, nu zijde tweede en zware nederlaag kregen, is desituatie zo, dat zij best niet de haven. inhet zicht kunnen stranden. ODC klopte St.Mich. Gestel en bezet nog steeds de tweedeplaats. Hierbij moet worden opgemer1ct, datde wedstrijd ODC-Taxandria niet is opgenomen. Best Vooruit won met 2-1 vanHaarsteeg en is voorlopig buiten gevaar,evenals Haarsteeg. Tien punten betekenenechter nog niet veilig. Zalt Bommel wontwee kostbare punten op OOI en heeft zichopgewerkt tot derde plaats. Zalt Bommelheeft echter nog een zwaar programma af tewerken, met vier uitwedstrijden en tweethuiswedstrijden resp. tegen de Bata enTaxandria. OOI en Boxtel zullen de eerstvolgende weken no'g ·wel eens van plaatsverwisselen. Beide elftallen, hebben elkaardit seizoen nog niet ontmoet. De -spanningzo wel om de bovenste als onderste plaatsis inmiddels in een accuut stadium gekomen.SCB 12 9 t 2 19 30-13 ODC 12 8 1 3 17 41-19 Taxandria 11 6 4 1 16 36-16 Vlijm. Boys 13 7 1 5 15 28_!_23 St. M. Gestel 12 3 6 3 12 20-19 Haarsteeg 12 3 4 5 10 29�38 Best Vooruit 10 4 2 6 10 14-26 Zalt Bommel 13 3 2 8 8 28-45 OOI t 1 2 1 8 5 • ,15-27 Boxtel 12 0 5 7 5 15-28 

R.K.S.V. BOXTEL. Hoewel Boxtel met invallers de strijd móest aanbinden tegen de sterke Boys uit Vlijmen hoopte elke trouwe supporter toch: nog op enige winst, doch zelfs de goede Sint liet Boxtel in de steek, zodat het ondanks behoorlijk spel toch nog op een nederlaag uitdraaide. Tot aan de rust en ook in de tweede helft, was er een kleine veldmeerderheid van Boxtel, doch tot scoren kwam het niet terwijl de Boys een tweetal fouten van de� Boxtel-doelman met evenveel goals afstrafte. Scheidsrechter v. d. Wiel leidde rustig en correct deze sportieve wedstrijd, zoals wevan hem gewend zijn. Boxtel heeft de rodelantaarn nu stevig vast, we zijn benieuwd hoe lang dat dit nog duurt. Boxtel II weet beter goals te maken en verpletterde met 13-0 het onvolledige RKSVA uit Schijndel. De reserves demonstreerde een geweldige meerderheid en scoorde erlustig op los. Schijndel kwam er niet aan te pas. Boxtel III had meer moeite met het derde elftal uit Schijndel. De uitslag werd 2-0 voor Boxtel. Dit elftal speelde ,niet zo goed als we van hen gewend zijn, Avanti werd geheel ingesloten en hoopte zich voor doel op, waardoor elke kans nog juist even werdgemist. De beide punten bleven echter inBoxtel. 

Om in deze grote moeilijkheden te voorzien, organiseert Het Nationaal Instituut (Herengracht 499, Amsterdam-C tel. 41114) van 20-25 Januari op het Gemeenschapsoord"Drakenburg" te Baarn een volksdanscursusdie speciaal bedoeld is voor het platteland.In deze dagen kan met een beetje goede wileen werkkracht ten plattelande wel gemist worden. Daar langzamerhand iedereen overtuigd is van de grote waarde van de volksdans, neemt Het Nationaal Instituut te mogen rekenen op voldoende belangstelling en De geschiedenis van Felix Flink. op medewerking van alle geestelijke en we- ,.,.--.--�--�,..,,..,.,..--r-------�;-:::,..--.,. reldlijke autoriteiten. • -4,1 
� De cursus staat onder leiding van Dr. Jop � ----
l�Pollmann; de dansopleiding geschiedt door r /. --Michaël Grossouw, Joke van der Heyden en 111 _ _;.,= 1 11 1 . 7Jan Cocx, terwijl Piet Tiggers en Dien Kes ter afwisseling instructie geven in volkszang, :..-=-===:::::<�< 

ltft:��jijii!ii. spel en muziek. Alle nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door Het Nationaal Instituut. 
Contact met Indië. 

Een onzer jongens stuurde onderstaand L....._i.:::..-D.!�---�--liedje, dat door de soldaten in Indië wordt gezongen en als "soldatenlied" opgang maakt. Terwijl . ... . Terwijl er steeds nog schoten vallen, En Hollands bloed nog sawah's kleurt, Terwijl er naast zoveel ellende, Nog steeds meer narigheid gebeurd, •Rijdt hier ter stede, frank en vrolijk,Bewaakt door vrijwel één compie,Een onderwijzer uit de dessaSoedirman van de T.R.I.

20. ,,Hier is nou onze machine" zei deProfessor tegen Felix "en hij heet "Rapide".We hebben onze tijd hard nodig, want om1 uur gaan we starten voor onze grote reisen er moet nog van alles worden ingeladen.We moeten een hele voorraad alcohol meenemen voor de terugreis"."Alcohol?" vroeg Felix, ,,waar is die voornodig?" ,,Ik zal het je uitleggen", zei deProf. ,,Het is een raketvliegtuig en hetloopt niet, zoals een gewoon vliegtuig, opbenzine, maar op alcohol. We zullen demachine dus maar gaan klaarmaken".

1-L 

21. Precies één uur hadden de Prof. enFelix plaats genomen in de cabine. Het'vliegveld zag zwart van mensen, die dit wilden meemaken, en voordat Felix was uitgekeken op al die mensen, was de machinelos geraakt van de grond en schoot met eenruk, pijlsnel, de lucht in ...Felix was nauwelijks van zijn verwonderingbekomen, toen de Prof. zijn bevelen ginguitdelen. Hij begreep niets van al die instrumenten, maar de Prof. zei hem precies enzeer nauwkeurig wat hij aan al die instrumenten doen moest.



De A junioren keerden met lege handen uit den Bosch terug, hetgeen wel verwacht werd. De Concordianen waren stugger en sterker, de lichte Boxtel-jongens moesten 
het afleggen. Er is echter gezien deze feiten behoorlijk gespeeld, het was een eervolle . nederlaag tegen een beslist sterkere tegenstander. Boxtel C wist in Gemonde gelijk te spelen, een goede prestatie van deze mannetjes, tegen de grote spelers van Irene. De eindstand werd 2-2, alzo werd een kostbaar puntje in de wacht gesleept. Na drie zware uitwedstrijden speelt dan Boxtel eindelijk weer eens thuis en wel tegen Zalt-Bommel. Gezien de laatst behaalde resultaten van deze club zal het voor Boxtel oppassen zijn. Deze wedstrijd moet gewonnen worden wil Boxtel het degradatiegevaar ontlopen. We vertrouwen echter op de spe
lers, dat ze zich geheel zullen geven, zodat eindelijk de buit eens voltallig binnenkomt. Aanvang 2 uur .. Wij verzoeken alle medewerking van de toeschouwers om buiten de afrastering te blijven, dat is bondsvoorschrift en is voor de goede drde ook alleszins gewenst. Wij re
kenen op aller medewerking. Bo"'-tel II en lil maken een reisje naar Dinther om daar Avesteijn I en II te bekampen. Zijn ze voor de helft productief als vorigen Zondag dan komen de punten in Boxtel terecht. Pe A junioren spelen waarschijnlijk thuis om ·12 uur. Programma nog niet bekend.

O.D.C. Afd. KORFBAL.O.D.C. 1- ROOD WIT Il.De wedstrijd ODC !-Rood Wit II werd weer een overweldigend succes voor de thuisclub. Een 9-0 voorsprong voor ODC geeft voldoend€ het grote overwicht op de Tilburgse ploeg weer. Het samenspel der ODC-ers was af. Met een 3-0 voorsprong 
voor de thuisclub ging de rust in. Na de rust duurde de ODC aanvallen voort. Na t5 minuten spelen werd nummer 4 gescoord. 
In een snel tempo werd de stand tot 9-0 verhoogd, waarna het eindsignaal weerklonk 
van deze sportieve wedstrijd. • O.D.C. Il - Oisterwijk II.In deze wedstrijd was Oisterwijk het meest 
in de aanval. Dank zij het slechte doelen 
van de ,bezoekers kon een grote nederlaag voorkomen worden. Ruim 10 minuten vóór de rust nam Oisterwijk met 1-0 de leiding. 
De overige aanvallen bleven allen zonder succes, zodat deze wedstrijd met een magere over.winning ten einde liep. ODC III - KCV Il. • Buiten alle v'erwachting eindigde deze wedstrijd !egen de Venlonareh met een gelijkest;and. De gevreesde KCV-ers konden ditµiaal niets beginnen tegén het pittige spel···der ODC-ers. ODC scoorde het 1e doelpunt, doch een doelpunt van KCV ontnamhen weer de leiding. De eindstand was 2-2.Programma voor a.s. Zaterdag en Zondag :R. Roest III-ODC III, Zaterdag 3 uur.ODC 1-BKC I, Zondag 2 uur.KCT 11-ODC 11, Zondag.Veel succes. D.V.G. I - BOSKANT I t - 3.Zondag j.l. werd het ongeslagen record van DVG I onverwacht gebroken. Boskant I uit St. Oedenrode deelde DVG een 3-1 nederlaag toe. De wedstrijd zelf ontaarde na een kwar�ier spelen in een zeer ruwe en on• sportieve vertoning. Het eerste kwartier wist DVG goed samenspelend door den midden-. voor. met 1-0 de leiding te nemen, doch daarna komt Boskant I los, die met ruw 

Noodregeling 

Ouderdomsvoorzieningen. 

uit tegen Jutop. We zullen proberen ook hier .wederom een overwinning te behalen en gezien het feit, dat deze club hier reeds een nederlaag Je incasseren kreeg, mogen we wel hopen, dat we ook ditmaal de overwinning zullen behalen. Onder de vele actuele sociale vragen welke op het Departement thans in opd!:3cht van den Minister in nader onderzoek z1Jn, neemt de herziening der sociale arbeidersverzeke-ring een zeer belangrijke plaats in. . Zoals bekend hebben wij op dit ogenblik een verzekerino tegen de geldelijke gevolgen van ongevalle�, ziekte, invali<liteit, ouderdom en weduwen- en wezenschap. Daarnaast de kinderbijslag verzekering. Doch al moge dit alles voor de arbeid�rs een �aardevol ooed zijn en zij daarbij m velerlei opzicht bij andere landen vóór zijn, toch vertoont het gehele verzekeringswezen �?g ernstige leemten. Vele maatregelen z1Jn. danook in voorbereiding o.a. de verhogmgen der uitkeringen en renten over de gehele linie de werkloosheidsverzekering, het opnem�n van de kleine zelfstandigen in de verzekerinoen die economisch zeer zeker in niet mind:'r �oeilijke omstandigheden verkeren dan de loonarbeiders, de uitbreiding van het aantal ondernemingsraden en de inschakelino van deze ter regeling van allerlei fabrieksv�rhoudingen. Verder is in studie genomen, het ontslagrecht, wa�rbij de ��beider vasteren voet in het bednJf zal krijgen. Kortom er wordt op het Departement van Sociale Zaken hard gewerkt en ernstig gezocht naar de oplossing der diverse actuele sociale vragen. Het is -van zelfsprèkend dat de uitgebreidheid en de samengesteldheid van deze stof meer tijd kost om te laten von. i<saan voor er maatregelen worden getrof:greclm in de grote nood van een bepaalde groep onzer bevolking, n.l. de oude van dagen te voor
zien. Het is daarom dat de minister een wetsontwerp in gereedheid heeft gebracht tot het treffen van een voorlopige regeling ter voorziening in de nood van oude van dagen, hetwelk op 27 November 1946 de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft bereikt. Het ligt in de bedoeling, een ieder die de 65-jarigen leeftijd heeft bereikt of binnen3 jaar na de ingangsdatum der Noodregeling zal bereiken in het genot van ouderdomsrente te stellen, niet alleen de oudenvan dagen die in loondienst zijn geweest,doch allen daarvoor in aanmerking moetenkunnen komen, als hun financiele omstandigheden het nodig maken. Deze gedachten-
geweld en diverse geniepigheden, zoals vasthouden en natrappen de stand nog voor de r _ust om_ te .ze.tten _ in een _.L-2 voorsprong. Ook DVG liet zich niet onbetuigd hierbü. Scheidsrechter Heesakkers, die overigens ' niet onverdienstelijk leidde, wist hiervoor • blijkbaar niet het juiste antwoord te vinden en liet zich ken-nelijk door het talrijke pu• bliek ·en de grote-Boskant-spelers intimideren. Ook na de rust ging het op dezelfde voet voott, terwijl zelfs enige spelers handgemeen werden. Het enige antwoord hierop zou geweest zijn, de betrokken spelers van het terrein te zenden, doch hieraan waagde zich de scheidsrechter blijkbaar niet. Het geheel leek nu meer op rugby dan op voetballen. Boskant wist in deze helft nog eenmaal te . doelpunten, zodat het einde kwam met een • . 1-3 overwinning voor Boskant 1. Hopelijk is de leiding bij· de return-wedstrijd in St. Oedenrode in betere handen, zodat derge-

gang komt ook overeen met het voornemen om de toekomstige in voorbereiding zijnde ouderdomsverzekering niet te beperken tot de loonarbeiders, doch ook de zelfstandigen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen en economisch met loonarbeiders op één lijn zijn te stellen in de verzekering op te nemen. On-sociaal zou het echter zijn nu een noodregeling wordt getroffen, deze groep daarvan uit te sluiten, temeer nog waar anders op een of andere minder wenselijke wijze in de nood van deze ouden van dagen moet worden voorzien. Is eenmaal de definitieve regeling der ouderdomsverzekering tot stand gekomen, dan verkrijgen ook zij hun rechten. Dit zal echter nog wel enige tijd duren, vandaar dat er ernstig naar gestreefd wordt de noodregeling zo spoedig mogelijk te doen ingaan. Gezien echter de vele voorbereidende maatregelen die voor deze regeling moeten worden getroffen, zal er nog wel een half jaar mede gemoeid zijn. Laten wij hopen dat ze 1 Juli 1947 zal ingaan. Het ligt van zèlfsprekend niet in de bedoeling op iedereen die 65 jaar is of wordt binnen drie jaar, de noodregeling van toepassing te brengen. Zoals boven gezegd is dit afhankelijk van de financiele omstandigheden. Vandaar dat er inkomensgrenzen zijn vastgesteld en daar de kosten van levensonderhoud in de gemeenten van verschillende grootte zeer uiteenlopen, zijn deze in drie klassen ingedeeld n.l. grote gemeenten met 100.000 of meer inwoners, middel gemeenten, minder dan 100.000 doch meer dan 20.000 inwoners en kleine gemeenten met 20.000 of minder inwoners. Boxtel valt derhalve, laten wij hopen geen tien jaar meer, in de 3e klasse. Voor een ouderdomsuitkering komt niet in aanmerking degene, die door het uitoefenen van zijn nering, ambacht of ander bedrijf of beroep als zelfstandige dan wel anderszins door het verrichten van arbeid in zijn levensonderhoud voorziet, evenmin degene, wiens jaarlijkse inkomen meer bedraagt dan 
f 1075 voor de gehuwde mannen, waarbij de inkomsten van de echtgenote worden medegerekend, en voor de ongehuwden meer dan 
f 675 (3e klasse gemeenten). 

Het tweede heren-elftal speelt ook een uit0 wedstrijd en wel tegen Rapidity in Oss. Hier zullen we stevig moeten aanpakken, willen we er een overwinning kunnen behalen. Maar de kansen zijn niet in pns nadeel, zodat we toch wel op een gunstig resultaat mogen rekenen. Voor de regelmatige lezers van onze kleine rubriek volgt hierbij nog het standlijstje van de afdeling waarin ons eerste heren-elftal speelt. M.E.P.Geel-ZwartH.M.H.C.JutopOr.-Zwart IlH.T.C.C. IIIOr.-Zwart IIIH.U.A.C. III
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Wetenswaardig. Nieuws. STEEDS MEER VRACHT AUTO'S. Ondanks de moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, produceerde de Amerikaanse automobielindustrie in Augustus j.l. het recordaantal van 105.506 vrachtauto's. Het oude maandrecord stond op naam van April 1937 met %.170 stuks. Op de gehele wereld zijn thans 8.000.000. 

DE OMVANG VAN HET 
VRACHT AUTOPARK. Voor de oorlog telde ons land 55.000 vrachtauto's, thans ruim 40.000. Het totale laad

ver'fftogen van het vrachtautopark is thans evengroot als vóór de oorlog. Naar schat• ting is het gemiddelde laadvermogen van de vrachtauto's gestegen van 3,2 ton in 1939 tot 4,2 ton in 1946. 
Distributie=Nieuws. 
AANVULLING BONNENLIJST. 
voor de tweede helft van de 13de 
periode 1946 (8 t.m. 21 Dec.) Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: 

Bonkaarten KA, KB, KC 612 (strook no. 4) 51-4 Algemeen: 100 gram bloem of kin-dermeel (niet uit rijst bereid).(Wordt vervolgd) ' H. v. d. K., 51-5 Algemeen: 200 gr. gedr. zuidvruchten51-6 Alg,emeen: 250 gram waspoeder.51-7 Algemeen: 500 gram jam.lijke dingen achterwege blijven. Met dit al 'is 51-8 Algemeen: 125 gram koffie.dit een lelijke streep door de DVG-rekening, 51-9 Algemeen: 100 gram thee.di.e nu op zal moeten .passen.. . -- 5 -1-1A, 51-5B, 51-4G Reserve 1· kg ap-Het 2e elftal speelde om 12 uur tegen Bos- pelen of peren.• kant II en wist na een vrij behoorlijkP. wed- Bonkaarten KD, KE, 612 (strook no. 4). strijd, na met de rust met 2-1 te hebben 52-5 Algemeen: 200 gr. gedr. zuidvruchtenvoor gestaan een 2-2 gelijk spel te behalen 52-6 Algemeen: 250 gram waspoeder.en blijft daarmee eveneens een ernstige 52-7 Algemeen: 500 gram jam. .candidaat voor de bovenste plaats, in deze 52-8 Algemeen: 1 kg appelen of peren.afdeling. 52-3D Reserve: 100 gram bloem of kin-a.s. Zondag speelt DVG I en II nogmaals dermeel (niet uit rijst 1:.llreid).thuis tegen resp. BMC I en 11, aanvang Tabakskaarten: 12 en 2 uur. T 62: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
MEP HOCKEY-NIEUWS Op bovenstaande bonnen kan met ingang MEP behaalde vorige Zondag een zeer ge- van Vrijdag 13 December a.s. worden ge-makkelijke· overwinning, doordat onze te- kocht. genpartij niet compleet naar Boxtel_ kwam, Op de bonnen T 62 zal bij aankoop van waardaor zij tevens de wedstrijd met 5-0 twee rantsoenen sigaretten tenminste een verloren. , rantsoen sigaretten, vervaardigd uit Zuid-Voor a.s. Zondag staan er twee wedstrijden Amerikaanse tabak worden geleverd . op het programma en wel voor .onze beide De bonnen voor fruit blijven geldig t.m. 18 heren-elftallen. Het eerste heren-elftal speelt Januari a.s. 

Te koop prima radiotoestel voorzien van nieuwe lam
pen, tevens een prima 
grondbascule bevragen 

Aanbestedinq. Burgemeester en Wethouders van Boxtel zullen op VRIJDAG, 20 DECEMBER 1946, des voormiddags 11 uur, ten Gemeentehuize van Boxtel, 
Afgepaste Biezenmatten 

65 X 200 8.50 1 100 X 300 8.35 
85 X 240 8.00 160 X 250 8.35 

115 X 280 8.35 

COPIEERWERK Met de nieuwste vloeistofduplicator mi)ken wij voor U eerste klas COPIEERWERK. 's avonds na 6 u" Bossche
w ,eg 2-4, Boxtel.,. 

WONINGRUIL Mooie bovenwoning te A'dam-West, W. d. Zwijgerlaan • tegen Burgerwoning te Boxtel. Te bevragen bij J. J. S. Keunen,Breukelsestr. 49, Boxtel. 
' Terstond gevraagd een 

dagmeisje 
of meisje voor dag en nacht 'Aanmelden na 4uur,. Mevr. Verhuist, Stationstraat 36 Boxtel. 
. Speciaalzaak 

in het openbaar aanbesteden: 
Het maken van rioleerings- en bestratingswer
ken ten .dienste van de in aanbouw zijnde 
Maycrete-woningen in de van Homstraat te 
Boxtel. Bestek en teekening zijn tegen betaling van f 5verkrijgbaar op het Bureau Gemeentewerken te Boxtel, waar tevens dagelijks van 9-10,30 uur Y.m. inlichtingen worden verstrekt. Bij ongeschonden inlevering van bestek en teekening op den dag der aanbesteding, wordt f 2,50 gerestitueerd. Namens voornoemd College, De Burgemeester van Boxtel, Drs .. M. A. M. VAN HEL VOORT 

' In alle soorten Hé, wat is dat? !
VOLVETTE KAAS 
jong, oud en belegen. 

Versche Visch 1 
Zure Haring in glas 

0, dat is die fijne Magarine ! 't Lijkt wel Boter, Moeder, dat is nu Gouda's Roem, bij Kees de Jong gehaald, natuurlijk! Ook is daar 't adres voor Melk, Boter, Eieren, fijnste volvette Kaas, fijne vleeschwaren, Pudding in smaken en soorten o.a. Chocolade, 
"rima geweekte Amandelen, Vanille, Bananen, Advocaat, Ci-
s 

troen, Frambozen enz. 
t O k V isc h • Alle suikerwerken en Kruidenierswaren 

Dirk Vos c.d�
1m

�::�:�:;,Kempen 
Stationstraat 44. VAN HORNSTRAA T 12, BOXTEL 

[T_ 5- Witteveen Woninginrichting
Rechterstraat 22 � Boxtel. 

-- Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 1bll Bert van den Braak ■
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

1 DE STICHTING KATH. GEZINSZORG te. Bo"Ktel roept enkele flinke meisjes op, om als 
Socialè Gezinsverzorgster werkzaam te worden gesteld. Zeer behoorlijk salaris en and·ere goede condities 1 

OPLEIDINGSCURSUS gratis (zie betreffend artikel in dit blad). Voor nadere inlichtingen en aanmelding wende men zich tot: Mej. H. 
• v. Roosmalen, Sociale Werkster, Gemeentehuis,of tot Rector Janssens, Nieuwe Kerkstraat 20.

Vloerz.eil . 1 7·5 p Mtr. 91 cm breed • • ' • 

1. J. 'Wüteoeea Woninginrich�n,g
. Rechterstraat 22 111 Boxtel. 

Alle opdrachten op korten termijn leverbaar in diverse kleuren. Verenigingen gereduceerde prijzen. 
A. J. ROBBEN, Nieuwe Kerkstr. 85 

AVEHA Koffie en T.hee 
- Biedt U dubbele voordeelen ·

,De allerbeste kwaliteit en 
De a 11 e r  Ia a g s t e  prijzen• 

AVEHA Koffie 
Steeds versch gebrand pittig en geurig . 

Groenmerk per pak van 250 gram 42 et. 
Roodmerk per pak van 250 gram 51 et. 
Paarsmerk per pak van 250 gram 58 et. 

AVEHA Theè 
Krachtig en geurig. 

Rood merk per pakje van 100 gram 34 et. 
Oranjemerkperpakjevanl00gram 40 et. 
Groenmerk perpakJevanlO0gram 45 et� 

VERGELIJKT DE PRIJZEN. 
André. -van Hilst 



BURGERLIJKE STAND. BOXTEL 
van 3 December t.m. 9 December '46 

GEBOREN: Johannes H. B. M. zoon van 
• H. J. de Koning �n van C. G. v. d. Eerden;
Maria G. M. G. dochter van B. W. Spijkers
en van G. B. Schalkx; Anna M. W. dochter 
van A. J. v. d. Meijden en van G. H. Doe
vendans; Martina A. dochter van W. van 
Gemert en van B. M. van Oorschot; Adria
na J. M. dochter van J. H. v. d. Sande en 
van G. M. v. Erp. 
ONDERTROPWD: Johannes Hendrikus 
Jacobus Josephus Thomassen en Marina Jo
zina van den Berg. 
GEHUWD: Marcelis Gerardus van Hoof 
en Martina Hendrika Adriana van Ham. 
OVERLEDEN: Geertruida Pardoel, oud 55 
jaar, echtg. v. Wouter Rooijakkers; Michaël 
van der Heijden, oud 55 jaren; Martina 
Vlamings, oud 71 jaren, weduwe van Mari
nus Voets. 

De waarnemend Directeur van de Distri

Verloofd: 
Anny Schaeffer 

en 
Nol Verhoeven 

Boxtel, Mgr. Wilmerstr, 8 
Raaphof 8. 

2e Kerstdag 1946. 
Thuis van 1-2 uur. 

Te koop: mooie linnenkast, 
waschtafel, Electr. ,,Miele" 
waschmachine met versterk
te motor. Bevragen Molen
straat 82. 
Te koop aangeboden wit 
emaille kolenfornuis en 
spiraalmatras, splinternieuw 
prima kwaliteit, en een 
lange lederen damesjas. 
v.d. Velde, Parallelweg 25,
Noord, Boxtel. 

Zaterdag 21 December 
zal wegens de Priesterwijding van onzen Zoon 
Gerard, onze zaak tot na den middag 3 uur 

gesloten zjjn. 
Onze cliënteele worden vriendelijk verzocht 
hun inkoopen op Vrijdag te doen. 
Mogen wij op aller medewerking rekenen? 

Slagerij Van Nistelrooij 
RECHTERSTRAAT 20, BOXTEL T.EL. 454

Met Kerstmis of Nieuwjaar 

OESTERS? 
Bestel deze dan bijtijds bij: 

butiekring Boxtel brengt ter open bare ken- Te koop: nieuwe zwarte
nis: damesmantel maat 42, te WIM VAN OERS 

Kaas en Vischhandel 
Breukelschestraat 1 " Telefoon 342 

Uitreiking schoenenbonnen op cijfer 2. zien Stationstraat 52. 
De uitreikdagen in de Distributiekring Box
tel voor schoenE:nbonnen aan degenen, wier 
nummer van de TO eindigt op het cijfer 2 
en die ná 1 Januari 194 5 nog geen bon voor 
gewone-; Amerikaanse- of Beroepsschoenen 
hebben ontvangen zijn als volgt: 
BOXTEL: 16 December de letters A t.m. M. 

17 December de letters N. t.m. Z. 
SCHIJNDEL 18 Dec. de letters A. t.m. 0. 

v.m. 19 December de letters P. t.m. Z.
WIJBOSCH: n.m. ·19 Dec. alle letters.
BEST: 20 December alle letters.
OIRSCHOT 23 December alle letters.
LIEMPDE: v.m. 24 December alle letters.
ESCH: v.m. 21 Detember alle letters.
Boxtel, den 6en December 1946.

De wnd. Directeur voornoemd, 
]. F. A. PARO. 

WAT EXTRA'S OP DE . 
BONNEN.SNOEP,ZUID· 
VRUtHTEN,BLOEM EN 
NOG MEER,. 

WAT LEKKERS AAN 
TAFEL EN EEN KOPJE 
KOFFIE OF T�EE. 
NATUUR.L!JK ALLES VAN 
DE,G"R.UYTER. 
DAT WO�DT EEN FijNE 
KERSTMIS ! ! 

- �/IA,.. tl' 

De Burgemeester van Boxtel ·

brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de 
secretarie en de kantoren van den Gemeente
ontvanger, van Gemeentewèrken en Gemeente
bedrijven, in verband met brandstoffenbespa
ring, met ingang van Zaterdag, 14 December 
a.s. tot nader aankondiging

des Zaterdags zullen zijn gesloten. 
Het Bureau van den Burgerlijken Stand zal op 
die dagen zijn gevestigd op het Politie-bureau 
en geopend zijn des voormiddags van 11 tot 
12 uur. 
Boxtel, 12 December 1946. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A M. VAN HEL VOORT. 

Op VRIJDAG 20 DECEMBER, des avonds om 
8 uur in de Ark spreekt 

Dr. PAUL JULIEN 
over 

De Pygmeeën van Equatoriaal Afrika 
met films en lichtbeelden door den 
onderzoeker opgenomen. 

. Toegang voor leden. van Herlcvend 
Boxtel op vertoon der abonnements-

1 

. kaart, te serie. 
Voor niet-leden f 1,25. 
Voorverkoop van kaarten: Sigarenm. Mandos 
in de Kerkstraat. Plaats bespreken: 20 Dec. aan 

I de zaal van 12- 1 uur. 

Voor 'n R.K. dienstmeisjé 
is er 'n prettige betrekking 
vacant in 'n huisgezin met 
één kindje. Liefst voor dag 
en nacht. Goed loon en 
goede kost. Brieven onder 
No. 115, bureau van dit 
blad. 

Degene die mijn parapluie 
heeft gevonden in de Kerk 
van het H. Hart wordt ver
zocht ze terug te bezorgen 
bij A. Valks, Tongeren 29A 

Jongedame met 4 jaar kan
toorervaring in het bezit 
van diploma M.U.L.O. ste
no, typen, en boekhouden, 
zoekt 'n haar passende be
trekking voor de namidda
gen, of drie hele 1dagen in
de week. Brieven onder 
No. 7, Molenstraat 19. 

Mevrouw Ninaber v. Eyben 
Hoyng Bosscheweg no. 30 
zoekt een nette verstel
naaister. 

Te koop: een Kinderwagen 
oude samenstelling en een 
fiets zonder banden. Be
vragen Molenstraat 19. 

Te koop een brabantsche 
kachel en een belgische 
herdershond oud 3 maan· 
den, bij W. van Nieuwburg 
Langenberg 12. 

Te koop: in goede staat 
zijnde haardkachel, wil ook 
ruilen tegen een in ·goede 
staat verkerende kamer
kachel. Bevragen Molen
straat 19. 

Generaties kunnen het gebruiken 

Uu,. Gebruiks
Stijl
Traditie
Smaakvolle
W aarde-

actiAelen 
in {joud of. Zilo.ec 

Uw gestaag� surprise uit onze uitgebreide 
collectie was welkom! 

Uw geld is goed en nuttig besteed! 

Steeds bieden wij U het nieuwste 

/1. v. Vlerken, Boxtel 
Horlogerie - Optiek - Goud - Zilver 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Degelijke handgenaaide 

Lederen Actetasschen 
en andere Lederwaren 

zijn welkome en nuttige Kerstgeschenken. 

Wij maken er onze afnemers op attent, dat 
onze overigens prima portemonnaiesloten een 
constructieve fout bleken te bevatten, welke wij 
k o s t e 1 o o s • voor U zullen herstellen, ter
wijl U er op kunt wachten. 

A. J. M. VAN ELK 
BURGAKKER 16 - BOXTEL 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

In een

rantsoen 

UR•KOFFI 

zitten méér 
koppen! 

Want Keur-koffie is een buiten
gewoon krachtig en geurig merk. 
De koffiebranders hebben er extra 
hun best op gedaan. En nu haalt 
U uit elke boon het volle aroom! 
Fijner en kostelijker koffie was 
er ook voor den oorlog niet. 
Laat U raden: haal bij Edah 
deze Keur-koffie en U hebt ze 
verscher dan versch !

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL 

Wasscheri1 De Meeuw'' � ,,

H. H. HEEREN. 

Wiit U cocceá q,eldeed q,aan? 
laat dan Uw boorden, overhemden, korte 
en lange jassen door ons bewerken 1 

Aflevering binnen een week. 

N. OSKAM.
Rechterstraat 54 111 BOXTEL 

..... 

Magazijn "DE BIJENKORF" 1 
SCHIJNDEL BOXTEL 

Stationsstraat 55 
Markt 4. 

St. Servatiusstraat 20 

Koopt nu reeds Uw 

KERSTVERSIERING l 
KERSTGROEPEN 
20-delig in verschillende maten!

Wandversiering Kerstballen 
Tafelversiering Pieken 

met kaarsjes Kerstkaarten 
Tafellopers diverse soorten 
Servetjes Kaarsen en Kaarsjes 
Klokken, diverse maten Mos 
Sneeuw Hulsttakjes 
Lametta Engelenhaar 

Zo juist ontvangen I H. H A R T B E E L D E N 
Qualiteit en uitvoering vooroorlogs 1 

"DE BIJENKORF'' heeft het! !t 

Om stééds een goede kop thee te kunnen drinken,

, daarvoor is het gewone rantsoentje nog te klein. 
Maar nu er een dubhll rantsoen is voor de feest• 
dagen, kan het weer. 

Proef, keur en geniet nu weer eens echt, de 
fijne, volle smaak en de opwekkende geur van 
een goede kop thee. 

Do uwe {gberts 
THEE 

Eén en al geur en smaak 
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Kerstavond. Als een schreeuwende tegenstel
ling staat de koude, bewolkte December
nacht vol licht en gloed. Nog maar enkele 
dagen geleden stonden wij aan de kortste 
dag en de donkerste der nachten. Maar als
of een toverstaf de aarde heeft aangeraakt, 
priemen duizenden klein sterren door de 
duisternis en lijken een blijde wèèrglans van 
de grote hemelsterren. 
Lampen gloeien door de ramen. Kerstbomen 
glinsteren in wonder licht van kaarsen en 
veelkleurige lampjes. Het altaar is één licht
glans elke kaars, elke lamp in de kerk is 
een kleine afbeelding van de sterren, die 
Tonkten rondom het enkelenkoor van de 
Blijde Boodschap, toen het eerste Gloria 
werd uitgezongen boven de afgetobde we
reld. 
In het midden van de winter ligt er een war
me gloed over de aarde. In de donkerste van 
alle nachten gaat er licht op voor de mens. 
Het is KerstmPs en duizenden kaarsen bran
den hun licht ter ere v�n de geboortedag 
van den Koning. 
Wij weten, dat het niet altijd zo geweest is. 
Oecember was guur en somber, vóórdat God 
de aarde verlichtte ter ere van zijn mens
gèworden Zoon. De winter hield de aarde, 
maar méér nog de mensenharten vast in Zijn 
ijskoude greep. 
Toen kwam Kerstmis·i 
Tweemaal - zo verhalen ons de H.H. 
Schriften - gaf God licht aan Zijn wereld: 
De eerste maal in Zijn Schepping: ,,Het 
worde Licht". Toen het licht werd, die eer
ste keer, was de chaos ten einde en de som
pere aarde werd één bloeiende schoonheid, 
�én zingend leven. 
De geboorte van het Licht maakte een ein
de aan de lange slaap van het heelal. 
Een tweede maal gaf God Licht aan de we
reld. Het midden van Zijn hemelen versier
de Hij met de Ster van Bethlehem. 
Het eerste licht maakte een einde aan de 
duisternis van de natuur en de wanorde in 
het heelal. Het tweede licht maakte een 
einde aan de zedelijke en geestelijke nacht 
van de ziel en bracht klaarheid in de don
kere verwarring van het heidendom. 
Het was het gloren van de dag van Chris
tus. De vonken van Bethlehem's Ster en het 
licht van het Koningskind hebben sindsdien, 
jaar na jaar, in de wereld het Kerstlicht 
ontstoken. 
't Is vreemd, maar zelfs bij ongelovige wor
dén met Kerstmis de lichten ontstoken. Bijna 
met onbewuste ironie wensen ook zij elkaar 
een "Zalig Kerstfeest". 
Beklagenswaardige mensen! Zij vieren de 
dag, maar missen Zijn enig ware betekenis. 
Zo flikkert na eeuwen het kerstlicht nog al
tijd door, is zelfs doorgestraald in de wereld 
van het ongeloof. 
Kunt gij, die gelooft, dit licht dan doven. 
Laat het daarom stralen eerst in uw eigen 
binnenste, opdat het van daaruit uitschijnen 
moge ook naar de harten van uw medemen
sen, met wie gij zijt verbonden door den
zeltden God. 

,,Kerstmis'' 
Een licht zal heden over ons schitteren,
Want de Heer is ons geboren. 

Het loopt stillekes aan tegen Kerstmis en 
het weer wordt er niet beter op. Er raast 
een ijskoude wind over de witgesneeuwde 
akkers en velden, wegen en straten, waar 
men alleen het weifelende licht ziet, dat valt 
uit de smalle reten der vensters en van de 
straatlantaarn. Het Ucht doet de hardbevro
ren sneeuw glinsteren als kristal. 
Pe stad lijkt wel uitgestorven en iedereen 
schijnt zijn bezigheden binnenshuis te ZO()

ken, waar het kacheltje gezellig rood
gloeiend staat en de gezellige huiselijke sfeer 
nog verhoogt. 
Bij de famille Simons heerst .weer de gezel-

.J<ecstnummer 

lige intieme drukte van elk jaar als het 
tegen het Kerstfeest loopt. Het is reeds 
jaren achtereen zo, doch het schijnt zijn 
bekoorlijkheid nooit te zullen verliezen. 
De huiskamer is herschapen in een tim
merwinkel in de drukste periode van het 
jaar. Her en der ligt het afval hout en de 
strosprieten, hamers en spijkers verspreid in 
een bont gewirrewar. Vader was die morgen 
al vroeg uit de veren geweest om een jonge 
berk te doen sneuvelen. Hij had slaap, sner
pende kou en dikgevallen sneeuw getrot
seerd en voor de kleinsten wakker waren, 
was hij met zijn zilver-bronskleurige schat 
weer terug. (De Heer moge hem deze 
"snode daad, die hij uit liefde voor het 
Kerstkindje en zijn gezin stelde, vergeven 
hebben). Nü is hij druk bezig met zijn 
nieuwe kerststal en hij wordt ijverig geassis
teerd door zijn 16-jarige en oudste zoon 
Adrie, terwijl het overige kleine grut als 
naarstige bijen aan komt draven met hamer, 
nijptang, papier, stro en mos. Moeder kijkt 
geintersseerd naar de kleine opperlui, die zo 
dapper hun best doen. Is het niet begrijpe
lijk, dat in haar zachte grijze ogen een on
verklaarbare aandoening spiegelt, als ze zo 
het doen en laten van vader en kroost gade
slaat? Als ze. ,de woesternij op de grond, op 
de tafel, ja zelfs op het dressoir en fauteuils 
ziet, moet ze toch onwillekeurig het hoofd 
schudden. Ze weet echter, dat ze zich zelf 
zou voorliegen, indien ze zou durven be
weren, dat ze het liever anders gezien zou 
hebben. Ze zou dit bonte, drukke huis
toneeltje voor geen geld hebben willen mis
sen. 
Allengs is de kerststal klaargekomen en kij
ken Vader en Adrie, terwijl ze hier en daar 
nog wat schikken, met voldoening op het 
"gewrochte kunstwerk" neer. De kleintjes 
steken hun bewondering ook niet onder 
stoelen of banken en uiten luid hun bijval 
in hun onschuldig babbeltaaltje. Het mos en 
de beeldjes worden dan in de stal gezet en 
Fientje, de kleintste mag met 'moeders hulp 
de gekleurde kaarsjes aansteken. Het elec
trisch licht gaat uit en de kamer is slechts 
verlicht door het flauwe schijnsel van de 
brandende kaarskens, waarvan de vlamme-

kes hinkepinkelen in de verrukte blauwe kij
kers van de kinderen, die met hun heldere, 
zilveren kinderstemmetjes "De Herdertjes 
lagen bij Nachte" inzetten. De benijdens
waardige, onnozele stemmen, waaruit de 
reinheid van hun zieltjes. spreekt, vullen de 
huiskamer. 
Vader kijkt naar moeder, die zijn blik be
antwoordt. Spreken durven en kunnen zij 
niet. Het zou "zonde" betekenen. Zij voelen 
de heilige warmte, die straalt uit deze in
tense kerstviering en gloeit in hun binnenste 
en daar hun liefde voor het gezm aanwak
kert. De H. Familie in de Kerststai is voor 
hen een lichtend voorbeeld voor de opvoe
ding van hun gezin, van hun kinderen, die 
deze opvoeding later op de juiste waarde 
zullen weten te schatten, door opnieuw hun 
kinderen dit heilige geluk te bw�.1 ':,eleve1,. 
Deze gedachten schieten door hun uuderlij:{ 
brein, als de kinderen hun kind,,r!,ef Je weg
schenken aan het lieve kleine Kndje, dat 
daar hulpeloos ligt op een krib(1e en een 
hand vol stro. 

Enkele ia:en later. 

Kerstnacht. Het is weer vrede(?) De kiokke 1 
zingen hun feestelijk uitnodigend [.,-d weer. 
Het bronzen klokkengedonder wordt \'oort
gedragen op de vliegënde vleugelen der 
wind, die zich voortspoedt over c'c stedc-n 
en dorpen, oerwoud�n en 'Jo,;.;cn, l1ceanen 
en rivieren en iedereen die liei horen wil 
verkondigen zij de geboorte van Jezus Chris
tus, de onsterfelijke Christus, die sterfelijk 
werd om de sterfelijke mensen weer onster
felijk te maken. 
De familie Simons spoedt zich door de 
nacht naar de H. Mis in de kerk, die zich 
langzaam vult met gelovigen, die eerbiedig 
het Kerstgebeuren herdenken, waarin de 
duisternis het licht ontving. De kinderen 
vragen aan het Kindje Jezus de spoedige 
thuiskomst van hun broer Adrie, ,die zijn 
Kerstmis in het verre Indië viert. 
Hol klinken de stappen van Adrie Simons 
in de duistere Kerstnacht, als hij zijn wacht 
klopt. Dan hoort ook hij de Kerstklokken 
hun lied zingen. Zijn blik gaat ver weg. Ver
der dan de hoge slanke palmen en de dQn

kere tropenhemel, die zich boven hem spant. 

Het lied van het Licht. 

Als Bethlehem ligt onze aarde 
een stad in de duistere nacht 
in het luchtruim een stip zonder waarde 
een planeet zonder leven of kracht; 
wij zoeken al jaren de reden, 
het doel van ons simpel bestaan 
maar konden tot de dag van heden 
niet eens het Kerstlied verstaan, 
het Kerstlied, dat eens werd gezongen, 
de Q1elodie van het zuiverst kristal 
een vonk aan 't Leven ontsprongen: 
een Kind in een povere stal. 

Het eeuwige Licht werd geboren 
in het alles verblindende licht 
van zingende engelenkoren, 
een wonder door God zelf verricht; 
het feest van de stilte en eenvoud 
van engelenzang en gebed, 
dat leven en sterven bijeenhoudt 
heeft Bethlehem vol licht gezet. 

Het gloria doorzong alle tijden 
het licht overwon deze nacht, 
het Leven dat liefde verspreidde 
was het Kind van de Godd'lijke kracht. 

' 

Mijn Jezus voor mensen· geboren 
verhoor het gebed van een mens 
of wil naar zijn verzen slechts horen 
die biddende zingen zijn wens. 

Wil onze wereld toch geven 
het zuivere Lied van het Licht, 
dat Bethlehem's nachten deed leven 
van het Wonder op aarde verricht. 

Hij hoort het gebral van de feestvierende 
soldaten in hun profane kerstbals niet meer. 
Hij ondergaat de wonderlijke invloed van 
het H. Kerstgebeuren en er daalt een kal
merende rust op hem neer. Het gedonder 
der artillerie ver weg, klinkt voor hem als 
orgelmuziek en het gezang van de feestvie
rende bende in het gebouw, waarvoor hij 
op wacht staat, hoort hij als stemmige Kerst
zang. Het krijgsrumoer verstomt in deze· 
I-1. Nacht. Hij waant zich weer in het
oude Nederland waar het misschien weer
een prachtige "witte Kerstmis" is. Hij hoort
zijn broertjes en zusjes weer hun kerst
liedjes zingen en door een floers van tra
nen ziet hij de flikkerende vlamkes van de
keerskes voor het stalletje. Hij hoort zijn
vader weer met de rustige stem het mooie
Kerstverhaal van de Evangelist Lucas voor•
lezen. En over landen en zeeën, werelddelen
en oceanen ziet hij twee handen tastend el
kaar zoeken, om elkander dan in een ste•
vige greep te omvatten. En tussen die twee
handen ligt als een schakel het lachende
Kerstkindje met er naast Jozef en Maria:
Pe H. Familie als voorbeeld voor onze he
dendaagse gezinnen. v. d. A.

* 

* * 

Geeft tijdig uw 

Nieuwjaarswensch· 
ter plaatsing in 

!BcaGant' s Centctun 

Ons blad komt in ieder gezin van Boxtel. 
Liempde, Esch en Gemonde. 



• 

Het Feest 
* 

•

van de E-envoud. 
* 

Het onbegrijpelijke van ieder Kerstfeest is 
dat wij er steeds weer naar verlangen als 
naar een wonder van stilte en geluk. Zoals 
duizende eeuwen verlangd hebben naar de 
eerste Kerstmis, zo verlangen wij elk jaar 
opnieuw naar de hernieuwing van dit in
tieme feest. N:et het licht, de schone Kerst
liederen of bontgesierde Kerststalletjes zijn 
hiervan de oorzaak. Alleen de eenvoud van 
het wonderlijke Kerst-gebeuren is in staat 
het mensdom te trekken naar de bron van 
werkelijk leven. Eenvoudige herders waren 
de eerste welkome vrienden bij de Eenvoud 
Zelve. Geen wonder dat het Kerstfeest 
steeds een blijde dag is geweest voor kin
deren en eenvoudigen van geest. Alleen zij 
die de eenvoud en de oorspronkelijkheid 
van het kind nog bezitten, zullen in het 
simpelste feest van het kerkelijk jaar hun 
-vreugde kunnen vinden. Alleen voor hen 
zal Kerstmis een feest van vrede kunnen 
:zijn. 
Alles te kunnen vergeten, leed en zaken, 
zorgen en uitbundigheden, is alleen mogelijk 
voor hem, die als een kind kan neerknielen 
bii de kribbe. Laat de wijze en al de zake
lijke mensen gerust glimlachen over de naie
viteit van onze Kerstviering, het geluk dat 
de stilte bij het Kerstwonder ons geven kan, 
kan men ons niet ontnemen. 
Het is niet zo vreemd, dat vele dichters 
juist . in Keri:tgedichten ons de mooiste 
kunstwerken nalieten, en evenmin is het 
verwonderlijk dat talloze schilder- en beeld
houwerken juist het schoonste werden, wan
neer ze ons het Kerstgebeuren weergeven. 
Het is alsof de vonk c1er inspira•ie het hP'-t 
op ons overslaat in de omgeving van de 
Geboorte van den Artifese zelf. 
Oude Nederlandse Kers,11ede.-en, de Kerst
oratoria van Bach, de polyphone werken 
van grote meesters, die op Kerstmis geïnspi
reerd zijn getuigen van de onverklaarbare 
drang der mensheid naar de eenvoud van 
het Kind. 
De eenvoud is de geboorteplaats van al het 
schone en goede. Het wonderlijke, het mooie 
in ons leven vindt steeds zijn oorsprong in 
de eenvoud. De hele geschiedenis der mens
heid heeft als middelpunt het jaar dat de 
l;envoud op aarde kwam. 
Het Kerstfeest is het feest van de eenvoud 
en van de stilte, haar trouwe vriendin. Laat 
deze gedachte even de uwe zijn en daarna 
is het tijd met de engelen het Gloria te 
:zingen en te juichen om het geluk dat 
Kerstmis ons bracht. 

AMORE 
(Kerstverhaal) 

Wando greep de toorts bij het vuur, joeg 
èi- de vlam aan en rende naar de stal, waar 
de vos hem luid tegen hinnek:e. Handig 
gooide hij het dier het tuig om de schonken 
smeet de slagboom van de staldeuren en 
spande het trillende paard voor de slede. 
Zijn brandende toorts boven het hoofd ge
houden gleed Wando door de zwiepende 
sneeuwstorm naar de kleine nederzetting, 
waar de oude Hanne woonde. Bij een kleine 
hut hield hij stil en stond al direkt op de 
lage deur te beuken met z'n zware vuisten..
Als een schorre stem hem wat vroeg riep 
hij: ,,Wando ben ik, Wando". 
Even later kwam een kleine gestalte naar 
buiten en stap�e in de slede. Als een razen
de reed Wando weg, de toorts wakkerend 
boven het hoofd. De sneeuw stoof langs 
het rennende paard in hun gezicht. In een 
'scherpe bocht helde Wando naar haar over 
en riep: ,,Het is hoog tijd, Hanne !" Hanne 
knikte en dook dieper weg in haar kapman
tel. De sneeuw joeg hen in 't gezicht; de 
fakkel knetterde van het hars. 
Bij de staldeuren van zijn hoeve hield Wan
do met een ruk zijn vos in en liet Hanne 
uitstappen, die vlug over de stal het vc,or
huis in liep. Wando gooide het tuig van 
het paard, leidde het de stal binnen, wierp 
de sluitboom op de deuren en wilde het 
voorhuis binnengaan, waar Hanne hem met 
een rauwe vloek wegjoeg. 
In het achterhuis vond hij zijn :::etel bi; het

vuur, Hij doofde zijn toorts in de assen 
ro

.
nd de vlammen en zette zich neer, stond 

weer op, liep door het huis en ging weer 
zitten. 
De onrust van zijn gedachten speelde in de 
vlammen van het vuur, waarin hij zijn geluk 
zag komen en vernietigd worden. 
Hij wist nu Hanne bezig bij Alfrad zijn 
vrouw. Soms meende hij het geluid van 
schreien te horen-<. dan was 't weer stil. .. 
't vuur wakkerde omhoog de schoorsteen in, 
waar het fluiten van de sneeuwstornt' het 
wegzoog de nacht in ... 
Hoe lang hij zo had zitten dromen wist hij 
niet toen hij de deur zag open gaan en 
toen de ruwe hand van Hanne hem wenkte 

te komèn·: In het voorhuis, in de kleine nis 
sloeg zij de doek voor hem open ... 
Naast Alfräd ademde een klein wezen van
uit het witte bed. Bij het flikkeren van het 
kaarslicht zag hij de vermoeide glimlach 
varr z'n vroqw, terwijl zij zacht z'n naam 
fluisterde. 
De volgende morgen, toen het koperen zon
netje opging over een rustig winterland
schap, bracht Wando de vrouw weer terug 
naar haar kleine woning met een doek vol 
goede gaven. Hij reed verder door naar 
het klooster om de monniken te verzoeken 
het kind te komen dopen. 
Want zo had zijn vrouw het gewild. De 
zon zou slechts eenmaal nog moeten onder
gaan, als de Kerstklokken der ,oude Abdij 
de gelovigen van de nabijheid naar de nacht
mis zouden roepen. Het zou schoon zijn 
juist op het Kerstfeest zijn kind te laten 
dopen. Reeds liet Wando de klopper vallen 
op de oude kloosterpoort, toen hij een rui
ter in wilde vaart op het klooster zag aan
stormen. De wind stoof in een witte wolk 
omhoog achter het zwarte ros. Opeens her
kende hij de jongste zoon der Wilberthoeve, 
die angstig zwaaiend op hem afstoof. 
,,Wando, Wando! Uw hoeve staat in brand". 
Nooit was iemand zo ontsteld als Wando 
op dit ogenblik. Snel wierp hij de slede los, 
slingerde het haam weg van het paard, 
sprong op de rug van het verschrikte beest 
en joeg - o jagen, jagen! - weg van het 
klooster naar de zwarte rookpluim boven 
de witte sneeuw in de verte. Hij greep de 
manen van het dier, sloeg zijn zweep op de 
rug van het paard, dat verschrikt over zo
veel ongewone ruwheid van zijn meester, 
dwars door de velden rende, over sloten 
en hagen sprong en in 'n razende vaart 
tussen de bomen doorschoot om als een 
duivel door de sneeuw naar huis te stuiven. 
In de grootste snelheid bereikte Wando 
zijn brandende hoeve, sprong van zijn vos 
en wilde over de stal het woonhuis in hol
len. Maar overal slaan de vlammen hem 
terug. Hij neemt de sluitboom van de stal
deuren en beukt op de voordeur tot zij het 
begeeft. Met één sprong is hij bij de kleine 
nis. waar zijn vrouw en het kind moeten 
zijn. Even deinst hij terug van het vuur en 
de rook, maar dan is hij bij het bed. Maar 
n;ets dan rook en brandende dekens wordt 
hij gewaar. Als een razende rerit hij door 
het huis, roept in het achterhuis haar naam: 
"Alfräd, Alfräd !" Dan holt hij weer naar 

Noodregeling. 

buiten en vindt vlak bij de grote put, buiten 
het bere:k der vlammen, warm· in dekens 
gewikkeld zijn kind. Als maar roepend zoekt 
hij verder, rent als een waanzinnige naar de 
stal, waar hij nauwelijks ontkomt aan bran
dende balken, die omlaag storten. 
Dan stormt hij naar de schaapstal en daar.· 
bij een lammend schaap, vlak bij het sim
pele vlammenspel van binnengewaaide stuk
jes brandend stroo vindt hij haar uitgeput 
neerliggen. Zij kreunt als hij haar opneemt 

. en voorzichtig wegdraagt uit het bereik van 
de vlammen en haar neerlegt in de warmte 
der dekens bij haar kind. 
Dan kijkt hij om zich heen, naar het bran
dende huis, dat ineenstort onder het ge
weld der vlammen en naar zijn dampend 
vossepaard, en hij trekt in 'n warme gloed 
van goedheid zijn pels uit om het beest tegen 
de koude te bedekken. En ginds ziet hij en
kele mensen van de Wilberthoeve en wat 
verder wordt hij enkele monniken gewaar, 
die van Broeder portier het bange nieuws 
moesten vernomen hebben. 
Hij boog zich heen over AJfrad, die hem 
zwakjes toelachte. Hij kijkt naar het kind, 
dat rustig slaapt; en dan weet hij van geluk 

' reen raad meer. Dat hij dit mocht behou-. 
den, is hem zo'n groot geluk dat hij sc',re1t 
als 'n kind. 
Als een van de monniken bij hem gekomen 
is en hem �il troosten, lacht hij door zijn 
tranen heen, dat hij geen troost nodig heeft. 
Maar toen hij hem uitnodigde met vrouw 
en kind naar het gastenkwartier van de Ab
dij te komen, verkilde zijn glimlach, als 
begreep hij een ogenblik de barre werkelijk
heid. Maar toen hij achter op het erf het 
kleine veestalletje nog ongeschonden zag 
staan,. schudde hij van neen en zei: ,,Daar 
is nog een warm stalleke en morgen is het 
Kerstmis". Over zoveel eenvoud moest zelfs 
de brave monnik zich schamen. 
De volgende dag woonde zij in het simpele 
stal!eke,' en het. zal niemand verwonderen 
dat van verre boerenhoven vele mensen 
door de sneeuw trokken met vele goede 
gaven bij zich. 
En na de Kerstnacht is Vader Abt zelf het 
kind komen dopen met veel plechtigheid. 
En hij gaf het de naam Amore omdat h&t

uit liefde was gewonnen • en gered van de 
menselijke dood en ook omdat het op de 
dag der Goddelijke Liefde het eeuwige le
ven der genade had ontvangen. 

Ouderdomsvoorzieningen. 
Om de ouden van dagen deskundig voor te 
lichten inzake de in uitzicht gestelde ver
haging van ouderdomsuitkering, hebben wij 
den heer H. v. d. Krabben, ambtenaar van 
den R. v. A. aangezocht enige bijdragen 
omtrent dit belangrijke onderwerp in ons 
blad te plaatsen. 
Wij stellen belanghebben'lien in de gelegen
heid schriftelijk vragen te stellen, welke door 
den heer v. cl. Krabben zo spoedig mogelijk 
zullen worden beantwoord in Brabants Cen-

halve dan met die van de echtgenote -
en steun bijdragen van uitwonende kinderen 
rekening wordt gehouden. Deze inkomsten 
blijven dus bij de vaststelling van het eigen 
inkomen buiten beschouwing. 

Toe te kennen Ouderdomsuitkering 
in de 3e klasse Gemeenten. 
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·;:: ��Ook vragen omtrent de uitvoering van an-
• dere sociale wetten kunnen ingediend wor

den. 
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Aan het slot van het vorig artikel hebben 
wij gezien, dat het maximum inkomen, 
waarboven men niet meer voor een uitke
ring in aanmerking kan komen voor kleine 
gemeenten (3e klasse) voor gehuwde man
nen op f 1075 en voor ongehuwde op 
f 675 per jaar is gesteld. 
De maximum uitkering voor gehuwde man
nen bedraagt per maand in kleine gemeen
ten f 61, voor ongehuwden f 35 per maand. 
Deze maximum-uitkeringen worden echter 
alleen verstrekt aan hen, die geen hoger 
eigen inkomen hebben dan f 50 per jaar. 
Wordt enig hoger eigen inkomen genoten, 
dan wordt, zulks blijkt uit onderstaande uit
keringsschalen, dat niet geheel, doch slechts 
voor ongeveer de helft op de maximum
uitkering in mindering gebracht. Zo ont
vangt b.v. een gehuwde man met een eigen 

. inkomen van f 450 per jaar in een 3e klasse 
gemeente f 43 per maand. Een ongehuwde 
met een eigen inkomen van f 450 per jaar 
f 17 per maand. 
Hierbij wordt opgemerkt, dat bij de toe
passing van uitkeringsschalen, welke voor 
een vlotte uitvoering nu eenmaal onontbeer
lijk zijn, het niet mogelijk is steeds tot een 
nauwkeurigen aftrek van de helft van het 
inkomen te geraken. Doordat bij de voor
gestelde noodvoorziening de helft van het 
eigen inkomen geheel wordt vrijgelaten blijft 
men belang houden bij een eigen inkomen. 
De ouden van dagen die bij voorbeeld naast 
een ouderdomsrente nog een inkomen heb
ben uit een bedrijfspensioen, hebben der
halve een voorsprong boven hen, wier in
komen enkel uit een ouderdomsrente komt
te bestaan. 
Het ligt niet in de bedoeling, dat met in
komsten van inwonende gezinsleden - be-
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Een blik op de uitkeringsschalen doet zien, 
dat bij de hogere inkomens de uitkering met 
grotere sprongen afneemt. Dit is noodzake
lijk, daar het eigen inkomen en de Ouder
domsuitkering tezamen, niet mogen uitkomen 
boven de inkomensgrenzen waarboven men 
niet meer voor ui:kering in aanmerking 
komt. Ook dit is met toepassing van uitke
ringsschalen niet met nauwkeurigheid te be
re;ken, zodat overschrijdingen dier grenzen 
niet zijn te vermijden. 
De Raden van Arbeid zullen met de uit
voering der regeling worden belast. Deze 
zullen in eerste instantie beslissen over de 
vraag of iemand voor een uitkering in aan
merking komt, waarbij zij door plaatselijke 
commissies van onderzoek worden voor
gelicht, waarin zitting hebben personen, 
die ter plaatse op de hoogte zijn en die in 
staat zijn, de door de aanvragers om uit
kering verstrekte opgaven in zake het door 
hen genoten inkomen met juistheid te beoor
delen. 
( wordt vervolgd) H. v.d. K.

Twede Kerstdag 
Sint Stephanus en Koning Herodea 
Een trouwe kok, Sint Stephanus 
was aan Herodes hof, 
en sn; js en drank bereidde hij 
tot aller tongen lof. 
Eer,s, · toen hij uit de keuken kwam,
een zwijnskop in de hand, 
zag hij een ster, bij Bethlehem 
stralend over het land. 
De zwijnskop wierp hij op de vloer
hij snelde naar de zaal: 
Koning, riep hij, ik voorspel, 
Gij, moordenaar, duizendmaal, 
Koning, ik voorspel uw dood, 
uw rijk is al voorbij. 
Een nietig kind van Bethlehem 
is machtiger dan gij. 
Wat ijl je, Stephanus, wees stil, 
blijf kalm bij trog en vuur, 
bereid een zeldzaam kostbaar maal, 
ik vier dit vreemde uur. 
Spijs noch dranken gaan mij aan, 
ik haat dit groot paleis, 
het kleine kind in Bethlehem 
is slapend u te wijs. 
Houd op met schreeuwen, Stephanus,
geen is er, die je sloeg. 
Ontbreek je goud of goed of kleed,
ben je niet rijk genoeg? 
Goud noch goed ontbreken mij, 
maar rijkdom is venijn. 
Alleen het Kind in Bethlehem 
geneest van deze pijn. 
Zo waar ik vorst Herodes ben, 
ik zweer je, dat je liegt, 
als deze haan niet kraaien gaat 
en van zijn schotel vliegt. 
Het was nog niet gezegd, of hoor:
het dier sprong van de schaal, 
hoog kraaiend: ,,Christus natus est"
door de ontstelde zaal. 
Staat op, mijn trouwe ridders, 
riep 's Konings wilde stem, 
werp Stephanus uit mijn. paleis
en boei en stenig hem. 
Zij stenigden St. Stephanus 
zijn bloed blonk ·waar hij lag 
en daarom vieren wij allen hem 
op Christus' geboortedag. 

(Heiligen door het Jaar.) G. SMIT 

Het Zondags Evangelie. 
,,Bereidt de- weg des Heren". Luc. l, S. 

De winter met zijn donkere dagen en lange 
avonden heeft ontspanning nodig. Een feest, 
dat veel meer warmte brengt en ontspanning 
dan de mooiste zomerse dag, is .het Kerst" 
feest. En dan bedoel ik hier: het Kerstfeest
van de wereld. Hebt ge 't nog niet gezien? 
Op de markt van de steden staan ze ieder
jaar, �uizenden bij elkaar, kerstbomen, gro;. . 
te en kleine. • 
En de kopers verdringen zich en zoeken d� 
mooiste uit. In de étalages schittert het voor
uw o�en van allerlei versierselen, en weer
dezeltde kopers. De Kerstboom moet wor
den opgesierd en volge-hangen met surprises. 
Aan klein en groot, aan iedereen wordt ge
dacht; aan iedereen ...... behalve aan het
Kind van Bethlehem. 
Dwaze Kerstmis vierders. De kerstboom 
wordt in huis gehaald en het Kerstkind mag
niet binnenkomen. 
Ach, 't is ju.st als vroeger, nu twee duizend
jaar geleden. Overal feest en vreugde in de
huizen. Overal gezelligheid ·van vrienden en.
bekenden, die elkaar troffen in de her
bergen van Bethlehem, maar voor het God
delijk Kind was nergers plàats. Overal werd
de deur gewezen. 
Hadden zij het eens geweten, hadden zif -
die mensen daarbinnen - eens geweten, wie
voor hun deur stonden, wie binnen wilden
komen. 
M:sschien waren er zorgen in dat huis,
hadden vader en moeder moeilijkheden, wa
ren ze beangst voor de toekomst Misschien 
lag daarboven een zieke, een jonge man 
met hevige pijn; een jong meisje, dat o zo 
moeilijk berusten kan in Gods Wil; een oud
moedertjè, dat o zo bang is voor de laatste
strijd ... ... hadden zij maar geluisterd naar
dat kloppen, en opengedaan. 
Arme Kerstmis-vierders! 
Vandaag - op de vóóravond van Kerst
mis - s:aan Maria en Jozef voor uw deur
en kloppen, vragen om binnen te komen. 
Wilt ge hun opendoen, of wilt ge hen wei
geren? 
't Is waar, bijna al onze verlangens, onze
wensen, bijna al onze gebeden concentreren 
zich op dat éne: ,,Geef ons heden ons da
gelijks brood." Altijd zien we uit naar stof
felijke zaken. 't Is waar, maar 't is begrijpe
lijk. leder jaar zien we vol bezorgdheid de
winter met zijn korte dagen en lange nach
ten. Zijn koude, zijn armoe, zijn gebrek.
Maar iedere winter heeft zijn Kerstfeest, 
met de kribbe en het Kind. In zijn kleine
handen kunnen wij al onze zorgen neer
leggen. Dat kleine kind is de gro:e God, de
Almachtige Meester van alle dingen. 
Kerstmisvierders vergeet dan op die grote dag 
het voornaamste niet: het kind in de kribbe. 
Bereidt hem een waardige woonplaats, zui
vert uw hart in deze dagen van voorberei
ding, om het, gezuiverd en onthecht aan
al het naturele, te kunnen wegschenken aan 
het Goddelijk Kind van Bethlehem. 



kerstliederen gezongen uit de parochiebun
del die inen dus daartoe meebrengt. Tijdens 
het eerste drietal worden gezongen N. ;:,7 en 
N. 38 en eventueel N. 39. Tijdens het twee
de drietal de N. 38 en N. 4:l en eventueel 
N. 42. Volgens de regeling bij de laatste·
verpachtino der plaatsen bekend gemaakt 
hebben re�ht op hun stoel of b.:mk in de 
H.H. Missen van 4 uur en van kwart voor 
10 zij die de plaa�sen gepacht hebben voor
de1 

drie laatste Missen. Zij die gepacht 
hebben voor de H.H. Missen van 6 en / uur
hebben dan recht voor de H.H. Missen van 
7 uur. 
Te drie uur plechtig Lof met predikatie ; 
parochiebundel meebrengen voor de ge
meenschappelijke zang. Na dit Lof lied no. 
43. Daarna gelegenheid tot biechten tot half
vijf. Op eerste · Kerstdag wordt voor en n.i 
de H.H. Missen geen biecht gehoord. Op de 
kerstdagen t e  schaal voor de kerk, 2e voor 
Bijzondere Noden. 
Donderdag : 2e Kerstdag Feestdag van St.
Stephanus, de eerste martelaar voor het K.
Geloof. De H.H. Dier,sten zijn zoals op
Zondag. Des namiddags om 5 uur Lof voor 
de Kajotters met installatie van nieuwe le
den, waarbij <;>ok ouders en belangstellenden
worden uitgenodigd. Om zeven uur Lof met 
Rozenhoedje voor onze jongens in Indië. 
Vrijdag Feestdag van St. Jan, �pastel en
Evangelist Patroon van ons Bisdom. De 

• leden voor de H. Familie van Mannen wor
den in een der H.H. M;ssen verwacht. 
Zaterdag : Feestdag der H.H. Onnozele Kin
deren. 
ZONDAG, 22 Dec. : 6 uur l .d. voor Anto-

·nius Waaenaars vanwege Broed. H. Anto
nius ; 7 u�r 1.d. voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochie ; 8 uur l.d. voor 
Cornelis de Zeeuw vanwege Broed. H. Hart ; 
kwart over 9 1.d. ter ere van het H. Hart ; 
half 1 1  de Hoogmis voor Cornelis van Krie
ken en Hendrina Dieden z.e. 
MAANDAG 23 Dec. : 7 uur l.j. voor Frans
v. d. Pias ; 1.d. voor den Heer Jacobus Sars ;
kwart voor 8 1.d. voor overl. fam. de K�
ning�Smeets vanwege Boxtel 's Toneel ; I.m. 
voor Gerardus Veroude;  half 9 z.j. voor den 
Heer Martinus van Oerle, Mej. Gertruda v. 
Esch z.e. en de Eerw. Zuster Eduarda.
DINSDAG 24 Dec. : 7 uur z.d. voor Pau
lina Verhoeven vanwege Broers en Zusters ; 
l.d. voor Antoon v. d. Meyden ; kwart voor
8 1.d. voor Petrus van Esch ; l.d. voor An
tonius Wagenaars en echcg. ; half 9 Ld. voor 
den Heer Lambertus Goossens vanwege de 
Buurt. 
WOENSDAG 25 Dec. : 4 uur gez. Nacht
.mis voor' de Wel doeners der Parochie ; 7 uur 
l.d. voor Cornelis de Zeeuw; half 1 1  z.j.

/voor Jacobus van Grinsven. 
/ DONDERDAG 26 Dec. : 6 uur Lm. voor
ëèi-'t:ruida v. d. Horst-Libregts ; 7 uur gees
telijk en tijdelijk welzijn der parochie ; 8 uur 
I.m. v9or Antonius v. d. Eerden ; kwart over
9 uur l.d. v. Adrianus en Franciscus Wage
naars ; half t t z.d. voor den Heer Jacobus 

• Henricus van Buel.
VRIJDAG 27 Dec. : 7 uur l.d. voor Gees- U
telijk en tijdelijk welzijn der Parochie ; l .d.
voor Johanna Luikx-Appelman ; kwart voor 
8 1.d. voor Arnold Kremers te Vught overl. ; 
half 9 l.d. voor Arnolda v. d. Horst-Baayens 
te Eindhoven over!. 

intentie ; kwart over 8 gez. mndst. voor • 
mejuffr. Wilhelmina van de Boom. 
DINSDAG : half 8 H. Mis uit dankbaar
heid ter ere v. d. I-1. Antonius ; kwart over 
8 gez. jrgt. voor Johanna v. d. Schoot
Vrenssen. In beide biechtstoelen wordt op 
deze dag biechtgehoord van half 3 tot 8 uur. 
Op Ke:·stdag vóór de middag wordt geen 
b:echtgehoord . . 
WOENSDAG : 5 uur Nachtmis als solem
nele H. Mis voor het welzijn van de paro
ch ianen. Daarna volgen twee H. Missen, 
welke ook worden opgedragen om Gods ze
geningen te verkrijgen over het parochie
huis. Onder deze stille H. Missen wordt de 
H. Communie uitgereikt ; 7 uur stille H. M:s
waaronder de H. Communie wordt uitge
re:kt en Kerstliederen worden gezongen, 
daarna gezongen Herdersmis, om de op
bloei van KA. en de jeugdverenigingen te 
verkrijgen en ten slotte derde H. Mis voor 
Lamber�us Venmans en Hendrika v. d. Loo
hsvr. ; om 9 uur Eerste H. Mis voor den H. 
Eerw. Heer W. Spierings, als weldoener van 
onze Par., de 2de stille H. Mis v.w. God
vruchtige vereniging ter ere v. d. H. The
resia voor wed. Maria Berends-Toonen. On
der deze H. Missen zullen Kerstliederen 
worden gezongen ; daarna om 10 uur Hoog
mis tot opbloei van de K.A. in ons Bisdom. 
Om half 4 plechtige Vespers. Vóór en na 
de pl. Vespers wordt biecht gehoord in de 
beide biechtstoelen tot 5 uur. In de H. 
Missen zal de eerste schaal voor onze eigen 
kerk zijn, de tweede voor ons bewaarschool
onderwijs. Onder de plechtige vespers zal de 
schaal gaan om voorlichting v. d. H. Geest 
voor onze regering ; voor het behoud van 
onze jongens en mannen in Indirvarr voor 
vreedzame verhoudingen. 
DONDERDAG : half 8 H. Mis váÎ,-wege G.
Vereniging ter ere v. d. H. Theresia voor de 
leden ; 9 uur H. Mis voor mej. Wilhelmina
v. d. Boom ; half t 1 de Hoogmis voor he�welzijn v. d. parochianen. De eerste schaa1
is voor onze eigen kerk, de tweede voor de 
arme kerken van ons Bisdom. ; half 4 Lof 
met rozenhoedje om Gods zegeningen te 
verkrijgen over de oprichting van nieuwe 
parochies en nieuwe missiestaties. 
VRIJDAG : half 8 H. Mis vanwege het lief
dewerk Retraitepenning voor Catharina van 
d. Meyden van de Heyden ; kwart over 8
H. M:s tot welzijn v. d. parochianen van
wege het feest v. d. H. Johannes Evangelist, 
als patroon van ons Bisdom. 
ZATERDAG : half 8 H. Mis voor overleden
ouders ; kwart over 8 H. Mis voor wed. 
Maria Berends-Toonen ; 6 uur Lof met ro
zenhoedje met Maria's biddend leger, om 
voorlichting van den H. Geest voor onze 
regering, voor behoud van onze jongens en 
mannen in Indië en voor vreedzame ver-
houdingen. 
ZONDAG, 29 Dec. : half 8 H. Mis vanwege 
Godvruchtige Vereniging voor de wed. Ca
tharina v. d. Meijden-v. d. Heijden. 

PAROCHIE ST. JANS' ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
4e Zondag van de Advent, '.2'.2 Dec. 1946. 
ZONDAG : half 7 I .m. tot welz. der Par. ; 
8 uur l .j ,  voor Christinus Sanders ; 1 0  z. 7e 
Cornelia Jacobus van Vlokhoven ; 3 uur Lof 
daarna jongens-congregatie. In alle H. M:s
sen dé 1 e schaal voor het Seminarie ; na het 
Lof vergadering van de Zelatricen der H. 
Kindsheid op de pastorie. 
MAANDAG : 7 z. 7e voor Cornelia Jacobus 
van Vlokhoven ; half 8 I.m. tot bijz. intenti e ;  
8 uur I .m. voor Johanus v .  d .  Meijden over
leden te St. Michiels-Ges :el. 
DINSDAG 7 z.j. voor Barbara Josefus Hol
landers ; half 8 I.m. tot bijz. in tenti e ;  8 uur 
l.j. voor Frans van Brunschot.
Dinsdag, vigilie van Kerstmis, geboden vas
ten en .onthoudingsdag (gedispenseerd in de
Vastenwet). Na de middag biechthoren van 
2 tot 4 uur en van half 5 tot 7 uur. 
WOENSDAG : 1 e Kerstdag, geboden feest
dag : de plechtige nachtmis om half 5 ;  deze 
tot welzijn der paroch ie ; onder de daarop
volgende stille H Missen zullen gezamenlijk 
Kerstliederen gezongen worden. Begin der 
tweede 3 H. Missen om 7 uur ; van deze is 
de middelste gezongen : z.j. voor Johannes 
Hollanders ; Begin der derde 3 H. Missen 
om half 1 0 ;  van deze is de laatste gezongen ; 
z.j. voor Johannus Welvaarts. Uitdeling der
H. Communie om 5 uur en om half 8.
Na de middag 3 uur plechtig Lof ; na de
middag biechthoren van 2 tot 3 uur en na 
het Lof tot 5 uur.
DONDERDAG : 2e Kerstdag (geen verpli.ch
te feestdag) : half 7 l.j. voor Wilhelmina 
Frans van Brunschot ; 8 uur I .m. tot welzijn 
der par. ; 10 uur z.j. voor Martinus Hollan • 
der ; 3 uur het Lof. 
VRIJDAG : feestdag van St. Jan, Evangelist, 
patroon van ons Bisdom ; 7 uur I.m. tot welz. 
der par. ; half 8 l.j. voor Wilhelmina Johan
nes W elvaarts ; 8 uur l.j. voor Gijsberdma 
Frans van Brunschot. 
ZATERDAG : 7 uur z.j. voor Anna Maria 
Johannes Welvaarts ; half 8 l.j. voor Arnolda 
Theodorus van Berkel ; 8 uur l.j. voor Fran
cina Hendricus v. d. Meerendonk. 
ZONDAG : half 7 l.j. voor Jan Quinten ; 8

uur I.m. tot welzijn der par. ; 1 0  uur z.j. voor 
Johanna Lambertus Welvaarts. 
30e Johan Janssen overleden te Schijndel ; 
Johannes v. d. Meyden overleden te St. 
Michiels-Gestel. 
Gedoopt : Johanna Woutrina Maria d.v. Jo
hannes Cornelis v. d. Heyden-Smulders ; Jo
hannes Franciscus Laurentius Maria zoon 
van Antonius Godefridus Maria Gerardus 
Adrianus van Boeckel-van Rumpt-van Heyst. 
M:ssiebus. Bij uitvaart van Cornelia Jacobus 
van Valkhoven f 9,57. 
PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH. 

4e Zondag van de Advent. 
H.H. M:ssen om 7 uur half 9 en 1 0  uur 
Hoogmis voor de parochie, tweede schaal-

colleçte voor 't Seminarie·. Derde voor de 
Bijz. noden episcopaat. Na de middag om 
3 uur Aclventsiof met Rozenhoedje. Na het 
Lof een lied. 
Maandag en Dinsdag om 6 uur Lof vanweg1_ 
de Noveen voor Kerstmis. 
Dinsdag vigilie voor Kerstmis, geboden vass , 
ten en onthoudingsdag. 
Na de middag van j uur tot half 8 zal e:. , 
geleget.heid zijn om te biechten. � 
Woensdag, eerste Kerstdag zal 's morgens 
geen biecht gehoord worden. Om 5 uur 
Nachtmis, waaronder Communie uitreiken, 
gevolgd door 2 gelezen H.H. Missen. Onder 
de 2 gelezen , H.H. Missen zal het Koor 
Kerstgezangen uitvoeren en zullen er door 
de gelovigen kerstliederen gezongen worden. 
Om 8 uur zal er nog Communie uitgereikt 
worden ; om half 10 zal het tweede drietal 
H.H. Missen aanvangen. Onder de twee ge
lezen H.H. Missen zullen de gelovigen kerst
liederen zingen. Omstreeks half 1 1  de Hoog_
mis. Na de middag om 3 uur Pl. Kerstlot, 
waaronder Kerstpredicatie. Daarna gelegen
heid om te b iechten tot half b. 
Donderdag 2de Kerstdag H.H. Diensten als , 
op Zondag. 
Vrijdag, feestdag v. d. H. Joannes, Apostel. 
Zaterdag feestdag van de H.H. Onnozele 
Kinderen, dag van devotie. 
ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Johannes 
Hendrikus Fick ; half 9 H. Mis ; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG : 7 uur rondst. voor de Eerw. 
Zuster Pascal ; 8 uur mndst. voor Linderdina 
Hilgerdenaars. 
DINSDAG : 7 uur H. Mis ter ere van O.L 
Vr. van Lourdes uit dankbaarheid ; 8 uur 
mndst. voor Mevr. Jacqueline v"'n Tuber-
gen-Henket. 
WOENSDAG : 5 uur Nachtmis voor de 
parochie, gevolgd door 2 gel. H.H. Missen; 
half 10  mndst. voor Franciscus Leermakers; 
H. Mis voor Wimke van Schijndel ; Half 1 1
H. Mis voor Jan van Exsel vanwege Par.
Zangkoor. 
DONDERDAG : 7 uur H. Mis voor Wiînke 
van Schijndel vanwege de Misdienaars ; half 
9 H. Mis : 10 uur Hoogmis voor de Parochie.
VRIJDAG : 7 -uur H. Mis voor de Parochie •  
8 uur H .  Mis voor Catharina van Schijndel -
Sol en Jan van Schijndel. 
ZATERDAG : 7 uur mndst. voor Wilhelmus 
v. d. Langenberg ; 8 uur rondst. voor Maria
Anna Brox.
Elders : voor Wilhelmus van Schijndel : 1 H.
Mis vanwege Br. H. Cornelis, Bokhoven ,
idem Proc. Tilburg, Hakendover : idem Hr. 
O.L.Vr. v. Lourdes ; idem Handboogschutte
rij Carriovalda ; idem Retraitepenning ; idem 

. St. Willibrordusizilde : idem gelovige Zielen; 
Wimke van Schiindel H. Mis vanwege Br, 
H. Cornelis, Bokhoven : 9 H.H. Missen voor
Franciscus Maria van der Zevst : 1 H. Mis 
voor Johannes Konings uit dankbaarheid. 

weet toL h  dat 
!BcaSant' s 

Centaun 

Op en bij de Boterham 

Boter, Kaas en 

Dagelijks verkrijgbaar hü : 

Visch 
van 

J. BU DDEM EIJER
SLAGERIJ MARKT 2 :S  

ZATERDAG 28 Dec. : 7 uur 1.d. voor Mej. 
Dini Goossens ; 1.d. voor Wilhelmina van 

in Uw om ge vin� algc:meen 
wordt gelezen ? 

Dus hierin Uw DIRK VOS, Stationstraat44 Zonder b.!!!.,: Kloedworst, Balkenbrij, Zult, Level'II
worst, Leverkaas, Leverpastei. 

• Uden v. d. Bruggen en Anna de dochter ;
kwart voor 8 1.d. voor den Heer Paulus Lee
neo ; half 9 1.d. voor Jan Verhoeven. 
PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE 

4de Zondag van de A�vent 1946 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn 
der parochie ; 10 uur jrgt. voor Theodorus 
Sche1tekens. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Maria hsvr. 
van Theodorus Schellekens. 
DtNSDAG : half 8 jrgt. voor Maria de Bie. 
WOENSDAG : Hoogfeest van Kerstmis : 
om 5 uur plechtige Kerstmis, voor het wel� 
■ijn der parochie ; om, 9 uur twee gel. H. 
Missen en kwart over 10 de plechtige Hoog-

N ieuwiaarswensch ! ! 
Maak zelf 

uw Kerst-sta l letj e !  
Wij hebben aardige 

. PLAKBOEKEN 
om zelf een kerststalletje in 
elkaar te zetten. 

Boekhandel TIELEN, 
STATIONSSTRAAT 

Boeren 'e 1nbank. mis jrgt. voor Joannes 'v erbruggen. 
DONDERDAG: tweede Kerstdag om half 8
H. M.s voor het we1zijn der pa.-och1e ; H, De houders van Spaar
uur jrgt. voor Theodorus vàn Oorschot. boekjes van de Boerer.Jeen
V R1JUAG : half 8 jrgt. voor Wilhelmina bank · worden verzocht alle 
hsvr. van Theod. van Oorschot: boekjes in te leveren ter 
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Adrianus van rente bijschrijving en veri
Oorschot. . ' ficatie voor Kerstmis. Tus
Deze week zullen geschieden : Maandag schen Kerstmis en Nieuw
H. Mis voor Mevr. Huberta Maas proc. jaar zal de Bank voor alle 
Roermond ; Dinsdag H. Mis • voor Johanna zaken gesloten zijn. 
de Vroom; Vrijdag H. Mis voor Joannes v. . d. Meyden te Box�el overleden ; Zat�rdag· Iets voor Kerstmis ,H. �.s voor Cornelia van v Jqkhoven Essem of l\ ieuwJ· aar • te Liempde overleden. 
PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL 

Vierde Zondag · v. d. Advent 1946. 
ZONDAG : half 8 H. Mis voor Michiel v. 
d. Heyden-van Aspert, in de parochie van
hèt H. Hart overleden ; 9 uur H. Mis voor 
overleden ouders ; half 1 1  de Hoogmis voor 
het welzijn, van de parochianen. De eerste 
schaal is voor de opleiding van onze pries
te:s op het seminarie ; de tweede vÇ>or B.N . ;  
Half vier Lof met rozenhoedje, om Gods 
zegeningen te verJcrijgen over ons Parochie
huis. Op deze dag zal een Eerw. Pater u de 
belangen en weldaden van het georganiseerd 
jeugdwerk voorhouden en laten inzien. Na 
c:le Hoogmis vergadering van de St. Vincen
tius-vereniging. 
MAANDAG: half 8 H. Mis t.ot bijzondere 

Te kl')op : 

Ganzen en Kalkoenen 
bij Wed. J v. d. Meijden 
Tongeren 7ï, lfoxtel 

Heerencostuum 1
zijn nog i n  b p1.rkte 
maten voorr�d,g. 

Natuurlijk bij : 

l'bnulact. &. Confectiebedrijf 
, .. • Kccbter,atraat 18, Bos.tel 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Gevesti1 d  te Boxtel
Van Salmstraat 5a 

N .  v . .  Houtha nde l

LA N G E N H U IJSEN 

Voorrad ig : 
Hard- en Zachthout, 

Boards en Triplex. 

Gaat U zich verloven met Kerstmis? 
WIi •everen U d o · goud"n verlovi n g s
ringen, 1 4  k r, g o u d ,  het  hoste op 

dit  gebied, vooroorlogs. 

Goud op i n i evering of b ijbeta l i ng 

F. P. V A N  LA NGEN 
Station straat 6 2  

Horloge rio Opt,ek • Goud en Zilver

-

-
Rookt

kwaliteit vol geur ·en amaak 

•" Koopt ,,, . . . · · ,
bll Bert va n den Braak ■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 T elefoon 450 

Met bon :

l) e

Rook-Je.,:!-, Hamworst, Varkensworst 
Snijworst, Tongenworst, lioterh.i m• 
worst, P, esknp, Gelders�he Rookworst. 
Uero, kte Ham, Gerookt Spek, enz. 

N i e u w e  B i oscoo p 
Vrijdag 20 tot en met Maandag 
23 Üt'cember telkens 8 Jur 

Z O N D A GM I D D A G  M A T I N EE 
Aanvang 4 • t, " 8 uur. 

S r AN LAUREL en OLIVER HARDY 

I ZEEBONKEN I 
Als extra· Één uur non �top.

Prim.a verzorgd bijwerk. Al le  lc:cftijdcn. 

Kerst:::Programma : 
Woensd-· g  ( Je  Kerstdag) 6 en 8 uur 
Donderdag (2e ,, ) 4, 6 en 8 uur 

r PRINSES

TARAKANOVA 
Anny Vernay. Pierre R. Wilm. Suzy Prim. 
Een hoo�kpunt van dit seizoen. 14 jaar. 

1 
A.s. Vrijdag 27 December

. ._H_e_t __ E_x_e_c_ut_ie_::::_P_el_èt_o_n_:;� 



TWEE WELDOENERS 
ONTMOETEN ELKAAR. 

Onverwachts ontmoetten zij �1-kaar op dien killen Decemberdag. Met welgevallen keek de grijze bisschop naar den omvangrijken zak, dien de Kerstman meevoerde. ,.Ja, ik krijg er weer plezier in, Sint''. begon de Kerstman, .,er is weer heel wat voorhanden in dit goede land". "Inderdaad, vrind", antwoordde Sint en ik zie daar bekende kleuren en strepen in Uw zak. Als ik mij niet vergis, is mijn hofleverancier ook de Uwe!" "Ja Sint, alleen "En betere waar" komt in aanmerking en . . . in dezen tijd is tien procent korting 'meer dan ooit van belang''. "Zeer goed gezien Chris en wat een geluk, dat alle huisvrouwen hiervan kunnen profiteren !" .,Ze hebben het verdiend Sint", antwoordde de Kerstman en toen scheidden hun wegen tot het volgend jaar. 
JO VAN ESCH, 
wènscht vanuit Indië, zijn Ouders, Broers, Zusters, Neefjes en Nichtjes, en verder aan alle familieleden, vrienden en kennissen 

--------- ·Bij de N.V. VerzPkeringsbank ·,,Victoria" Tot mijn diepe droefheid k I d overleed plotseling te Eind- ,m gep aatst wor en voor Boxtel In vasten dienst

hoven, nog voorzien van 
t• f 'IT t d• het H. Oliesel, mijn dier- een aC te Y er egeDWOOr tgerbare Broer Salaris • Provisie - Pen•ioen.Frans van Besouw Sollicitanten moeten be•chikkon ov�r een rlJwiel in den ouderdom van 52 alsmede een borgstnlling g,-oot t 5O0.-jaar. füieven onder No 21 .aan het Bure.au van dit blad. 

J. van Besouw,Pastoor St. Petrus, Boxtel. 17 December 1946. Eenige en algemeene kennisgeving. 
Voor de deelneming ondervonden bij het plotseling en smartelijk verlies van onze inniggeliefde dochter en zuster Marietje betuigen wij onzen hartelijken dank. Familie van Nieuwburg Boxtel, Langenberg 12. 

DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij de viering van ons 25-j. Huwelijksfeest, zeggenwij hierbij aan allen onzehartelijken dank.

'·Gouden trouwringen
en dan het beste op dit 
gebied H. D. Z.-ringen. 

e Goud van hoogste zuiverheid.
e Gesmeed zonder voegnaad.
e Zeer zorgvuldig afgewerkt.
8 Ook verkrijgbaar zonder inlevering van oud goud; met bijbetaling. 

f/ v. Vlerken, ;Boxtel
Uurwerken - Goud en Zilver - Optiek 

, 

Boekhandel T I E L E N A. J. Vlaminckx-Belt 'a ZALIG KERSTFEEST EN EEN en Kinderen Sta• ion straat 
Boxtel 

28 

GELUKKIG 1947. Merheimstraat 43. 

COPIEERWERK 
Met de nieuwste vloeistofduplicator maken wij voor U eerste klas COPIEERWERK. Alle opdrachten op korten termijn leverbaar in diverse lcl'euren. Verenigingen gereduceerde prijzen. 

A. J. ROBBEN, Nieuwe Kerkstr 85 

Voor alle R.K. georganiseerde BOUWVAKARBEIDERS van BOXTEL bestaat er gelegenheid tot het inleveren van 
Vacantiebonnen 
voor de Kerstdagen en Nieuwjaar. 

De inlevering zal plaats hebben op Zaterdag 28 Dec. a.s. des namiddags van 3 tot 5 uur in het Vereenigingsgebouw op den Burgakker. 
Alle bonnen moeten ordelijk opgeplakt zijn en ze moeten nog in het boekje vast zitten. 
Dus georganiseerde vrienden, werkt allen mede tot een goede orde. 

Namens den R.K.B.B. 
C. v. d. AKER, Secre�aris.

Gemeente!. Electric,teitsbedrijf te Boxtel 
De toewijzing van brandstoffen voor December '46 en Januari, Februari '47 werd voor de electrische centrales met 20 % ve;minderd; dientengevolge moet thans óók op het electriciteitsverbruik ten minste '.20 % worden bespaard. Het toegestane rantsoen bedraagt thans voor December 39 kWh, voor Januari 36 kWh, ·,oor Februari 32 kWh en voor Maart 24 kWh per �ezin. 
Voor Kracht-doeleinden mag worden afgenomen in December 87 % en in de maanden Januari 
t.m. Maart 80 % van het verbruik in November 1.1. Door uitsluitend krach�stroom af te nemen in de uren van 8,30 tot 16,30 zal in demeeste gevallen de voorgeschreven bezuinigingkunnen worden bereikt.

Verloofd: JO BOVENDEERT en BEN POST. Rozenmarijnstr. 8, Boxtel. Dijkstr. A 151, Lichtenvoorde. Boxtel 2e Kerstdag 1946. Geen ontvangdag. 
Een zoo goed als nieuw wit emaille kolenfomuis te koop. Bevragen Kasteellaan No. 10. 
Te koop: een zoo goed als nieuwe Babycommode, kinderstoel en wieg. Aan het zelfde adres zit-slaapkamer met keukentje voor dame alleen, op nette. stand. Bevragen Molenstraat 19. 
Dames - portemonnaie met inhoud gevonden. Terug te bekomen bij Th. Rooyakkers, van Salmstraat 19. 
Te koop gevraagd: overjas in goede staat verkerende, leeftijd 15 jaar, ook genegen punten bij te geven. Aanbieding Molenstraat 19. 
Verloren klein wit hondje met b�uine oortjes en bruine· vlek op rug, droeg lederen borsttuigje. Tegen belooning terug te bezorgen bij Wim v. Breugel, Nieuwstraat 138, Boxtel. 
Net meisje gevraagd voor een gezin van drie kinderen te Amstelveen. Zich aan te melden bij A. J. v. Erp, N:euwe Kerkstraat 37. 
Te koop gevraagd een goede piano. Te bevragen Molenstraat 19. 
Een jonge Duitsche Herder is komen aanlopen. Tongerschestraat 30. Tegen advertentiekosten terug te bekomen. Mocht de verlangde besparing•niet worden verkregen dan wordt, volger:s mededeling van het Rijks-Kolen-Bureau, in overweging genomen om lltroomloze uren voor te schrijven. Te koop een toom zware biggen bij H. van Loo,DE DIRECTEUR. Nieuwstraat 71 Boxtel.

Gemeente Gasbedrijf Boxtel. 
Hierbij wordt bekend gemaakt dat met ingang van Vrij dag 20 December het gas afgesloten zal zijn van B uur tot 17,:i0 uur en van 19,30 to. :23 uur. 
Des nachts zal verlaagde druk worden gegeven. Indien ieder gasverbruiker niet voldoende bezuinigd zullen meerdere speruren moeten volgen. 
Overschrijding van het toegestane rantsoen wordt gestraft met verwijdering van de gas.meter gedu:ende t week. DIRECTEUR 

Wie helpt mij aan hulp voor huishouding of boerderij? Knecht of dienstbode gevraagd voor terstond of later. M. v. Kasteren, Oirschotsche Grintweg 27. 
Locaal te huur geschikt voor kantoor of vergaderzaal. Met daarachter gelegen bergplaats. Centrum Boxtel, Br. nr. 10 Molenstr. 19. 

Wij bieden aan: }f. 
De nieuwe Spectrum-uitgave van het Nieuwe Testament in kerkboekformaat. De tekst van de Petrus-Canisius-uitgave heeft al sinds jaren zijn deugdelijkheid bewezen en de korte zaakrijke inleidingen verdiepen het begrip van de tekst. Fraaie druk en welverzorgde uitvoering. 
Prijs in donkerblauwlinnen, • wit snee zwart linnen, glanzend rood snee zwart linnen, goud snee 

f 5.50 " 6.00 " 6.75

Het officieele Nederl. Militaire kerkboek CHRISTUS VOOR ALLES. De samenstelling van dit kerkboek, dat bestemd is voor allen die het vaderland dienen te land, ter zee en in de ludi:, was toevertrouwd aan den legeraalmoezenier, Kapï ein L. A. M. Goossens, O.F.M. De inhoud biedt alles wat voor den Katholieken Militair noodig is. In frisch linnen bandje, prijs f 1.50 Geen beter geschenk voor onze Militairen in Indië. 
KERSTLOOPER. Aan rollen van 7½ m. voor slechts 45 cent per rol. 
Zakagenda's in diverse uitvoeringen en prijzen. Kantooragenda's in meerdere soorten. Kerst- en Nieuwjaarskaarten, enz. enz. 
Bij ons is de inteekening opengesteld op de JUWEELEN-SERIE. Deze serie boeken bestaat uit 10 der beste boeken uit de wereldlLeratuur in keurige smaakvolle uitvoering. Bij betaling per jaar f 27.50 ,, ,, ,, half jaar " 14,00 ,, ,, ,, 3 maanden " 7,25 Met inlichtingen en prospectus staan wij gaarne ten uwen dienste. 

'- ,1 

De Winter staat voor de deur, doch ove1 enig tijd is die ook weer voorbij. 
In 't Voorjaar denkt U reeds weer aan de zomer 
en . . . zomergarderobe. 
Bedenkt echter wel, dat bij aanschaffing van nieuwe zomersnufjes 't dan wellicht te laat is, daar er veel gegadigden zijn en de keuze zeer beperkt. 
Momenteel kunt U uit 'n flinke collectie keuze maken en wordt U dus niet teleurgesteld. 
Laat dit dan Uw besluit zijn, reeds nu te kopen 'n Zomerjapon of mantelcos:uum. 
U slaagt zeker bij: 

:J. J. Willeo.een' S Man. & Conf. Bedrijf

RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL 
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Kwaliteit op Uw Kersttafel. 
Wonderen worden er dit jaar met Kerstmis van de huisvrouw verwacht. Doet daarom Uw kerstinkoopen bij Albert Heijn, dan kiest U niet alleen uit de groote rnrteering maar ook uit de beste, kwaliteit. Begin het nu eens een maand te pro- . beeren .... en U zult een goede ervaring rijker_ zijn.. 

ALBERT HEIJN: 

·BRABANTS' TONEEL
brengt op 76 en 27 December in Schouw�urg 
0DE ARK" het Tooneelspel in v�f bedrijven 

,,De Witte Non'' 
in een gemoderniseerde bewerking van Peter van Rijswijk. AANVA?-.:G HALF ACHT 

lste Rang f 1.50 2de Rang f 1.00 

Plaatsbespreken op de speelJ.agen v.an 12-1 aan de z..ul. 

_ Magazijn "DE BIJENKORF''· 
BOXTEL SCHIJNDEL Stationstraat 55 St. Servatiuss:raat 20 Markt 4. 

Koopt nu Uw 
KERSTVERSIERING l 

KERSTGROEPEN 20-delig in verschillende maten 1Wandversiering Tafelversiering met kaarsjes Tafellopers Servetjes Klokken, diverse maten Sneeuw Lametta 

Kerstbállen Pieken Kerstkaar�en diverse soorten Kaarsen en kaarsjes Mos Hulsttakjes Engelenhaar 
Zo juist ontvangen! H. H A R T B E E L D E N  Qualiteit en uitvoering vooroorlogs 1 
,,DE BIJ EN KORF" heeft het ! ! ! 

uur 

• 
1 

ALBERT HEIJN heelt de lekkerste kaas! 
+ ,, .,_ 

' - . ..

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL 



VOOR DE Kleinen 
Nephitis was 'n kleine jongen van 12 jaar 
en woonde met vader, moeuer en drie zusjes 
in een klein huisje dicht bij de Nijl. De Nijl 
is ·n grote b:ede rivier in een lanct waar het 
altijd warm is; en dat land heet fgypte, in 
deze rivier liggen veel rotsblokken en daar 
.stroomt 't wa.er wild doorheen. Er zijn 
daar grote watervallen en er leven ,in dat 
water krokodillen en Nijl-paarden, die je 
in de dierentuin kunt zien. l::n ieder jaar 
wordt de Nijl veel te vol, want dan regent 
het erg. Dan loopt 't land langs die nv1er 
helemaal onder water. 
't Land wordt dan erg vochtig en vrucht
baar, en alles groeit daar dan goed, en de 
mensen zijn er ook heel ge1ukk1g. 
In dit mooie land woonde Nepnicis en hier 
Speelde )lij met zijn zusjes, maar gelukkig 
was hij niet altijd, want hij vond t he1e-

• maal met prettig altijd mee z n zusjes te
moeten spe1en; want ais hij paardje ot rover
.hoofdman ot soldaat wilue spe1en dan riep
moeder altijd: ,,l-'as QP Neph1tis, met zo
wild met je kleine zusjès spe1en. l-'as op dat
je ze geen pijn doet''. l'\Jephitis begreep
helemaa1 niet waarom je mee zusjes altijd
zo voorzichtig moest zijn. Als hij met an
dere jongens aan ·t vec11ten of spelen was
zei z n moeder nooit iets, behalve als hij
heel erg wild was geweest en z n kleren stuk

, gemaakt had.
Maar dat kon hij goed begrijpen, want d- ..
goede moeder muest alnjd zijn • kleren
maken.
Erg prettig vond Nephitis heî niet zo hele
maai alleen tussen dne zusjes. Soms speel
de vader wel eens met hem, maar meestal
had die geen tijd, omdat hij lang en hard
moest werken. lJan was hij s avoncts erg moe.
Daarom hoopte Nephitis dat hij net als al
z n vriendjes een broertje zou krijgen, waar
hij dan fijn mee kon spelen.
Op een dag - het was warm geweé',t -
stond hij bij de grote dorpsput, toen het al
avond geworden was. Boven z n h.uo1·è ston
den de sterren aan de hemel en in �le palm-
-bomen ruiste de wind
Het was heerlijk buiten na zo'n warme dag.
De maan stond als een klein schijfje aan de
hemel en op de markt speeelden de dorps
muzikanten hun liedjes,
Thuis wisten ze niet, dat Nephitis bij de
put was, want hij was stille�jes uit z'n bed
gekropen en naar 't dorp gelopen, zonder
dàtièrrianä 't•wist. Maar- Nephitis was hele
maal niet ongerust; hij vond het fijn zo op
z·n eentje vee van huis te gaan.
Opeens zag hij in de verte lichtjes aanko
men, ver nog in de woestijn. Het gebeurde
niet zo dikwijls dat nog zo laat in de
�vond een karavaan voorbij trok; dat waren
meestal Romeinse soldaten die ·t land bezet
hielden, of kooplieden die hun waar niet

-lieten controleren. Nephitis wist niet goed
wat dat allemaal betekenen kon, maar na
een half uur zag hij kamelen met prachtig
tuig en veel bedienden. Het moest wel een
rijk man zijn die voorbij trok. Nephitis liep
met alle grote mensen naderbij, en 't werd
een drukte van belang. De bedienden koch
ten levensmiddelen voor de karavaan en put
ten water uit de bron.
De rriensen van 't dorp kwamen met vijgen
en dadels en koeken, die ze probeerden te
verkopen. Maar ·n tijdje later werd 't rustig;
de tenten werden opgeslagen, en kampvuren
werden aangelegd.
De mensen van het dorp gingen naar huis
terug en de bedienden der karavaan ging
hun .avondeten gebruiken.
-Maar Nephitis bleef maar rondslenteren bij
de karavaan. Hij had de karavaan 't eerst
gezien en - hij zou zo graag die lichtjes nog
eens zien in de verte, als ze weer wegtrok
:ken; en bovendien wisten ze thuis immers

• niet dat hij weg was. Hij bleef bij 't kamp
en kwam bij 'n tent die groter en mooier
was dan de andere. Nieuwsgierig probeerde
�hij het prachtige tapijt op te lichten, dat
voor de ingang hing. - Daar pakte hem
twee sterke .handen beet. ,,Wat doe jij
hier". - Angstig wilde Nephitis zich los
rukken, maali het lukte niet. Bijna begon
hij te huilen; maar opeens werd het tapijt
weggeschoven en een vriendelijke grijze man
kwam uit de tent.
Hij keek vragend naar Nephitis en toen
naar de bediende. , Waarom heb je die jon
:gen gepakt?'. - ,,Ik dacht dat hij iets wilde
stelen", antwoordde de bediende.

. ,,Ik geloof niet dat die jongen zal stelen;
laat hem maar los", zei de goede man. ,,Dat
wou je immers toch niet?" - ,,Nee mijn
heer", zei Nephitis, ik wilde alleen maar
eens kijken hoe alles er uitzag".
_,,Noa dat is goed, kom maar eens mee naar

. Plaatselijk nieuws.

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU 
.Naast tewerkstelling van arbeiders tracht 
thet arbeidsbureau ook zoveel .mogelijk de 
vakopleiding vnl. in de bouwvakken en de 

. metaal-branche .:te .bevorderen, Sedert ,eni-

binnen!" ,,Hoe heet je eigenlijk?" - ,,N e
phitis, mijnheer". 
En zo mocht Nephitis met de grijze man 
mee naar binnen en daar vertelde hij alie5 
over vader en moeder en dat hij zo graag 
een broertje zou hebben. En de heer lachte 
maar en begon toen zelf te vertellen, lang en 
mooi, hoe hij een lange reis gemaakt had 
om den Verlosser der wereld te vinden, 
want in geleerde boeken stond te lezen dat 
Hij zou komen als er een grote ster zou te 
zien zijn, 
Hoe zij deze grote ster hadden gezien door 
hun kijkers, en hoe zij in een ver land waren 
aangekomen en daar een klein kindje had
den gezien in een arme stal op een kribje. 
Hij vertelde Nephitis over de herders en de 
schaapjes en over twee andere geleerde 
mensen, die ook de ster ontdekt hadden. 
En hij had lang met de moeder van het 
kindje gesproken. En nu ging hij weer naar 
huis, blij dat hij den Verlosser had mogen 
zien. Nephitis had heel stil zitten luisteren 
en hij had erg veel medelijden gekregen 
met het kindje dat nu e:gens zo maar in 'n 
kribje lei. Hij wou dat hij maar zo n broer
tje had, dan zouden ze samen fijn kunnen 
spelen, en als er dan soms boze mensen 
kwamen, zoals die Herodes, waarvan die ge
leerde grijze man vertelde, dan zou hij hem 
wel verdedigen en die Herodes doodschie
ten met z'n eigen pijl en boog. 
Maar nu moest Nephitis gauw weer naar 
vader en moeder gaan, zei de mijnheer, 
anders werden die maar ongerust. Hij kreeg 
nog een mooi nieuw kleed mee en een zil
veren beker. Hij bedankte den heer heel 
vriendelijk en rende naar huis terug met 
z'n schatten. - Zachtjes om niemand wak
ker te maken sloop hij binnen en klom op 
't platte dak. 

' In de verte zag hij de lichtjes van de kara
vanen wegglijden in het donker van de 
nacht. Heel even voelde hij zich erg een
zaam en dacht aan het kindje ver weg, dat 
hij zo graag zou willen zien. Toen kroop 
hij in z'n bedje en sliep al heel gauw. 
Toen Nephitis de volgende morgen wakker 
werd leek alles een schone droom, maar 
de geschenken waren echt en ook in zijn 
hart was hij veranderd. Graag zou hij dat 
kleine kindje hebbe·n gezien maar het woon
de zo ver weg en van de 5 centen, die hij 

- iedere Zondag kreeg-kon hij -toch geen
kameel kopen om op reis te gaan door de
woestijn. Toch liet het verlangen naar zo'n
broertje Nephitis niet meer los, hij werd er
zelfs stil van zo dat vader en moeder zich
ongerust begonnen te maken. - Want als
je eens van Jezus gehoord hebt blijft het
verlangen naar Hem in je voortleven.
Op een goede dag - enkele weken na het
bezoek van den koning - kwamen enkele
vermoeide reizigers bij de put waterschep
pen. Het was een kleine karavaan van en
kele reizigers en daarbij waren een oude
man, een jonge vrouw en een klein kindje.
Nephitis, die door moeder was uitgestuurd
om dadels te verkopen, kwam ook bij de 3
mensen. Toen hij hen goed kon zien schrok
hij erg, want hij zag, dat die mensen een
ontzettende honger moesten hebben - en
Nephitis die in de woestijn woonde, wist
wat honger betekende. - Vlug ging hij
naar moeder toe en vertelde haar wat hij
gezien had. Moeder zei dat hij die mensen
maar naar hun huis moest brengen, wanl
hongerlijden konden zij toch niet langer.
Toen de drie reizigers goed verzorgd waren,
ging Nephitis hen uithoren - want hij was
nog een nieuwsgierig klein jongetje. - En
onder het verhaal van den man werd hij
hoe langer hoe meer veranderd, want deze
vertelde dat zij uit Palestina kwamen, een
ver land ten Oosten van Egyp:e, hoe daar
de boze koning Herodes uit jaloersheid
op hun kindje - dat koning der Joden zou
worden -' dit wilde doen vermoorden.
Maar hoe zij op tijd gewaarschuwd waren
en gevlucht.
En alles klopte precies met het verhaal van
den koning, dat Nephitis had gehoord. Of
hij ook blij was, nu zou hij altijd met het
kindje kunnen spelen en ook een broertje
hebben, want Jozef had ook nog verteld
dat hij timmerman was net als vader en
toen had men besloten dat de familie in het
dorpje zou blijven wonen en dat Jozef een
huisje zou huren naast het hunne en met
vader samen een timmerfabriek zou op
richten. Of Nephitis veel en gezellig met
het broertje heeft gespeeld en ook hoe het
later met hem is gegaan? Dat is een heel
andere en nog een lange geschiedenis, die
wij voor de volgende keer bewar-en.

ge tijd is het mogelijk een behoorlijke vak
opleiding te ontvangen aan de Rijkswerk
plaatsen voor vakontwikkeling, welke voor
wat betreft het rayon van het arbeidsbureau
Boxtel, te Den Bosch en te Eindhoven ge
vestigd zijn. Vele personen hebben reeds
met vrucht een opleiding gevolgd en zijn
momenteel in het particulier bedrijf werk
zaam over het algemeen tot volle tevreden
heid van heren patroons. - Door het leren

van een vak beschermt men zich beter tegën 
eventuële werkloosheid, terwijl daarnaast 
ook het loon hoger komt te li6gen, Momen
teel zijn de loondervingsvergoedingen op de 
Rijkswerkplaatsen van die aard, dat het 
voor niemand meer een bezwaar kan zijn 
een opleiding van 6 tot 10 maanden te gaan 
volgen. 
In verband met een eventuële controle, zij 
er nogmaals aan herinnert, dat voor het in 
dienst nemen van werknemers in de Bouw
nijverheid, de textielindustrie, de schoen- en 
lederindus�rie en sedert 27-11-'46 ook voor 
de baksteenindustrie aanstellingsvergunnin
gen zijn voorgeschreven. 
Hoewel de meeste bedrijven deze vergun
ningen -reeds hebben aangevraagd, zijn er 
nog tal van patroons in gebreke gebleven 
dit te doen. 

MARIA-CONGREGATIE 
Parochie ST. PETRUS. 

Het ligt in de bedoeling van de Maria-Con
gregatie twee Kerstavonden te geven en 
wel op Zondag 29 December en Maandag 
6 Januari. 
De eerste avond zal gegeven worden voor 
de Ouders van de leden en ook voor die 
Ouders, welke kinderen hebben die daar
voor in aanmerking komen, de tweede avond 
voor de leden van de M.-C en verder voor 
alle meisjes van onze parochie die 17 jaar 
zijn en ouder. 
Deze Kerstavonden zullen worden gegeven 
in het St. Paulus-Jeugdhuis aan de Nieuw
straat des avonds om half acht. 
Door onze leden zal worden opgevoerd: 
"Het Heilig Kerstgebeuren". • Oagetwijfcld 
zal het U enkele aangename u;-en bezorgen 
en de echte Kerststemming in U verdiepen. 
Tevens zal U dan ook worden uiteengezet 
het grote nut van de M.-C in onze tijd. 
Wij hopen en vertrouwen dat wij op uw 
aller medewerking mogen rekenen, maar 
vooral van U Ouders! 
Tot ziens dan op 29 December en 6 Januari. 

INSTALLATIE KATHOLIEKE 
JONGE MIDDENSTAND. 

Onze katholieke Jonge Middenstand deed' 
sinds lang niet meer van zich horen. Het 
moet gezegd: tot aan het uitbreken van de 
oorlog mocht de vereniging er zijn, · maar 
toen werd ze, als zoveel andere, zó liefderijk 
in bescherming genomen, dat er van activi
teit naar buiten zo goed als niets meer ko
men kon. 
Maar de bevrijding kwam, enkele jonge 
Middenstanders staken de neuzen bij me
kaar, er kwam een Bestuur en de K.JM.V. 
was weer present. En toch was het nog niet 
wat het zijn moest. 
Goede wil, animo -_:_--volop! maar eç o -rit
brak leiding, er kon nog niet gewe;·kt wor
den volgens een vast plan. Er ·moest een 
aalmoezenier komen. Gezocht en gedaan, 
uitgesteld en nog eens gevraagd, en op een 
goeie Zaterdagavond kwam er een. Pater 
M. van Eyck riep zijn jongelui bij elkaar
in het KJV.-huis, Ze kwamen allemaal en
doen dat nog e1ke Zaterdagavond.
Maar ...... officieel waren het allemaal aspi-
rant-leden. Niemand, zelfs de Voorzitter, 
was geïnstalleerd. En zo kwam dan verle
den Londag de Installatie. De avond te
voren -was er een Avondwake in de kapel 
van het Theresia-Missiehuis. Enkele ogen
blikken vanoverdenking, een hartig woordje 
van den aalmoezenier, die wees op hun 
ideaal: Man van karakter, Katholiek van de 
daad. En daarna de Installatie van den Voor
zitter. Die zou s anderdaags de leden ins:al
leren, dus moest eerst hij zijn Belofte af ,eg
gen. Daarna werd door de leden zelf een 
kort Lof gezongen en werd de zegen met 
het Alle.--heiligste gegeven. 
's Zondagsmorgens werden de leden geïn
stalJeerd in de Kapel van de Eerw. Zusters 
van Duinendaal. Stille H. Mis van de aal
moezenier, waaronder algemene H, Commu-
nie. Daarna een preekje door ...... de Voor-
zitter Martien v. Amelsfoort ! In de puntjes! 
Toen werd de Belofte van trouw afgelegd op 
de afdelingsvlag. 
de plechtigheid werd bijgewoond door de 
Heren F. Witteveen, voorzitter van de 
plaatselijke R.K. Middenstand en A. Spie
rings, weike geste door de jongens ten zeer
ste werd gewaardeerd. 
Aan de feestelijke koffietafel (alle lof voor 
de Zusters) ontbrak niemand, ook de eet
lust niet en vooral de stemming niet. 
De heer F. Witteveen held een toespraak 
kort maar krachtig! en de heer Spierings 
genoot van zijn extra bakske en voelde zich 
weer eens opnieuw jong! De Wel eerw. Heer 
Kap. Damen, Adviseur van de R.K Midden
stand, kwam de jongelui gelµkweósen en 
zorgde voor een geurige tractatie. De Zeer 
Eerw. Heer Pastoor had de koffie geroken! 
Zijn belangstelling en zijn gelukwensen de
den de jongens in en in goed en zetten de 
kroon op een feestelijken morgen voor de 
KJM.V. 
En nu met volle zeilen vooruit! 
Boxtel zal de KJM. V. nog horen! 
Ze is achttien man sterk, maar er zijn onder 
onze Middenstanders nog heel wat jongeren, 
die bij hen thuis horen. De K.JM.V. rekent 
óók op hen! 
Toekomstplannen? Vooreerst geeft de ver
eniging op 12 Jan. a.s. een Oudersavond, 
met toneel, voordracht en zang. Een Ouders
avond waarop ook alle Middenstanders wor
den uitgenodigd. Een bonte avond vóór de 

Vasten en een Passie-avond staan verder 
nog op het program. 
Grote Middenstand, Thuisfront, Katholieke 
actie, de KJM, V, s�aat voor U klaar! 
Aan de Jeugd de toekomst! 
We trekken voorwaarts als Mannen van 
Karakter, als Katholieken van de Daad! 

BRABANTS' TONEEL 
dat op 26 en 27 Dec., ,,De Witte Non" in 
de Ark voor het voetlicht brengt is door de 
Kunstcommissie der KAB in Den Bosch aan
gezocht om een van haar kunstavonden te 
komen verzorgen met het toneelspel "De 
Vier Jaargèhjden" van Ant. Coolen, dat hier 
in Boxtel zeven succesvolle opvoeringen ge
noot. Naar verluidt heeft Brabants Toneel 
aan dit verzoek gehoor gegeven en zal zij 
op 3 Febr. 1947 in het Casino spelen onder 
auspiciën van de Bossche Kuns.kring. 

R.K. BOERINNENBOND. 

Zij die een lijst in hun bezit willen hebben 
van cursussen en lezingen kunnen zich wen
den tot de secretaresse. Ook kan men nog 
plattelandskalenders bestelien. 

Dr. PAUL JULiëN. 

Met verwljzmg naar de advertentie in het 
vorig nummer wordt herinnerd aan de voor
dracht van Dr. Paul Juliën, we1ke heden 
Vrijdagavond om 8 uur in de Ark wordt 
gegevtn. 
Ur. Juliën, behandelt het onderwerp: De 
Pygmeeën van Equatoriaal Afrika, De voor
dracht wordt toegelicht met interessante 
films, door den onde[zoeker zelf opgeno
men. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 10 December t.m. 16 December 

GEBOREN: Henricus A. M. zoon van J. H. 
van \iu6ht en van L. Smits; Wilhelmina A. 
J. doch,er van l-'. Schoer,makers en van J.
J. v. d. Aa; Petronella J. dochter van H. •
Cuij�en en van L. Spierings; Wilhelmus J.
H. M. zoon van Th. h. lLeuer en van A.
]. M. van Turnhout; Marinus C. M. zoon
van Th. Voets en van G. v. d. Oetelaar;
M;::ria G. C. dochter van H. M. v. Kempen
en van M. Th. v. \'v' eert; Henricus J. M.
zoon van W. H, Boleij en van L. W. van
Mierlo; Joanna A. M. M. dochter van S. P.
J. Kwmten en van J. M. v. d. Sanden;
Johanna G. A. dochter van A. ]. v. Uden
en van C. J. W. Kardurk; Jozef G. J. zoon
van J. Fr. v. cl. Langenberg en van A. J.
Karssemakers.
ONDERTROUWD Jacobus Johannes Theo
dorus van de Laar en Ca,harina Johanna 
Maria van Susan;e; Theodorus Pastoor en 
Bertha Maria van Esch; Ernest Martindale 
Godfrey en Anna Lol T edde Maas. - • -
GEHUWD: Mathias Hendrikus van de 
Laak en Zofia Zardecka. 
OVERLEDEN: Maria Anna van Nieuwburg, 
oud 15 jaren; Maria Toon en, weduwe van 
Hermanus Adrianus Herends, oud 76 jaren. 

Sport nieuws.

R.K.S.V. BOXTEL. 

Box_teJ verloor met flinke cijfers van Zalt
Bommel op eigen terrein en is met deze 
nederlaag in een zeer critieke positie ge
komen, haast even critiek als het vorige 
jaar, toen de twee laatste wedstrijden de 
besJ.ss,ng moesten brei.gen. Het was een 
hopeloze wedstrijd, waarm het aanpassings
vermogen van Zalt-Bommel wat betreft de 
terreinomstandigheden in verband met het 
vriesweer, veel beter was dan van Boxtel. 
Zalt-Bommel sp�elde de bal ineens, liet hem 
niet stuiten, bovendien zoveel mogelijk over 
de vleugels waar het terrein nog het beste 
bespeelbaar was. Dit was de beste methode 
zodat hier weer ee1:s te meer biijkt dat bij 
techniek ook tactiek hoort, wil men to't 
goede resultaten komen. In de eerste helft 
ging het nog iets, doch na de rust werd 
steeds slechter gespeeld. In er,kele minuten 
tijds scoorde Z.B. door fouten een drietal 
doelpunten, daarmede de overwinning veilig 
stellend. Het zat Boxtel in de eerste helft 
ook nfet mee, toen de rechtsbuiten goed in
schoot en de Z.-B. doelman de bal nog 
tegen zijn been kreeg, terwijl een gevaarlijk 
schot in de bovenhoek na de rust nog juist 
door hem ,kon worden gekeerd. Doch het 
verheeld allemaal niet, dat er beslist systeem
loos werd en dikwijls wordt gespeeld, te 
veel individueel, te weinig en tè slordig 
samenspel. Met dat al is Boxtel in • een 
zeer gevaarlijke positie gekomen, zodat het 
een hele toer zal zijn om nog vrij te komen. 
Laten alle spelers dit inzien en de volgende 
wedstrijd voor een overwinning zorgen. 
Boxtel Il kwam, zag, en overwon in Dinther 
bij Avesteijn. Hoewel de ruststand met 1-0 
inging in het voordeel van Avesteijn werd 
het einde toch 4-2 voor Boxtel. 
In enkele minuten scoorden de reserves een 
viertal, doelpunten, waartegen Avesteijn 
slechts eenmaal wist te scoren. De Boxtel
doelman gaf geen krimp en greep klemvast 
de moeilijkste ballen, waarmede hij een be
langrijke bijdrage leverde voor de overwin
ning. Alle spelers gaven trouwens een goede 
partij weg, de doelpunten waren van prima
gehalte. • -· 
Wegens vervoersmoeilijkheden kon de wed-



strijd van Boxtel IJl niet doorgaan. 
De A-junioren wonnen mee 4-1 van ODC 
A en blijven dus nog in de runnmg. 
Boxtel-li won in Gemonde met 1-U, cerwijl 
Boxte1-C bij ülJC gelijk speelde. Stand 
2-:l. 
Indien er a.s. Zondag wedstrijden doorgaan 
is het program: 
üü1-tiox,e1 2 uur; Boxtel II-Boskant I 
2 uur; Boxtel III-lioskant H 12 uur. 
We hopen nog dat .lfoxtel deze kans zal grij
pen, we kunnen gerust zeggen deze laa,sce 
kans daar UUl de geva"mijkste concur
rent is om de Jaats(e p,aacs. 
Boxtel lJ en lil hebben een �oedc kans, 
doch neem het niet te licht op. Uenk er 
aan wat UYG overkwam. 

K.S.V. O.D.C. 

Vlijmense Boys - ODC 2 - 4 

Ou� 11 - Scn,jndei 11I 1 - .2 
ÜiJL Hl - Scn.jndel IV 3 - 2 

Een koude oostenwind maakte het voor de 
supporters langs de lijn j.J. Londag nu niet 
bepaald aangenaam. \, oor de spe1e, s was het 
ecncer nog veel erger. O1e moesten spelen 
op een c__errein zo 11ard als een b,kkel. ûit 
verried de serieuze training. Zo ais �è
woonlijk was het begin voor de tegenpartij. 
De Boys speelde e11Lhousiaster en waagden 
zich meer op het keiharde terrein. Oe aa11-
vallen van UDC waren . echter vevaarlijker 
omdat zuiverder van opzet waren en een 
betere at.werking hadden. Na nn,:eve"r tien 
minuten spelen kwamen de Boys �oedkoop 
aan -de le,dmg. Een scherp genomen co1 'i..!r 
belande bij J. Dekkers, die juist voor v. d. 
Staak opgesteld op het laatste moment 
bukte, en de bal liet gaan, Dit verraste v. 
de s�aak en via zijn handen verdween de 
bal in zijn heiligdom 1-0. Een paar harde 
schoten van Peijnenburg vlogen over of 
langs het Boys doel. Weer hadden de Boys 
succes, de linksbinnen sc,hoot hard op doel, 
zijn schot belande echter bij de rechtsbuiten 
die keihard weer via v. d. Staak inschoot. 
2-0. Nada,t een doelpunt van de Boys we
gens buitenspel was geannuleerd, werden de
ODC-ers zichtbaar s,erker en nadat Schalks
een paar prachtkansen had gemist, had Peij
nenburg eindelijk succes 2-1. ODC bleef
aanvallen en toen de tweede helft begon
hadden de Boys geflatteerd de leiding met
2-1. Na tien minuten spelen, waarin de
Boys geen kans zagen om maar een enkele
keer v. d. Staak te belagen, werd de stand
gewijzigd in 2-3. De gelijkmaker kwam
van de voet van Schalks, die dicht bij den
Vlijmens�n doelman met een hard schot 
passeerde. Toen de Boys verdediging dacht
de buiter.spelval open te zetten, liep Willy
tactisch door, in • plaats van over te geven.
De Vlijmense Boys doelman moest door
uitlopend redding brengen en had in zoverre 
succes dat v. ·d. Hoogaard in moeilijke positie •
nog tegen de paal schoot. Het was maa'r uit
stel van er,kele minuten, want toen Hazen
berg, vlak bij het Boys doel de bal in zijn
bezit kreeg, wipte hij zuiver over de backs
heen naar v. d. Boogaard, die dankbaar, niet
hard, maar zuiver deze kans benutte 2-3.
Toen beging ODC de fout, om het zwaarte
punt in de verdediging te gaan leggen, op
een ogenblik dat men de tegenpartij volko
men de baas was. De aanvatten van ODC
bleven gevaarlijker, hoewel veel kleiner in
getal en zo kon het gebeuren, dat bij een
voorzet van Bergwerff, een doelworsteling
ontstond, waaruit Hazenberg met een zui
·ver gericht punttertje den Boys doelman
kansloos passeerde. 
Het 2de elftal verloor weer met de oneve 
goal, terwijl het derde met dito verschil won. 
Over het geheel genomen, een succesvolle 
dag. 
Programma voor a.s. Zondag.· Het lijkt niet 
waarschijnlijk, maar mocht er gespeeld wor
den, dan �rijgt het eerste elftal Haarsteeg 
op bezoek, die, wat Taxandria en Vlijmen 
hebben ondervonden, instaat is om voor een 
verrassing te zorgen. ODC-ers zorgt er voor 
Bat wij geen dergelijk cadeautje krijgen. 
Het 2e en 3e elftal hebben vrijaf. 

DVG-BMC 5'-3 
Zondag j.1. heeft DVG op een hard ter
rein, na een spannende en vooral na de rust 
goed gespeelde wedstrijd, een verdiende 
overwinning in de wacht weten te slepen. 
Direct na de aftrap is DVG in de aanval. 
Uit een mooie voorzet van links, die de 
BMC-keeper niet voldoende wegwerkte, 
weet de DVG-middenvoor de score te ope
nen. 1 -0. Dari gaat het spel op en neer· 
niet BMC iets meer in de aanval, waardoor 
er nu en dan hachelijke momenten voor het 
DVG-doel ontstaan. Na een half uur komt 
de DVG-voorhoede gevaarlijk opzetten en 
brengt de middenvoor met een hard schot 
de stand op 2-0. Zo komt de rust. Na 
de rust komt DVG er het eerste er niet aan 
te pas. Als BMC in de eerste minuut de. 
stand op 2-1 brengt, doordat een speler de • 
bal met zijn handen in het doel werkt, is 
er geen houden meer aan en in minder dan 
geen tijd hebben zij hun achterstand omge
zet in een 2-3 voorsprong. Als een kwar
tier voor het einde DVG een penalty krijgt, 
wordt deze omgezet in een doelpunt, zodat 
het gelijk is, 3-3. Nu komt DVG gevaar
lijk opzetten en voor de scheidsrechter, 
die goed leidde, het einde blaast, heeft de 
DVG-rechtsbinnen. de stand op 5-3 weten 
te brengen. 

Zo kwam het einde van deze goed gespeel
de wedstrijd, waarbij DVG iets meer kreeg 
dan ze verdiend hadden. 
Het tweede elftal speelde om twaalf uur 
tegen BMC II en won na een goed gespeel
de wedstrijd verdiend met 3-1. Nadat de 
rust was ingegaan met 2-0 in het voordeel 
van DVG wisten na de rust beide partijen 
nog eenmaal te doelpunten zodat het einde 
kwam met een 3-1 zegen voor DVG ll.
a.s. Zondag de wedstrijd van de dag, als de
weersomstandigheden het toelaten, spelen
de beide elftallen om twaalf uur uit, tegen
hun grootste concurrenten en wel Schijndel
III en IV. Goed succes!!

ODC Afd. Korfbal 
ODC 1-BKC I. 

In een zeer spannende wedstrijd bracht 
ODC I haar geduchte tegenstander BKC uit 
's Hertogenbosch een 4-0 nederlaag toe , 
Hiermede is één v. d. grootste struikelblok
ken op de weg naar het kampioenschap uit 
de weg geruimd. Het samenspel der ODCers 
overtrof dat der Boschsenaren. Onmiddel
lijk na het beginsignaal opende ODC een 
krachtig offensief, welke de BKC verdedi
ging manmoedig van zich afsloeg. Geduren
de t 5 min. ging het spel nu op en neer met 
aan beide zijde gevaarlijke momenten. Ein
delijk ontstond uit één der ODC-aanvallen 
een pracht goal, waarmee de thuisclub de 
leiding nam. Kort daarop verdween nummer 
2 door de mand. De BKC aanvallen bleven 
vruchteloos doch niettemin gevaarlijk. Na de 
rust werd BKC door een derde doelpunt van 
ODC geheel en al ontwapend. 
Een 4-0 overwinning was het �Ü?�e van 
deze sportieve wedstrijd. 

Rust Roest III ..!'m.JC III. 
Zaterdagmiddag moest ons derde twaalftal 
met een 5-3 nederlaag onderdoen voor de 
Eindhovense ploeg Rust Roest III. 20 Minu
ten voor het einde was de stand nog 3-3, 
doch R. Roest maakte zich in de korte tijd 
die nog overbleef met een 2--0 voorsprong 
meester van de overwinning. 
Programma a.s. Zondag: ODC 11-DOTB II 
OEC IV-ODC III .. 

R.K.S.V. Boxtel afd. Korfbal. 
Boxtel II - Deto VI 5 - 2. 

Zondag nam Boxtel II revanche op de in 
Eindhoven geleden 7-2 nederlaag. Boxtel 
had weinig moeite met Deto, aangezien deze 
slechts met 10 spelers in het veld versche
nen. Met deze uitslag mocht Deto dan ook 
zeer tevreden zijn, gezien • de vele kansen 
die Boxtel kreeg. Na het beginsignaal is 
Boxtel al spoedig in de meerderheid, doch 
slaagt er eerst in, na een kwartier spelen de 
leiding te n_emen. Spoedig is deze stand ech
ter opgevoerd tot :l-0. Ondanks het goede 
verdedigen van Deto verdwijnt tenslotte ook 
no. 3 door de mand. 3-0. Met deze voor
sprong gaàt Boxtel het wat kalmer aan doen, 
zodat er voor de rust geen doelpunten meer 

• gemaakt worden. Na de rust slaagde beide
partijen er in nog 2 maal te doelen, zodat
deze wedstrijd een 5-2 overwinning voor
Boxtel Il opleverde.

Dist rib.ut ie=Nieuws. 

OFFICiëLE BONNENLIJST. 

voor de le helft van de Ie periode
---"'I 

1947 (22 Dec. 1946 t.m. 4 Jan. 1947). 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 701 (strook No. 1) 
53-1 B.-ood: 800 gram brood.
53-2 Brood: 400 gram brood.
53-1 Boter: 125 gram boter.
53-2 Boter: 125 gram margarine of 100 gram

vet. 
53-3 Boter: 250 gram margarine of 200 gram

vet. 
53-1 Melk: 4 liter melk.
53-2, 53-3 Melk: 3 liter melk
53-1 Vlees: 100 gram vlees.
53-2 Vlees: 400 gram vlees.
53-1 Algemeen: 200 gram kaas.
53-2 Algemeen: 100 gram suikerwerk.
53-3 Algemeen: 1 ei. . -
53-4 Algemeen: 750 gram suiker, boterham-

strooisel enz. • of 1500 gram jam, 
stroop enz. 

53-tB Reserve: 1600 gram brood.
53-1 C Reserve: 800 gram brood.
53-28 Reserve: 200 gram kaas.
Bonkaarten KO KE 701 (strook no. 1).-
54-1 Brood: 800 gram brood.
54-1 Boter: 250 gram boter.
54-2 Boter: 125 gram margarine of 100 gram

vet. 
54-1 Melk: 12 Liter melk.
54-1, 54-2 Vlees: 100 gram vlees.
54-1 Algemeen: 100 gram kaas.
54-2 Algemeen: 100 gram suikerwerk.
54-3 Algemeen: 1 ei. . 
54-4 Algemeen: 250 gram suiker, boter

hamstrooisel enz. of 500 gram jam, 
stroop enz. 

54-1 D Reserve: 800 gram brood.
54-tE Reserve: 500 gram rijst, kindermeel

(uit rijst bereid) of kinderbiscuits. 
Tabakskaarten enz. 
T 63, T 64: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 64: 200 gram chocolade en/of suikerwerk. 
X 63: 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X 64: 100 gram chocolade en/of suikerwerk. 

Bonkaarten MA, MB, MC MD 701 strook 
no. 1) 
53-4 Brood: 800 gram brood.
53-4 Boter: 250 gram boter.
53-4 Margarine: 250 gram margarine of

200 gram vet. 
53-4 Melk: 5 liter melk.
53-4 Vlees: 300 gram vlees.
53-5 Vlees: 100 gram vlees.
53-4 Kaas: 200 gram kaas.
53-4 suiker. 250 gram suiker, boterham-

strooisel • enz. of 500 gram jam, 
stroop enz. , 

Voor de week van 29 December t.m. 4 
Jänuari zullen geen bonnen meer worden 
aangewezen. 
Deze week is wederom 100 gram vlees extra 
beschikbaar, zodat men in totaal 500 gram
per veertien dagen ontvangt. ' 
Op de bonnen voor tabaksartikelen zal bij 
aankoop van twee rantsoenen cigaretten ten 
minste één rantsoen cigaretten, vervaardigd 
uit Zuid-Amerikaanse tabak gekocht moeten 
worden. 
Het aanvullend kaasrantsoen voor perso
nen, geboren in een der jaren van 19:l7 tot 
en met 1932, zal in de vervolge worden ver
strekt in de vorm van 200 gram per 4 we
ken, in plaats van 100 gram per 2 weken. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Donderdag 19 December worden g�bruikt, 
met uitzondering van de bonnen voor vlees 
en melk, waarop eerst met ingang van 
Maandag mag worden gekocht. 
De niet aangewezen bonnen van de bon
kaarten 612 kunnen worden vernietigd. 
De in de bonnenlijst vermelde nummers van 
de bonkaarten MA, MB, MC, MD 701 
hebben betrekking op de extra-rantsoenen, 
geldende voor bijzonderen arbeid en voor 
aanstaande en jonge moeders. Zij, die hier
op recht hebben, zijn en worden periodiek 
in het bezit van deze bonkaarten gesteld. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 

De wnd. Directeur van de Distributiekring 
Boxtel maakt het volgende bekend: 

Na-uitreiking Bonkaarten 
De ná-uitreiking van Bonkaarten 701 zal op 
de volgende dagen en plaatsen geschieden: 
Boxtel en Schijndel 23 en 24 December '46. 
Best 23 December 1946. 
Oirschot 24 December 1946. 

Zitdagen te Esch en Liempde. 
De zitdagen te Liempde en Esch, ,welke op 
25 December 1946 en 1 Januari 1947 aldaar 
zouden moeten plaats hebben, worden ver
schoven naar 24 en 3 t December 1946. 
Alle tot de distributiekring Boxtel behorende 
distributielokalen zullen op 25 en 26 De
cember 1946 en op 1 Januari 1947 gesloten 
zijn. 

Spreekuur Directeur. 
Gedurende de weken van 22 tot 29 Decem
ber 1946 en van 30 December 1946 tot 4 
Januari 1947 komen de spreekuren te Box
tel (van iederen Woensdag) te vervallen. 

Lo�etten te Schijndel. 
De loketten Voorlichting en Centrale Kas 
zijn te Schijndel op 24 en 31 December 1946 
gesloten. 

De wnd. Directeur voornoemd, 
J. F. A. PARO. 

Paroch-ie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDA 22 Dec.: De H.H. Missen om half 
7, kwart voor 8, 9 uur en om half t t de 
Hoogmis. De Hoogmis zal worden opgedra
gen voor het geestelijk en tijdelijk ,welzijn 
der parochie. Om kwart voor twaald Maria
garde. Om half 4 H. Familie. Des avonds 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Vandaag gaat de schaal voor het Seminarie. 
De 2e schaal voor de bijz. noden van het 
Episcopaat. Beide collecten worden in de 

, milddadigheid der gelovigen aanbevolen. 
Dinsdag, 24 Dec. Vigiliedag van het Hoog
feest van Kerstmis, geboden vasten en ont
houdingsdag. In de vastenwet is geclispen
stterd niet echter in de onthoudingswet, zo
dat het op die dag verboden is veles en jus 

. uit vlees te gebruiken. 
Maandag en Dinsdag is het biechthoren des 
morgens onder de HH. Missen en Dinsdag
middag van half 3 tot 4 uur en van 6 uur tot 
half 8 in de 4 biechtstoelen. 
WOENSDAG, 25 Decemb.: Hoogfeest van 
IÇerstfeest. De H.H. Missen zijn om 4 uur, 
7 uur en om half 10. De nachtmis zal wor
den opgedragen voor het geestelijk en tij
delijk welzijn der parochie. Onder de stille 
H.H. Missen en na de plechtige H. Mis van 
4 uur worden door alle gelovigeI? kerstlie-

• deren gezongen. De tweede H. Mis van het
tweede drietal is met volkszang. Iedereen
wordt verzocht de parochieboekjes mede te
brengen en flink mede te zingen. De koor
zangers hebben direct na de nachtmis voor
rang bij het communieceren aan dè kleine
communiebank bij de biechtstoel vari den
pastoor. Na de middag om 3 uur plechtig •
Lof met Sermoen. Tot 5 uur gelegenheid om
te biechten.
DONDERDAG, 26 Dec.: 2e Kerstdag. De
H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 uur
en om half t 1 de Hoogmis. Om kwart voor 
8 gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn der parochie. Na de middag om 3
uur Lof met .Rozenhoedje. .

Woensdag 1e en Donderdag 2e Kerstdag is 
de 2de schaal voor de bijz. noden van het 
Episcopaat. 
Vrijdag, 27 Dec. patroonfeest van St. Jan, 
patroon van ons bisdom, om half 8 gel; 
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wev.

zijn der parochie.
Het Kerkbestuur verzoekt alle parochianer. 
die banken of stoelen hebben gepacht, dezG 
voor de H.H. Missen waarin ze zelf niet ko . 
men aan andere parochianen over te geven 
of schriftelijk op te geven in de sacristie. 
Dan zal voor verdere verpachting van die 
plaa(sen gezorgd worden. Daardoor krijgen 
alle mensen gelegenheid plaats in de kerk te 
hebben. Zitdagen: Maandag en Dinsdag 23 
en 24 Dec. van 9 uur tot half twaalf. Zon
dag 29 Dec. worden de niet betaalde plaat
sen opnieuw verpacht. Maandag 23 en Dins
dag 24 Dec. kan de bankenpacht betaald 
worden. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 uur tot half 8.

Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uu� 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adriana Leermakers Avendonks; 
z.a. gel. H. Mis voor Martina van Zeeland
vanwege de H. Kindsheid; H. Hart altaar
gel. mndst. voor Geertruda Verheij<len van
Sonsbeek; om half "8 gel. H. Mis voor Jo
hannes de Visser; z.a. gel. H. Mis voor Hen
drica Muselaers van D,unen vanwege de Re
traitepe·nning; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Henricus Poirters vanwege het koor;
om half 9 gel. H. Mis voor den Zeer Eerw.
Heer Pastoor C. Damen.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor .Henricus Veroude; z.a. gel. H. Mis 
voor 'Francina Mombers vanwege 0. L. Vr. 
v. d. Bosch; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Marinus v. cl. Meijden vanwege de
Handboogschutterij "Diana"; om half 8 gel.
jrgt. voor Joseph Renden; en Johanna Per
soons de hsvr.; z.a. gel. H. Mrs vanwege
het "Biddend Leger''; H. Hart altaar gel.
H. Mis voor Josina van Dam Verhoeven;
om half 9 gel. H. Mis voor Paulina Voets.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Martina van Zeeland; z.a. gel. H. 
Mis tot bijz. intentie; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Johanna Bogaers v. cl. Meeren
donk; om half 8 gel. H. Mis voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn der parochie; z.a. 
gel. mndst. voor Hendricus van Woensel; 
H. Hart altaar gel. H. Mis tot bijz. intentie;
om half 9 gel. H. Mis voor Henrica Maria
Smits.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Wilhelmina van Zogchel; z.a. gel. H.
Mis voor Gijsbertus Looijmans; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Johannes Konings 
te Esch over!.; om half 8 gel. H. Mis voor 
Christiaan Snelders vanwege de l?ond van 
het H. Hart ... z.a. gel. H. Mis voor Johan 
Pechtold te Boxmeer over!.; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Maria Anna van Nieuw
burg; om half 9 gel. H. Mis voor Jacobus 
Henricus van Buul. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan
dag: gel. H. Mis voor Anna v. d. Meijden 
v. cl. Ven; Dinsdag gel. H. Mis voor Mar
tina van Zeeland; Vrijdag gel. H. Mis voor
Wilhelmina van Zogchel; Zaterdag gel. H. 
M:s voor Marinus van Laarhoven. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te 
ontvangen: Josephus Petrus v.d. Velden uit 
deze par. en Hendriq. Maria Verschuren ge
boren te Waspik en won. te Waalwijk; Hen
ricus Arnoldus Maria van Liempt wedn. 
van Angela Honorina de Meij en Justina 
Maria Josephina Antonia Schippers, beiden 
uit deze parochie; waarvan heden de 2e 
afkondiging geschiedt; Petrus Johannes de 
Wild uit deze parochie en. Christina Jo
hanna Maria van Dijk geb. en won. te Esch; 
Henricus Hubertus van Grinsven uit deze 
parochie en Petronella Elisabeth Balvers ge
boren en won. te Lith; waarvan heden cl� 
3e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen 
waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste 
aan den pastoor bekend te maken. 

PRIESTERWIJDING. 

Op Zaterdag 21 December zal Mgr. Hop
mans in de Abdij der Paters Benedictijnen te 
Oosterhout de H. Priesterwijding toedienen 
aan onze dorpsgenoot Gerard van N;stel
rooy. De wijdeling hoopt zijn eerste plech
tige H. Mis op te dragen in de parochiekerk 
van St. Petrus, op 5 Januari. 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL. 

4e Zondag van de Advent, 22 Dec. 1946.

De eerste schaal is voor de Seminaria van 
ons Bisdom en worclt in uw milddadigheid 
bijzonder aa,nbevolen. De 2e voor de B.N. 
De Hoogmis is met volkszang. Om kwart . 
voor 12 H. Familie voor de jongens .. Even
eens om kwart voor 12 Santa Teresa voor 
de meisjes. Om half 4 H. Familie voor de 
mannen. Om 7 uur Lof met Rozenhoedje en 
Volkszang voor onze militairen in Indië 
Dinsdag vigilie van Kerstmis, Onthouding(
dag. Men mag dan 6een vlees of jus I 

e
vlees gebruiken. en
Woensdag Hoogfeest van Kerstmis. �!
eerste drietal H.H. Missen begint om 4 uu?,: 
het tweede drietal om 7 uur en het laatstè 
om kwart voor 10. Tijdens de derde H. Mis
van het .eerste en tweede drietal worden
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

ten dronk op het 

Nieuwe Jaar. 
Geheimen 

VAN STILTE. 
(Kerstverhaal). Meen niet dat het einde van een jaar on-

gemerkt aan uw aandacht kan voorbijgaan. Soms is de nacht een schoner bezit dan het 
Het is niet mogelijk de drempel naar een daglicht, niet om de duisternis, die alle 
nieuw jaar te overschrijden zonder even om schone dingen verborgen houdt, maar om 
te zien naar alles wat geweest is. Gij her-. de stilte, die de mooiste gedachten open 
innert u de vele handdrukken bij de vorige leggen kan bij de simpelste mensen. z?�'
jaarwisseling. Gij ziet de vele gezichten men de Kerstnacht niet een van zulke mo01e 
weer voor u, die u verleden jaar Zalig nachten kunnen noemen, die onvergetelijk 
Nieuwjaar kwamen wensen. En in een snelle zijn, omdat ze een stille herinnering open 
gedachten-flits gaat 't jaar aan uw herinne- leggen aan voorbije schoonheden. Van zulk 
ring voorbij, met al zijn ogenblikken van 'n simpele nacht wil ik u vertellen. 
liefde en geluk, tranen en verdriet. In een * * 
ondeelbaar ogenblik weet gij vóór u alles Het kon nog niet zo lang geleden zeledc-at 
wat ge verloren hebt of gewonnen. En als Thérèse een thuis had, zoals ieder • a11der 
twaalf sonore slagen u zeggen dat er weer meisje. Door allerlei boze spelingen van het 
een jaar voorbij is, dan zult ge onwillekeurig lot - of was het een spel der Voorzienig-
om u heen· zien, en vanzelf grijpt ge de han-. heid - was zij in het land der wereld-
den van die u lief zijn om een stil ogenblik wonderen gekomen om alleen deze gedach-
zonder woorden elkaar geluk te wensen, ten nog te bezitten voor de film te spe-
zalige voorspoed te gunnen en moed te ge- !en. Maar zoals het zovelen vergaat had zij
ven voor alles - wat komen gaat. ·het nooit verder gebracht dan tigurante in
Men kan reeds vele, jaren het nieuwjaars- een klein ballet. 
feest hebben meegemaakt, toch zal elk jaar Haar schoonheid viel niet erg op tussen 
opnieuw even de tintelende vreugde in u alle beroemdlieden u1t veelgevraagde films. 
trillen om opnieuw te beginnen met uw Om een ooed betaalde filmster te zijn, is het 
werk. Ook zal even de weemoed uw deel nodig de

0 

juiste lengte van oogwimpers te 
zijn om het vele mooie dat van u heenging. bezitten de beschikking te hebben over een 
Misschien zal de herinnering sterker zijn aantrekkelijke glimlach op een onschuldig 
dan het voornemen, maar wanneer gij dro- oelaat en nog vele andere uiterlijke hoe-
mend over het voorbije de handdruk voelt danigheden te kunnen aanbie�en. 1'1et !dea-
van uw vrienden, dan zal de levenslust door !isme, jong vuur en zuivere mtenttes 1s er
uw bloed stromen, dan zal het nieuwe alles niets te bereiken voor iemand, die een grote 
voor u betekenen. . filmster wil worden. 
Het nieuwe jaar brengt arbeid en strijd, mis- Maar dit alles wist Thèrése niet. Zij had 
schien ook verdriet en grote moeilijkheden alleen wat armoede, een sober costuum en 
maar arbeid en strijd houden ons jong en een groot verlangen naar geluk. Op sommi-

-veràrièCe-11 fuotilijkheu1::11 rnak-.:rr (jft� SL\.:J k. - -··ge i:h.5-cî, �'StG"i':� ',''!'.)'.)F 1•ë':JI'- ,fä i:;di(l.;, alJ��•f)
Geheel blank ligt het jaar voor ons, met een in het reikhalzen naar 'n goede maaltl}d, 
grote ontvankelijkheid voor goede en grote een mooi kleed of in het hunkeren naar de 
daden. Het is daarom van belang met grote glimlach van een grote filmster. 
vernieuwde energie te beginnen. Het is goed Het leven had haar nooit iets beters ge-
ons te bezinnen op ons werk, onszelf, ons schonken in de laatste jaren dan een enkele 
leven. , herinnering aan gelukkige dagen, toen z!j 
Men zegt dat de weg naar de hel geplaveid met andere kinderen speelden langs de hui-

-is met goede voornemens. Toch is het nodig zen van een oud stadje, waar haar ouders
onszelf te herinneren aan het doel dat wij leefden voor ze op 'n kwade dag dit leven 
ons stellen. Nieuwjaar mag gerust een dag verlieten, omdat er 'n gaskraan open stond 
zijn, waarop het wijnglas fonkelt en de rook op hun slaapkamer. Ook had zij nog de her-
der vriendschap om het lamplicht kringelt, innering aan een oud boek, dat zij van haar 
maar het moet tevens de bezinning zijn op oom gekregen had, die haar mee had ge-
de levenswaarden van ons kortdurig be- nomen naar het land der wereldwonderen 
staan. • . en voor haar gezorgd had, tot ook hij het 
Alleen wanneer wij bij de twaalf donkere leven niet meer baas kon en na een vreemde 
slagen, die 't nieuwe jaar inluiden, omzagen dood al gauw vergeten wèrd. 
naar 't verleden, en met grote moed naar de Voor Thèrése had iedere nacht zijn grote 
verte keken, .om met grote vastberadenheid bekoring, omdat het dan stil genoeg kon 
verder te gaan: dan alleen zal de koele zijn voor alle herinneringen. Het was haar 
dronk op het nieuwe jaar betekenis hebben. haar steeds opnieuw een vreugde 's nachts 
Ledig dan het glas tot op d� bodem, zeg het ver buiten de stad langs de kleine rivier te 
oude grijze jaar vriendelijk adieu en knipoog dwalen, die door 't maanlichte landschap 
vol vreugde tegen het pas geboren jaar, kronkelde. 
want het leven is schoon en goed. Hoe was het ook weer? 

Hernieuwde MOED. 
Verwonder u niet om de dagen 
die als kind'ren spelen voorbij 
en wil om de zin ook niet vragen 
van het mistige wintergetij 
dat het stervende jaar zal geleiden 
en het nieuwe verwelkomen gaat: 
laat enkel het lied u verblijden 
dat het brons van de klokken verlaat 
om over daken en velden 
.de komst van het nieuwjaar te melden 

Zie niet te zeer naar de dingen 
die achter u blijven bestaan 
de uren, die zwijgend vergingen,. 

• zijn nimmer vergeefs u ontgaan:
de stilte van dagen en uren
de rijkdom van maanden en jaar
was zuivere honing te puren
voor onszelven en ook voor elkaar.
Vergeet wat gij ooit hebt geleden
Wil moedig het nieuwjaar betreden.

Contact met Indië" 

Voorlichtingsdienst Kon. Ned. Indisch Leger

PADANG. 
Post zes der Jagers. 

Het is doodstil in het voorterrein, dat even 
zichtbaar is in de duisternis van dé tropen
nacht. Vuil-bruin zakt het water, dat de 

voorposten van dit voorterrein scheidt, door. 
de kali zeewaarts. Enkele schijnwerpers 
gooien een flauw licht op de bamboe-bosjes 
en struiken, schaduwen opwerpend, die de 
vreemde in deze contreien het gevoel geven, 
als zwierven honderden wezens door die 
struiken. 
Achter de zandzakken-barricades staan jon
gens van het bataljon jagers. Ze zijn een 
week in Padang, maar ze voelen zich thuis 
en voor hèn houden die schaduwen niets 
dreigends in. Zij voelen intuïtief aan, wan
neer het gevaar dreigt; zij voelen dit, om
dat zij weten, dat op hun schouders een 
grote verantwoordelijkheid is gelegd, ver
antwoordelijkheid voor vrouwen en kinde
ren in Padang. Geweren en mitrailleurs blij
ven op het voortterein gericht; het oog door
boort de duisternis. 
Plots wordt de nachtelijke stilte verbroken 
door aanhoudend vuur. Vanuit het struik
gewas worden schoten uit automatische ge
weren en andere vuurwapens op de post ge
richt. Het vuur komt van links en van 
rechts; het konit uit het midden. Het is als
of ieder bosje vol leven is. Maar het is ook 
alsof de Jagers dit verwacht hadden. Rustig 
wordt het vuur beantwoord. 'n Lichtkogel 
flitst op, het voortterrein in helderwit licht 
zettend. Ieder. struikje is zichtbaar en 1n die 
struikjes leeft het. Geweren worden aartge
legd, dan knettert het los. Het antwoord 
op de aanval. Gedaanten staan in het voor
terrein op; ze vallen en anderen sluipen van 
bosje naar bosje om veiligheid. Enkele ge
daanten vallen in het bruine-vuile kaliwater, 

De wind ritselde door de takken een melo
die van stilte. De avond vond zijn rust in het 
licht van de lange rij huizen, 'n klagende 
accordeon in de verte of een kinderstem
metje, dat langs de ramen klonk. Zo was het 
begin van iedere avond. 
Hoevele avonden waren er zo geweest? 
Alleen de herinnering daaraan gaf haar het 
geluk, dat zij jaren terug bezeten had. 
Zo heel veel had het leven haar niet ge
laten. 'n Figurante kan nauwelijks een ka
mer betalen. Van één dollar moest zij even 
lang leven als een filmster van een ver
mogen. 
Was het nu niet zoiets, wat de christenen 
Kerstmis noemen? Och, voor haar had dit 
feest nooit iets meer betekend dan wat rood 
licht en een rijke tafel. En ook dit was zij al 
lap~ ontwend. 
Wat anderen met Kerstmis <lachten had zij 
nooit begrepen, al hoorde zij graag de 
klokken in de nacht. 
Nooit had zij zich blij gevoeld, ómdat het 
Kerstmis was, al had zij eens in 'n katholieke 
Kerk met grote verwonderde ogen naar 
een mooie Kerststal gekeken waar in een 
zee van licht 'n kind (of was 't 'n beeld) 
was neergelegd op wat stroo. Heel even 
had zij een gevoel van eenzaamheid gehad 
toen een jongen van 't gymnasium haar toe
fluisterde "Dit is Kerstmis, Thèrése". 

Al deze gedachten speelde,; door haar 
hoofd, toen zij op 'n kleine brug, die ze 
genaderd was, plotseling het silhouet van
een man tegen de brugleuning zag staan. 
Zij durfde niet goed verder gaan, want 
nog nooit had de angst haar zo aangegre
pen als nu. Maar onweerstaanbaar werd ze 
aangetrokken door die marmeren gestalte. 
Zij liep de brug op en wilde hem snel 
voorbij gaan, toen hij zich omkeerde. Het 
maanlicht viel op zijn gezicht en opeens 
wist zij dat ze dit vroeger ontmoet had. 

- Dt schune gt!ta,ii.streld"u: en .!e w-ondc:rUjk,e • -
dromende ogen van deze man kwamen haar 
als 'n bekend gezicht voor. Onbewust was 
zij blijven stil staan. Alleen het ruisen van 
het water tegen de brugpijlers was te horen. 
Toen hoorde zij weer die woorden fluiste
ren: ,,Di� is Kerstmis, Thérèse". 
Niet ver van de kleine rivier begon een 
klokje te zingen. In het land der grote film
maatschappijen zijn de katholieke kerkjes 
niet zo talrijk. Met Kerstmis komen de men
sen van heel ver uit de omtrek met sleden, 
rijtuigen en paarden om de nachtmis bij 
te wonen. 

. De oude grijze pastoor kent al zijn paro
chianen zeer goed, en pas wanneer zij er 
allemaal zijn zal hij naar het altaar gaan. 
Maar dit jaar zag hij twee jonge mensen 
kort bij de Kerstkribbe neerknielen, die hij 
niet kende. Omdat hij echter wist dat de 
Kerstnacht de schoonste geheimen in zich 
bewaart, was hij niet verwonderd. 
Had de stilte van deze Kerstnacht niet de 
mooiste gedachten open gelegd bij twee 
jonge mensen? 

dat deze gedaanten meesleept. Mortiervuur 
vermengt zich met het mitrailleurgeratel. 
Dan is het weer stil. De aanval is afge
slagen. 

* * 
De zon werpt haar stralen op het voor
terrein als een jeep voor post zes tot stil
stand komt, De overste komt zijn jongens 
van post zes bezoeken. De nachtelijke aan
val is gevolgd door een aanval bij daglicht. 
De wachtcommandant, een stoere knaap van 
het K.N.I.L., springt in de houding en meldt 
zich. Dan - hij kent zijn overste - ver
telt hij ongedwongen, wat is voorgevallen. 
Kort en duidelijk. De overste knikt en kijkt 
instemmend naar de jongens, die de mitrail
leur reinigen. We lopen met den overste 
naar de barricade en kijken door de opening 
naar dat voorterrein, van waaruit geschoten 
is. De daken van kampongwoningen zijn 
zichtbaar. 
,,Lastig terrein," zegt de overste, ,,moet ver
beterd worden", voegt hij er aan toe. 
De jongens voelen wat de overste wil. Hij 
biedt hen een sigaret aan. Die sigaret, zo 
ongedwongen aangeboden, zegt ons hoe 
officier en soldaat elkander heeft 'leren 
waarderen. Dat groeit zo op de posten. 
,,Ze doken", overste, ,,lachte een jager". 
De overste knipoogt begrijpend. 
"Pracht jongens", zegt-ie dan, als we weer 
in de jeep stappen. 
,,Kerels!" beamen wij. En dat menen wij. 
Post zes in Padang blijft paraat en waak-

• zaam. Ook de andere posten. Padang is
trots op ;;ijn jagers.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heimwee. 

Geen Moeder kon zo blij verlangen 
naar de glimlach van een kind 
als oude, eeuwenoude zangen 
haar 't heil dat aarde en mens bemint 
dat in een Kerstnacht werd geboren 
tussen tijd en lied verloren. 

Hoe groot was eens haar blij verwachten 
toen zij de schaapstal binnentrad 
om aan het heimwee aller nachten 
het Heil te geven, dat zij had 
en in haar lichaam hield omsloten 
uit liefde en heiligheid ontsproten. 

Zo hebben wij een stil verlangen 
naar 't lied der klokken in de nacht 
dat ons weer geeft de bronzen zangen 
en 't bange heimwee van hun klacht 
naar eeuwig zingen, eeuwig loven 
en een druppel dauw van boven .. 

Wij hadden onze barre jaren 
wij hadden elk ons stil verdriet 
maar wie kon ons het leed besparen 
toen men ons nam het bronzen lied 
der klokken, zingend in de toren 
voor die met Kerstmis werd geboren. 

Ons Brabant heeft zoveel verloren 
zo menig moeder, menig kind 
de oorlog brak zo menig toren 
zoveel van wat ons volk bemint 
en nu wij niet de Kerstklok horen 
is Brabant als een wrak verloren. 

Heer, sta ons toe dat wij zo rouwen 
om 't ontberen van dit lied 
wil dit verlangen maar beschouwen 
::cils sip1p�lt' ePr, rlie me11 U hiedt_, 
en wil ons weer· de klokken geven 
als van het Kerstfeest lied en leven. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Gebed van Ouders 

wier zoon in den vreemde verblijft. 
Heer, tronend boven zon en maan 
Uw Rijk strekt verder dan hun baan 
Zie, mensen wriemelen in het rond 
En zoeken leeftocht voor hun mond. 

Zij trekken voort -langs zee en strand, 
bezoeken menige stad en land 
om in de jaren hunner jeugd 
te zien wat voor het leven deugt. 

Doch al wie trekt langs berg en dal 
Vindt goed èn kwaad schier overal, 
de zonde woekert alom voort 
en 't jonge har't wordt fel bekoord. 

' 

Houd Gij - ik vraag het om Uw Zoon -
den satan voor ons kind in toom, 
Geef hem uw Engel tot gezel 
want deze vriendschap is ons wel. 

Behoed hem alle dagen, Heer, 
voor ongeluk en ander zeer, 
te water, land of waar hij dwaalt 
of hoe zijn tochten zijn bepaald. 

Spaar hem voor moord en ruw geweld, 
aan 't rovend volk zij perk gesteld, 
laat hem bij watersnood of brand 
daar veilig zijn in 't vreemde land. 

Houd hem van zware ziekten vrij, 
zend alle ongeval voorbij, 
en treft hem iets, schenk deernis, God, 
aan goede zielen met zijn lot. 

En is zijn tocht dan eens volbracht 
zeg hem, hoe 't ouderhuis nog wacht, 
en dat wij uitzien naar een man 
die door het leven komen kan. 

Leid Gij hem, Heer, zo lang hij leeft, 
weer al wat eerloos hem weerstreeft, 

. tot hij het trekken hier eens staakt 
en zich naar U reisvaardig maakt. 

naar het Duits van Martin Behm 
(1557-1622). 
Vertaald door Herman Divendal, 
(De Spelewei). 
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NIEUWJAARSWENSEN. 

In ons op 3 Januari verschijnend nummer
worden nog de Nieuwjaarswensen opgeno
men die a.s. Maandag en Dinsdag zijn op
gegeven. 

"HERLEVEND BOXTEL" 

De vriendelijke invitatie van de Kunstcom
missie van "Herlevend Boxtel'.' om enkele 
uren met dr. Paul Juliën in de onmetelijke 
oerwouden, met de simpele zwarte bewo
ners, te vertoeven werd door velen dank
baar aangenomen. 
Voor een practisch volle en goed verwarmde 
zaal hield de bekende radiospreker en schrij
ver van het beroemde boek "Kampvuren 
langs den Evenaar" een zeer interessante 
lezing over de Pygmmeeën van Equatoriaal 
Afrika. 
Deze lezing werd rijk geillustreerd door 
eigen foto's en enkele korte films, die na de 
pauze gedraaid werden. Op Vrijdagavond 
20 December hebben wij in "de Ark" niet 
alleen kunnen vaststellen, dat Dr. Julien 
een geboren verteller is, maar ook hebben 
we kunnen zien, dat deze Afrikavorser een 

• meesterlijk fotograaf is. Dr. Juliën deed op
deze avond een greep uit de vele avonturen
die hij op zijn dertien tochten naar Afrika
meegemaakt heeft. Hij wist de wonderbaar
lijke natuur in tropisch Afrika, het moeilijke
karavaanleven met zijn talrijke desillusies
en het primitieve bestaan van de Pygmeeën
van Equatoriaal Afrika op boeiende, ja haast
onroerende wijze te schilderen. Deze grote
woudloper verstaat de kunst om den luiste
raar het verhaal als een tastbare werkelijk
heid voor ogen te toveren. De grote liefde,
die dr. Paul Juliën koestert voor Afrika's
wijde wildernis spreekt uit zijn warme ver
halende woorden.
Herlevend Boxtel heeft met deze avond haar
reeks kunstavonden in 1946 waardig afge
sloten.
Laten we hopen dat de series in 1947 even
kunstzinnig en even hoogstaand mogen zijn,
als die van het afgelopen jaar. En als het
Boxtels Kunstminnend publiek weer even
spontaan en joviaal haar medewerking ver
leent door een trouw bezoek en . . ... .  aan
werving van nieuwe leden zijn de volgende
series reeds bij voorbaat een uitgesproken
succes. v.d. A.

JACQUES VAN VLERKEN. t 

De familie van Vlerken ontving op de eerste 
Kerstdag uit Ned. Oost-Indië het droevig 
bericht van het overlijden van hun zoon 
Sjaak. Reeds op 18 Dec. is hij gestorven 
aan malaria tropicà; zijn vele vrienden en 
kennissen weten wat zijn ouders en familie
leden verliezen in deze opgewekte jongC11. 
Die hem wegbrachten naar het station, heb
ben nog steeds de herinnering aan de vrolijk 
wuivende soldaat, die vol moed afscheid 
nam: ,,tot over twee jaar . . .  en anders lach 
ik je boven wel uit". Zijn glimlach blijft ons 
bij. Met de Kerk fluisteren wij "dat hij 
ruste in vrede". 

BOXTEL. 
Raadsvergadering 23 December. 

Wegens gas-distributie, dit stuk ongecorri
geerd geplaatst. 

1n een vlotte vergadering werkte de Ge
meenteraad zich door een 18-tal punten 
heen. 
Na vaststelling der notulen en het behan
delen van enige ingekomen stukken betrek
king hebbende op een verbetering van de 
jaarwedde van den gemeenteontvanger en 
het medetellen van dienstjaren die, in waar
nemende functie, zijn doorgebracht als Se
cretaris en Ontvanger en die de goedkeu
ring van de heren Raadsleden hadden, zeg
den Burgemeester en Wethouders toe de 
verbetering van de afwatering van de weg 
in de kom van Gemonde, het bijwerken van 
de langs de Gemondse weg gelegen kànt
keien zoveel doenlijk te zullen bevorderen. 
Gemonde heeft, de laatste tijd, zoveel be
langstelling gekregen dat de Voorzitter, die 
Gemonde ,toch een zeer warm hart toe
draagt, moest opmerken dat de juiste ver
houdingen ten aanzien van heel Boxtel moe
ten blijven bestaan. 
De gemeenterekening en de bedrijfsreke
ningen over 1944 werden voorlopig vastge-, 
steld. 
De rekeningen van de Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon voor de jaren 1044 
en 1945 werden goedgekeurd 
De begroting voor 1945 en 1946 werd ge
wijzigd. De gemeente bezat geen rood-wit
blauwe vlag. Schijnbaar wel een oranje-blan
je-bleu. De Raad vond het nodig dat Boxtel 
een flinke vlag bezit en voteerde het daar-
voor nodige geld. 
Een kasgeldlening werd gesloten. 
In verband met de uitleg der gemeente op 
de van A. J. van den Boer aangekochten 
grond moesten een 3-tal ruilingen plaats 
hebben en wel met het Kerkbestuur der 
H. Hart-Parochie, met expediteur van den
Elzen en bakker de Leijer uit St. Michiels
Gestel. Deze ruilingen bracht de Raad tot

stand om de wegen, die geprojecteerd zijn, 
te kunnen aanleggen. 
Het ziet er naar uit dat komend jaar de 
gemeente nabij de van Merhe,imstraat en 
de gasfabriek een heel ander aanzien zal 
gaan krljgen. 
De Maatschappelijk Werkster kreeg een in
structie aangemeten, Niet dat zij die nodig 
heeft. Wie haar kent in haar werk weet dat 
deze dame zonder instructie zich van haar 
plicht bewust is. 
Belangrijk was dat een voorgevel-rooilijn in 
ontwerp werd vastgesteld vanaf het per
ceel van den heer Prick tot aan bakker van 
de Laar en vanaf de Rozemarijnstraat tot 
aan de Rijksweg. Het deel der Rechterstraat 
dat hier tussen ligt heeft al een afzonderlijke 
voorgevelrooilijn. Deze rooilijn nam de Raad 
als uitgangspunt en legde die verder uit. 
Voor de toekomst van Boxtel is dit zeker 
zeer belangrijk. 
Men kan uiteraard verschillen over de juiste 
lijn die getrokken moet worden om een goed 
verantwoorde rooilijn te krijgen maar een 
rooilijn is daar zeer nodig. De belangheb
benden krijgen de kans om er .het hunne 
vat:i te zeggen en dan komt het ontwerp 
nader in de Raad om te worden vastgesteld 
waarna Gedeputeerde Staten nog goedkeu
ring moeten verlenen. 
De schoolartsendienst Boxtel eq omgeving 
werd in het leven geroepen. Met Esch, Haa
ren, Liempde, Moergestel, St. Oedenrode, 
Oirschot en Oisterwijk heeft Boxtel een re
geling aangegaan om de schoolgaande jeugd 
onder voortdurende zorg te brengen van 
een schoolarts. Ongetwijfeld een mooi be
sluit. Te hopen is dat deze Dienst spoedig 
zal kunnen functionneren. 
Ouders van schoolgaande kinderen kunnen 
om dit besluit blij zijn. 
De hondenbelasting werd verhoogd. De Mi
nister oordeelde dit noodzakelijk. De be
lasting zal gaan bedragen: 
voor de eerste hond van denze!fdèn houder 
f 10,-; voor de tweede hond van denzelf
den houder f 15,-; voor meerdere honden 
van denzelfden houder f 20 - perhond. 
Kennelhouders betalen f 25,- perjaar. 
Voor honden uitsluilPnd gehouden ten dien
ste van de landbouw of enig bedrijf van nij
verheid of ter bewaking van erven, zal f 2,50 
verschuldigd zijn. 
De gemeentebegroting voor 1947 zal onder
zocht worden door de heren Dr. Verhoeve, 
de Visser, van der Krabben, van der Meij
den, de Laat van den Brandt en Oliemeulen. 
De Voorzitter deelde mede dat. de nieuwe 
straat die ontstaan is bij de Mgr. Wilmer
straat voortaan zal heten de Deken de Wijs
straat. Een waardige naam die geheel aan
sluit aan de historie van Boxtel. Zijn graf 
bevindt zich bij de kerkhofm,uur langs de 
Koppel, Met Vicarius van Alphen en Mgr. 
Wilmer vormt Deken de Wijs een trits van 
hoogwaardigheidsbekleders die ten nauwste 
met Boxtel verweven zijn en die allen heb
ben gewerkt tot welzijn van Kerk en Maat
schappij. 
Een raadslid vroeg om bij aanbestedingen 
rekening te houden met een goed schaft
lokaal voor. de arbeiders. Een juiste opmer
king. Het storten van vuilnis is in Boxtel 
ergelijk. Er is schijnbaar gebrek aan disci
pline bij het publiek. 
De politie houdt een wakend oog, maar het 
publiek toont zich hier niet van de beste 
zijde . 't Is onbegrijpelijk. Voor niets wordt 
het vuilnis opgehaald. In plaats van het or
delijk op gezette tijden mede te geven smijt 
men het hier en daar neer. Boxtel moest 
zich schamen dat dit in het openbaar moet 
worden gezegd. Laat ieder nu eens mee
helpen. Geen vuilnis op straat of op de weg! 
Alle vuilnis met de vuilniswagen meegeven! 
De straatverlichting ligt op de helling nu de 
P-N-E-M de centrale gaat exploiteren. Men
hebbe dus geduld. De Voorzitter belooft
dat het uitstekend wordt.
Het consumentencrediet is schijnbaar ieder
een niet voldoende duidelijk geweest. Nu is
het te laat. De termijn is gesloten. Toch zijn
de arbeiders van alle kanten ingelicht naar
vernomen werd.
De gasvoorziening is nog niet ideaal. Maar
daar kan de gemeente niets aan doen of ver
anderen. Laten wij hopen dat dit euvel maar
van korten duur is. ,,. 
Fietspaden en wegen vroegen aandacht. De 
weekmarkt wil men wederom laten floreren. 

WERING EN BESTRIJDING VAN 
BESMETTELIJKE BIJENZIEKTEN. 
Wetsontwerp door Tweede Kamer 
goedgekeurd. 

De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
heeft op 17 December j.l. het wetsontwerp 
tot wering en bestrijding van besmettelijke 
bijeenziekte goedgekeurd. 

Sport nieuws.

PROGNOSTIC. 
Nu Koning Voetbal heeft plaats moeten ma
ken voor zijne excellentie Koning Winter 
en er van voetbal voorlopig wel geen sprake 
zal zijn, kunnen we eens rustig het nog te 
spelen programma prognotiseren, al zal 
straks misschien blijken, dat het anders is 
uitgekomen, als wij hadden voorspeld. Be
ginnen we met no. 1 SCB beter bekend als 
de Bata. Zij hebben momenteel 21 punten, 
en kunnen er 31 halen. Hun programma is • 
echter zeer zwaar, n.l. een thuiswedstrijd 

tegen de Vlijmense Boys, en uit tegen Boxtel, 
Haarsteeg, St. Michiels-Gestel en Zalt Bom
mel. Bovendien loopt er nog een protest 
van de gespeelde wedstrijd tegen OOI en 
uit de gegevens is het welhaast�zeker dat de
uitslag van 3-2 wordt gewijzigd in 3-3. In 
dit geval bedraagt de voorsprong op ODC
maar een punt meer terwijl Taxandria zelfs

1 gelijk zou komen. Dat zij uit de nog te 
spelen wedstrijden de volle buit halen lijkt 
ons onwaarschijnlijk, en dat de ploeg, die
het hele seizoen de leiding heeft gehad met
de haven in 't zicht strand, is helemaal niet
uitgesloten, en lijkt ons zeer onwaarschijn
lijk ODC als no. 2 ziet derhalve belangstel
lend uit naar de verrichtingen van de leiders;
ofschoc;m hun programma niet zo zwaar kan
worden aangeslagen. Thuis Zalt-Bommel
Haarsteeg en OOI, en uit Best Vooruit. Zij 
mogen geen enkel punt verspelen, willen
zij nog meetellen. Rekenen wij de gestaakte 
wedstrijd niet mee dan kan het punten aantal
stijgen tot 27. Theoretisch is dus nog kans.
De grootste bedreiging voor dit tweetal komt
echter uit Oisterwijk van Taxandria. Of
schoon hun programma ook verre van ge
makkelijk is. 
Dat de strijd om de hoogste titel alleen tus
sen dit drietal wordt uitgevochten is geen 
voorspelling meer,, maar een uitgemaakte 
zaak 
S C B 
O D C
Taxandria 
Vlijmen 
Gestel 
Haarsteeg 
B. Vooruit
Z. Bommel
0 D I
Boxtel

13 
13 
11 
14 
12 
12 
10 
14 
12 
13 

10 
9 

·6
7
3
3
4
4
2
0

1 
1 
4 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
5 

2 21 
3 19 
1 16 
6 15 
3 12 
5 10 
4 10 
8 10 
8 6 
8 5 

33-15
45-21
36-19
30-27
22-19
29-38
14-26
32-46
17-30
16-32

DAMMEN 
De 1 e Boxtelse Damclub heeft deze week in 
Schijndel haar eerste nederlaag geleden. Zij 
kwam tegen D.V.S. met een invaller voor 
van Nistelrooy uit. In een spannende wed
strijd, getuige de gespeelde partijen waarin 
niet minder dan vijf remisse's voorkwamen 
en twee overwinningen aan de te acht bor
den, moest Boxtel het met 11-9 afleggen, 
daardoor de eerste plaats aan het even
eens nog ongeslagen D.V.S. afstaan. 
Zie hier de uitslagen. 

DVS Schijndel EBD Boxtel 
1. G. Deelen (plv.)-W, Tijbosch
2. J. v. Alebeek-A. Kool
3. S. Peters-H. Schuurmans
4. M. v. Bilzen-]. v. d. Wouw
5. M. v. Herpen-C. Steinmann
6. Jo Peters-E. v. Roosmalen
7. J. de Laat�H. Poulissen (res.)
8. W. Peters-C. Oliemeulen
9. A. Doleweerd-Chr. v. Rooy ·
10. M. v. Geffen-F. Leermakers

Eindstand 

1-1
1-1
0-2
0-2
1-1
1-1
2-0
1-1
2-0
2-0

11-9
Op 2 Januari 1947 wordt de thuiswedstrijd 
gespeeld tegen ECD uit St. Michiels-Gestel, 
aanvang half acht, in hotel Theeuwkens, 
terwijl op 7 Januari 1947 naar E.O.D. in 
Oisterwijk wordt gereden voor de laatste 
competitiewedstrijd van dit seizoen. 
24 December en 31 December a.s. geen on
derlinge wedstrijd. 

TAFELTENNIS 

De uitslagen der laatste twee weken ge
speelde competitie wedstrijden luiden als 
volgt: Advance I - Breda II 5 - 5. Advance I 
V�a Versa II 9 - 1, Advance I - BeQuick 1 
5 - 5. Advance 2 - Pieus I 8 - 2, Advance 1
- ETC 1 4 - 6, Advance 3 - Helmond 1 4 - 6.
a.s. Zaterdag worden op twee verschillende
plaatsen de voorronden verspeelt om het
persoonlijk Boxtels tafeltenniskampioenschap
voor Dames en Heren, enkel en dubbel spel
ter1j he7:ondag 29 December de verschillen
de ,van e finales en finales worden verspeeld
in het zaaltje achter Café van Breugel (Bos
seweg). Deze zeer belangrijke weçlstrijden
waarbij het geducht zal spannen hebben
plaats van ongeveer 2 tot 6 uur .. Voor in
schrijving wende men zich tot den Heet
C. Steinmann Rechterstraat 6, daar hiervoor
enige verplichtingen tegenover de Neder
landse tafeltennisbond moeten worden over
wonnen. De titelhouders zullen allen hun
kansen verdedigen �oewel aangenomen mag
worden dat e.v.t. verrassingen niet zullen
uitblijven.

Distributie= Nieuws. 
DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 

De waarnemend Directeur van de distribu
tiekring Boxtel brengt het navolgende ter 
openbare kennis: 

Heren Winkeliers: ATTENTIE 
Uw handtekening of firmastempel onder de 
laatste bon. 
Met ingang van heden moeten alle detail
listen, die consumentenbonnen inleveren op 
opplakvellen, welke niet geheel zijn volge
plakt, in het eerste vakje, voJgende op, dat 
waarin de laatste bon is geplakt, hun hand
tekening of firmanaam plaatsen. 
De ambtenaren is opgedragen hierop nauw
lettend toe te zien en de desbetreffende op
plakvellen bij aanbieding absoluut te weige
ren, wanneer aan bovenstaande bepaling niet 
wordt voldaan. 
Boxtel, den 23en December 1946. 
De Waarnemend Directeur van de Distri-

butiekring maakt bekend: 
Brandstoffen voor Kamerbewoners. 
Voor de tweede gedeelte van het stooksei
zoen kunnen wederom aanvragen worden 
ingediend, ter yerkrijging • van brandstoffen� 
bonnen voor het verhuren van een kamer. 
Aanvragen dienen, te geschieden per formu
lier MD 333-22 vóór-10 Januari a.s. 
Na-Uitreiking Petroleumkaarten. 
Voor de laatste maal zal nog een ná-uitrei
king plaats vinden van petroleumkaarteD 
voor kook- en vè.rlichtingsdoeleinden op de 
navolgende dagen: 
-Boxtel, Schijndel en Best van 30. December
1946 tot en met 4 Januari 1947.
Oirschot van ao ,December 1946 tot en met
2 Januari 1947.
Liempde op 3 Januari 1947.
Esch op 4 Januari 1947 des voormiddags.

De wnd. Directeur voornoemd, 
J. F. A. PARO. 

"J;arochie=Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL.

ZONDAG, ,29 Dec. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 
_de Hoogmis. Qm kwart voor 8 gel. H. Mis
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochie. Des avonds om 7 uur Kruisweg 
voor degenen ,wier namen in de maanden 
Oct., Nov. en Dec. op het zielboek staan; 
daarna kort Lof. Vandaag de 2e schaal voor
de bijz. noden van het Episcopaat welke
bijz. in de milddadigheid der gelovigen 
wordt aanbevolen. Vandaag zal onder alle
H.H. Missen den Zeer Eerw. Heer pastoor
v. d. Boogaard een afscheidspreek houdea
voor zijn vertrek naar de Missie van Trini-
dad.
WOENSDAG, 1 Jan.': Feestdag van 's He
ren Besnijdenis. Ofschoon de verplichting tot
mishoren en onthouding van slavelijke wer.:. • 
ken is opgeheven, is het toch het ver� 
langen der Kerk dat deze dag zoveel 111oge
lijk als Zondag gevierd wordt. De H.H.
Missen zijn op die dag om half 7, kwart v.
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. Om half·
7 gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochie. Na de middag ora 
3 uur Lof met Rozenhoedje om Gods zegen 
af te smeken over het nieuwe jaar. Ook op 
deze dag is de 2e schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaat. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag der maand, om. 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart
waaronder algemene H. Communie voor de 
leden van de Bond van het H. Hart. Des 
_avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Zaterdag eerste Zaterdag der maand en te-
vens Priester-Zaterdag. ' . • 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. Na het Lof is het biechthoren tot

8 uur. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 uuc
en van 6 uur tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering van
de zelatricen van den Bond van het H. Hart.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Albertus Welling; z.a. gel. jrgt. vooc 
Wilhelmus v. d. Broek en Maria Catharina 
v. d. Pasch de hsvr.; om half 8 gel. mndst:
voor Peter Karel van Rooij; om half 9 gel 

mndst. voor Hendrica Muselaers van Dra
nen. 
DINSDAG: om kwart voor-7 gez. mndst. 
voor Lambertus v. d. Besselaar; z.à. gel. 
mndst. voor Anna v. d. Steen v. d. Brand; • 
om half 8 gel. H. Mis vanwege "Biddend 
Leger"; om half 9 gel. mndst. voor Petns
Bergman. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. ge2:. 
jrgt. voor Geertruda Roozen; z.a. gel. mndst. 
voor Hendrica v. d. Loo van Esch; om half 8 
gel. H. Mis voor oud Deken Spierings; OOI 

half 9 gel. mndst. voor Martinus v. d. Steen. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Anna v. d. Meijden v. d. Ven; z.a. gel. 
H. Mis voor Johan Pechtold te Boxmeer
over!.; om half 8 gel. H. Mis ter ere van het
H. Hart; om half 9 gel. mndst. voor Petro-
nella Johanna van Hal.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. ge2:. 
jrgt. voor Wilhelmina van Osch v. d. Mee
rendonk; z.a. gel. H. Mis tot bijz. intentie; 
om half 8 gel. H. Mis ter ere van het Onbe
vlekte Hart van Maria tot bekering der zon
daars; om half 9 gel. jrgt. voor Eduard
Clerx. 

• In het Liefdehuis zullen geschieden: Maan
dag en Dinsdag: gel. H. Mis tot bijz. inten
tie; Donderdag gel, H. Mis voor Marims
van Laarhoven; Vrijdag gel. H. Mis voor
Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Zaterdai
gel. H. Mis voor Martina van Zeeland.
Het H. Sacrament des Huwelijks wènsea
te ontvangen: Jesephus Petrus v. d. Velde•
uit deze parochie en Hendrica Maria Ver
schuren geb. te Waspik en won. te Waal
wijk; Henricus Arnoldus Maria van Liempt
weduwnaar van Angela Honorina de Meij
en Justina Maria Josephina Antonia Schip
pers, beiden uit deze parochie; waarvan he
den de 3e afkondiging geschiedt. De gelo- .
vigen zijn verplicht de hun bekende huwe-:.
lijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd
ten spoedigste aan den pastoor bekend te
maken.



· PAROCHIE H. HART BOXTEL
Zondag in het Oct. v. Kerstmis, 29 Dec. '46 
:De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
.de B. N.; om 7 uur kort Lof met volks
zang en Rozenhoedje voor onze militairen 
,in Indië. Daarna Kruisweg voor hen, wier 
namen op het zielboek staan. 
Dinsdag laatste dag van het burgerlijk jaar; 
des avonds om half 8 Lof met Preek en 
Te Deum. Er is alle reden aan het einde 
van het jaar het Te Deum te komen zingen 
uit dankbaarheid voor alle weldaden die 
God ons het afgelopen jaar schonk. 
Woensdag burgerlijk Nieuwjaar, feest van 
's Heren Besnijdenis; de H. Diensten zijn als 
op Zondag. 
Donderdag feestdag van den Heiligen Naam 
Jezus. Om 3 uur H. Familie voor Moeders 
. en gehuwde vrouwen. 
Donderdag gelegenheid tot biechten van 
6 tot 7 uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand, toege
wijd aan het H. Hart; des avonds om half 
8 Lof 
Zaterdag Priester-Zaterdag: na de H. Mis
sen wordt het gebed voor de priesters ge
lbeden. 
ZONDAG, 29 Dec. 6 uur 1.d. voor mej. v. 
d. Horst vanwege Broed. H. Rozenkrans;
7 uur l.d. voor het geestel. en tijdelijk wel
zijn der Parochie; 8 uur Ld. voor een Over
ledene; kwart over 9 Ld. voor een be
!houden terugkeer uit het buitenland; half
11 de Hoogmis voor Antonius v. d. Eerden
als over!. lid der H. Familie.
MAANDAG, 30 Dec. 7 uur l.d. voor Ma
•rinus v. d. Meyden in de St. Petruspar. over
deden; t.d. voor Adrianus Koster te Ge
monde overleden; kwart voor 8 1.d. voor
Petrus Swinkels; half 9 Sollemneel jrgt. voor

KEES HULSKENS 
Kapper 

den Z.E.H. Franciscus Eras, zijn ouders, 
broers en zusters. 
DINSDAG, 31 Dec.: 7 uur l.j. voor Petrus 
van Gils-T raa; kwart voor 8 Ld. voor Anna 
Doevendans v. Grinsven; l.j. voor Cornelia 
Schoenmakers-Voermans; half 9 Ld. voor 
den Heer Lambertus Goossens vanwege de 
Buurt. 
WOENSDAG, 1 Jan 1947: Burger!. Nieuw
jaar. Feest v. d. Besnijdenis des Heren; 6 
uur l.j, voor Albertha v. Breugel-Cornelissen; 
7 uur Ld. voor het geest. en tijd. welzijn der 
parochie; 8 uur Ld. voor den Heer Theo
dorus Schots-Schoenmakers; half 9 Ld. voor 
den Heer Lambertus Goossens vanwege de 
Buurt; half 1 t z.d. voor Paulina Verhoeven 
vanwege Broers en Zusters. 
DONDERDAG 2 Jan.: 7 uur I.m. voor 
Adriana v. d. Berg-Jonkers; I.m. voor Adria
nus van Hommel; kwart voor 8 l.d. voor 
Antonius Wagenaars en echtgen.; l.d. voor 
Adrianus en Franc. Wagenaars; half 9 z.j. 
voor den Heer Leonard Leaders. 
VRIJDAG, 3 Jan.: kwart voor 7 pl. z.d. voor 
de leden van de Broed. H. Hart; l.j. voor 
Maria v. Hal-Dankers; kwart voor 8 l.j. 
voor Maria van d. Plas-van Summeren; I.m.
Hendrika v. Eijndhoven-Bekkers, half 9 I.m. 
voor Gerardus van Erp-Smulders. 
ZATERDAG 4 Jan.: I.m. voor Jacoba v. d. 
Horst-Rademakers; I.m. voor Joannes Dries
sen; kwart voor 8 I.m. voor Wilhelmina 
Pijnenburg-Roosenboom; I.m. voor Jo van 
Zeeland; half 9 pl. z. j. voor Jos van Su
sante; half 10 gez. Huwelijksmis. 
PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE 

Zondag onder Octaaf Kerstmis 
ZONDAG, half 8 H. Mis welzijn der paro
chie; ·10 uur jrgt. voor Frans van Di 
MAANDAG: half 8 jgrt. voor Man. nan-

A. VAN KOL
Mag. ,,De Bijenkorf 

na hsvr. van Frans van Dijk. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Anna Bekkers. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Bernardus 
Endstra. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hendricus 
van Griensven en Wilhelmina de hsvr. • 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor leden broe
derschap H. Hart. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Heessels, Petronella de hsvr. en Jan Hees
seis. 
Deze week zullen geschieden: Maandag H. 
Mis voor Cornelis Fick; Dinsdag H. Mis 
voor Johanna Fick; Donderdag H. Mis voor 
Catharina Fick; Vrijdag en Zaterdag H. Mis 
voor Johannes de Vroom. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 
Zondag na Kerstmis 1946 . 

ZONDAG 29 Dec.: half 8 H. Mis vanwege 
de Godvruchtige vereniging ter ere van de 
H. Theresia voor wed. Catharina v. d. Mey
den-v. d. Heyden; 9 uur H. Mis voor mej.
Wilhelmina v. d. Boom; half 11 de Hoog
mis voor het welzijn van de parochianen.
De eerste schaal is voor ons eigen kerk, de
tweede voor B.N. Aan de ingang van de
kerk is er. gelegenheid bij te dragen voor
Katholiek Thuisfront.
Half 4 Lof met rozenhoedje, om Gods zege
ningen te verkrijgen over de priester-Zater
dag van deze week. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere
intentie; kwart over 8 H. Mis, waarbij de
kerk met een kaars wordt vereerd voor de
familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel.
DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere
intentie; in deze H. Mis moeten in 't bij
zonder Gods zegeningen afsmeken over het
bewaarschoolonderwijs; kwart over 8 H.

Mis in deze H. Mis moeten wij den goedea 
God extra vragen om arbeiders in Zijn oogst 
WOENSDAG: half - 8 H. Mis, om Goda 
zegeningen te verkrijgen over het Nieuwe 
jaar; 9 uur H. Mis, om vele en waardige 
priesters te verkrijgen; half 11 de Hoogm.ii 
tot welzijn van de parochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de tweede voor de arme kerken van ons 
Bisdom. Wegens het feest van 's Herea 
besnijdenis is deze Nieuwjaarsdag een da� 
van devotie, waarop de H. Diensten zija 
als op Zondag. Om half 4 Lof met rozen
nieuwehoedje, om Gods zegeningen over 
het nieuwe jaar te verkrijgen. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de fa
milie Manders-Mooren; kwart over 8 H. 
Mis tot intentie v. d. leden der Godvruch
tige vereniging ter ere v. d. H. Theresia. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag van de maand, 
H. Mis tot bijzondere intentie. In deze
H. Mis worden Gods zegeningen gevraagd
over het parochiehuis. kwart over 8 H. Mis,
waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd
voor de familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de fami
lie v. d. Bpom-Hendriks; kwart over 8 H. 
Mis, om van God, vele en waardige prieste� 
te verkrijgen .. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en vaa 
half 6 tot 7 uur. Zes uur Lof met rozen
hoedje voor Maria's biddend leger om voor
lichting v. d. H. Geest voor onze regering, 
voor het behoud van onze jongens en man
nen in Indië en voor vreedzame verho•
dingen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht voor 
Gerard Veroude te Boxtel, Hendrika v. d. 
Loo-van Esch in de parochie St. Petrus, Mi
chiel v. d. Heyden-van Aspert in de parochie 

wensch( cliënten, vrienden en 
\kennissen Zalig Nieuwjaar. 

Stationstraat 55 Markt 4

JOH. THIJS-v. d. BRANDT 
wenscht Familie, Vrienden en 

klanten een voorspoedig 

Mej. M. VAN VEGHEL 
wenst al haar klanten een 

Gelukkig Nieu�jaar. 

G. VERDONK & ZOON

Aanemersbedrijf, Boxtel.
wenst aan alle cliënten en ken
nissen een ZALIG NIEUWJAAR. 

KAREL _v. d. BRAAK 
Koster parochie H. Hart 
Nieuwe Kerkstraat 28 

"'enscht Vrienden en Begunstigers 
eèn · Zalig Nieuwjaar. 

F. VAN DEN BRANDT & Zn.
Smederij, Stationstraat,

wenschen hun klanten een 
Zalig Nieuwjaar. 

Manufacturenhandel 
,;K-LEIN MAAR DAPPER" 

Rechterstraat 67

wenscht ·klanten, begunstigers en 
vrienden een Gelukkig Niem_vjaar 
,en hoopt volgend jaar 100 % te 
kunnen leveren. 

W. L. VAN A'MELSVOORT
Vrienden en Kennissen

Zalig Nieuwjaar 

·S'fOOMVERVERIJ "DE ZON"
Rechterstraat 54 

wenscht U veel geluk en voor
-9poed in het Nieuwe jaar. 

GARAGE LOOYMANS 
wenscht allen Zalig Nieuwjaar 
Eindhovenscheweg 31, Boxtel 

A. van Erp & Zoon
Brandstoffenhandel

Expediteurs. en Café •
Zandvliet 26 

wènschen hµn cliëntèle een Ge
lukkig Nieuwjaar. 

De Agenten en Bestellers van 
BRABANTS CENTRUM 

wenschen hun Abonné's een 
Zalig 'en Gelukkig Nieuwjaar. 

W. A. VAN DER MEER' 
J. J. v. �- MEER-v. ALBACH 

··z.N.

Wed. DE HAAS-SELHORST
Stationstraat 18 

Drogisterij 
Zalig Nieuwjaar 

• De Administratie van
BRABANTS' CENTRUM 

wenscht Abonné's en Ad,ver
' teerders 

, Zalig Nieuwjaar . 
. , ___ ...._ ___________.

ZALIG NIEUWJAAR. 
. _ Schildersbe_drijf CORNs. BEVERS 
1 ,-, ' 

- Boxtel.

Zalig Nieuwjaar 

JAC. GHIJSSENS 
Broodbakkerij 

Stationstraat 102 
Zalig Nieuwjaar 

FIRMA J. P. TIELEN 
Stationstraat 28, Boxtel 

Zalig Nieuwjaar. 

L. VAN DER MEIJDEN .
Brandstoffenhandel

Prins Hendrikstraat 16

Zalig Nieuwjaar 

• A. N. KOOL
Zuivelhandel en Kruidenierswaren 

van Coothstraat 5

Geluk en Voorspued in 194ï. 

D. G. VOS
Stationstraat 44

Boter-, kaas- en Vischhandel 
wenscht zijn cliëntéle en bekenden 
een Gelukkig· Nieuwjaar . 

JAN VAN LIEMPT 
Bakkerij Stationstraat 63 

Zalig Nieuwjaar 

H. VAN EIJCK-DE LOUW
Breukelschestraat 42

Heerenmode. 
Zalig Nieuwjaar 

Het Manufacturenhuis 
,,DE MAGNEET" 

Breukelschestraat 95

wenscht allen een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

Alle leerlingen en oud-leerlingen, 
vrienden en kennissen worden een 
Zalig Nieuwjaar toegewenscht 
door 

M. J. VAN NISTELROOIJ
Coupeuse Leerares.

LAMBERT v. d. VLIERT 

Rechterstraát 13, Boxtel 
Zalig Nieuwjaar 

F. HAZENBERG
Brood- en Kleingoedbakkerij 
wenscht cliëntèle, vrienden en 
kennissen 

Zalig Nieuwjaar 

Fa. v. d. BROEK & LAUS 
Dames en Heerenkappers 

• Breukèlschestraat 34
Gelukkig Nieuwjaar

Nieuwjaar. 

W. P. BIEMANS 
Dames- en Heerenkleermakerij 

Stationstraat 52 
Zalig Nieuwjaar 

J. M. VAN GEEL-DE KONING
wenscht cliëntéle een 

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar 

A.v. d. BRAND 
Breukelschestraat 7

-aan klanten, vrienden en kennis
sen, Zalig Nieuwjaar.

Wij wenschen onze cliëntèle, 
vrienden en kennissen een 
Zalig Nieuwjaar 
JAC. MELIS-VAN ROOY 

Eindhovenscheweg 12 

P. G. VAN DE WEIDE 
Schoenhandel 
Stationstraat 24 
Zalig Nieuwjaar. 

.SLAGERIJ v. NISTELROOY 
Rechterstraat 20 

Z.N. 

Grossierderij 
A. J. VAN LAARHOVEN -

Breukelschestraat 89 
wenscht Begunstigers en Vrienden 

Zalig Nieuwjaar 

M. W. v. d. WEIDE
Zuivelhuis, Stationstraat 2 

wenscht allen gelukkig Nieuwjaar. 

B. HENDRIKS
Levensmiddelenbedrijf "T J, -CJ" 

wenst allen een 
Gelukkig Niell;wj'aar 

BANKETBAKKERIJ "NOVA" 
veel geluk en voorspoed in 1947. 

W. van Griensven.

J. BULLENS
kapper

Stationstraat '.20 
wenscht cliëntèle een 

Gelukkig Nieuwjaar 

Smede;ij 
P. v. d. BRANDT-BAAIJENS

Nieuwe Kerkstraat 48
Zalig Nieuwjaar 

Firma Wed. P. SPIERINCS 

Breukelschestraat 88 . 
Zalig Nieuwjaar. 

Breukelsestraat 78 Boxtel 

NIC. NEGGERS 
Kleinderliempde 

wenst alle abonné's 
Zalig Nieuwjaar. 

JOH. BRAKEN 
Besteller van Brabants Centrum 

in Liempde 
wenst zijn abonné's 

Zalig Nieuwjaar. 

Wij wensen onze cl;3.-.ten een 
Zalig" .Nieuwjaar. 

J. A. GEMEN 
Onder Rijkstoezicht 

Gediplomeerd Schoe�ersteller 
Stationsstraat 14 Boxtel 

Aan vrienden en Kennissen een 
Voorspoedig Nieuwjaar. 

LUVA Sold. JOS. VAN RUN 
N. 280321002
I ARVA L.S.K.
7 Dec. Divisie 
Veld postkantoor 
Batavia. 

Wij wensen allen een 
Zalig Nieuwjaar. 

J. A. GEMEN 
Schoen- en Sporthandel 

Stationsstraat 14 Boxtel 
H. v.d. ANKER

Transportbedrijf en Brandstoffen 
Liempde 

Zalig Nieuwjaar. 

Een Zalig en Voorspoedig Nieuw
jaar zij U toegewenst door 

C. BEVERS
MOLENSTRAAT 8 

Boxtel. 
Het bekende adres met de groot
ste sortering Parfum, Brillantine, 
Poeder, Rouge, Lippenstift, Crème 
Eau de Cologne, Tandpasta, etc. 

Accountantskantoor 
ANT. S. P. VAN DER HORS'f 
Belastingconsulent 
Molenstraat 76, Boxtel. 

Z.N,

ZUS VAN ZEELAND 
wenst al haar klanten 

ZALIG_ NIEUWJAAR. 

JOH. VAN RUN 
van Café "De Sportwereld" 

Stationstraat 94, Boxtel 
wenscht allen in en buiten Boxtel 

een Vóorspoedig 1947 

A. VAN VLERKEN.
Horlogerie 

Boxtel 
ZALIG NIEUWJAAR 

F. J. WITTEVEEN 
Manufacturen- en 

Confectiebedrijf 
Rechterstraat 

Hotel 

ZALIG NIEUWJAAR. 

ZALIG NIEUWJAAR. 

Z.N. 

W. v. d. HEIJDEN
Drogisterij de Vijzel

Markt 18, Boxtel 

F. J. WITTEVEEN 
Woninginrichting 
Rechterstraat 22 

ACCOUNTANTSKANTOOR 
A. J. ROBBEN 

Niepwe Kerkstraat 85 Boxtel 
wenst allen een Zalig en 

Gelukkig Nieuwjaar. 

BOVENDEERT'S SCHOENHANDEL 
en· Afd. Voetverzorging 

Zalig Nieuwjaar. 

FIRMA FR. DE KONING & ZOON 
AANNEMERSBEDRIJF 

wenscht haar klanten een Zalig en voorspoedig 1947. 

BIEM.ANS' BIOSCOPEN 

wenschen Vrienden, Kennissen en Bioscoopbezoekers· een 
Gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. 



v. h. H. Hart, de wed. Maria Berends-Toonen en Geertruida Rooyakkers-Pardoel inBoxtel overleden.De zelatricen van de Bond van het H. Hart'Vorden vriendelijk verzocht, de maandbrief� van het Apostolaat des gebeds in deC&cristie af te halen en de contributie 15 centper lid en per jaar te innen voor dienstjaar1947.
PAROCHIE ST. JAN's ONTHOOFDING LIEMPDE. 
Zondag onder het Octaaf van Kerstmis, 
:29 Dec. 1946. ZONDAG: half 7 l.j. voor Jan Quinten; 8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10 uur z.j. voor Johanna Lambertus Welvaarts; 3uur Lof.MAANDAG: 7' uur z.j. voor Johannes v. de Laar en Maria hsvr.; half 8 l.j. voor Ida Jan Quinten; 8 uur l.j. voor Henri van Aarle. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Adriana van de 
Laar; half 8 l.j. voor Cornelis v. d. Velden; 8 uur 1.j. voor Hendrica Wilhelmus Hermes; 
na de middag biechthoren. WOENSDAG feestdag van 's Heren Besnijdenis, geen gebod�n feestdag; half 7 l.j. voor Johanna Cornelus v. d. Velden; 8 uur l.j voor Adrianus Hermes; 10 uur de Hoog
mis tot welzijn der par.; 3 uur Lof. DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der parQchianen; half 8 z.j. voor Theodorus van 
de Laar; 8 uur l.j. voor Johannes Vorstenbosch. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand - daar
om ook Donderdagmorgen, niet echter na 
de middag biechthoren,; 6.30 en 7 uur I.m.;
Bijz: noden der parochianen; half 8 z.mndst 
v. overleden fam. van Boekel v. Rumpt; deze H. Mis met uitstelling van het Allerheiligste en Acte van Eereboete aan het Goddelijk Hart.ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Cornelis van de Laar; half 8 l.j. voor Gerardus Schalkx; 8 uur l.j. voor Adrianus Kuppens. ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.; 8 uur l.j. voor Wilhelmina Gerardus Schalkx 10 uur z.j. voor Maria Adrianus v. d. Laar Gedoopt: Cornelis Henricus zoon van Cornelus van Aarle-Veraa; Cornelus Marinus Aloysius zoon van Cornelis van de SandeWelvaarts. 
PAROCHIE ST. WILLIBRORDUS ESCH Zondag onder 't Octaaf van Kerstmis 
H.H. Missen om -7 uur, half 9 en 10 uur 

foneelgroep "Leeringhe en
de Vermaeck" wenst alle 
vrienden en begunstigers, 
in het bijzonder de Nederl. 
Kath. Arbeidersbeweging 
en de· Boxtelse Toneelge
zelschappen een 

ZALIG NIEUWJAAR 

Te koop: 'n z.g.a.n. eikenhouten linnenkast en een 
goed spelende radio met 10 lampen. Nieuwstraat 71. 
Gevraagd: een net meisje in klein gezin. Direct of later. Grote wasch buitenshuis. Koken geen vereiste. Veel vrij. Bevragen Molenstraat 19. Boxtel. 
Te koop een kinderwagen z.g.a.n. te bevragen, Wachtpost 48 Esch.
Te koop een paar dames
schoenen m. 37, Nieuwstr. 142, Boxtel. 
Te koop of te ruil nieuwedamesschoenen, driekwart hak 38½, merk Swift, te ruil teg!!n 39. G. van Eijndhoven, Onrooischestraat 29.
Vogelliefhebbers ! 

Wederom VOGELZAAD Uit voorraad leverbaar. 
Fa. Gebr. v. Oers 

Zaadhandel Breukelschestraat 11'.2, BOXTEL 
,,.,.,....,.,.,.49\ .... t4'.,,., ... 
In fijne Kaas T 
Zijn wij de baas e 

. 

Dirk Vos 
Stationstraat 44 

Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal- wwwwwwwwcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de * middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na Familiedrukwerkhet Lof een lied. Dinsdagavond om 6 uur Lof met Rozen- Handelsdrukwerkhoedje en Te Deum om God te danken voor Reclamedrukwerkde in het afgelopen jaar ontvangen welda- Boekwerkenden. We verwachten, dat de Parochianen in grote getal� dit Lof zullen bijwonen. WE>ensdag, feestdag van de Besnijdenis des Heren, H.H. Diensten als op Zcndag Donderdag gelegenheid om te biechten van 3-4 uur en van 6 uur tot half 8. Om 6 uur oefening van het H. Uur. Vrijdag eerste Vrijdag der Maand toeoe

Couranten 
Tijdschriften 

Alles in de BEKENDE 
BETERE Uitvoering!! ! 1 
Drukkerij Tielen 

Wij verzoeken Uwe gebeden voor de zielerust van onze innig geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwdvader, Grootvader en Broeder Theodorus Josephus Leonardus Schots Echtgenooot van Maria Anna Cornelia Schoenmakers na een geduldig gedragen lijden, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, overleden te Tilburg den 23 December in den ouderdom van 61 jaar. Tilburg: 
Boxtel. 
Venray: 

M. A. C. Schots-SchoenmakersTheo SchotsAnny SchotsRia van Susante-Schots Charles van Susante en Kind. Willy Poefs-Schots Ant. Poels en Kinderen. Tilburg: André Schots Nijmegen: A. J. Schots, Pastoor.
Tilburg, 23 December 1946. Nieuwlandstraat 49. De Solemneele Uitvaart heeft plaats gehad op Vrijdag 27 December te to uur, in de parochiekerk van den H. Dionysius, 't Heike.' Geen bezoek - Geen bloemen Gaarne H.H. Missen. 

............... �,_, .... ,.. .......... ,.. ................... � .. .
• Op 31 December a.s. hopen onze lieve ouders

J. A. PIETERMANS-KUSTERS 

den dag hunner 25-jarige echtvereniging te herdenken. 
Dat God hen nog lang moge sparen is de wens hunner dankbare kinderen. 1 

i JO, FIEN, THOM, MIA - ,•Van Osch en van Leeuwenstraat 7. BOXTEL. Î 
........... .., ..................... .,.., ............ ., ....... ,.,. 

COPIEERWERK Met de nieuwste vloeistofduplicator maken wij voor U eerste klas COPIEERWERK. Alle opdrachten � korten termijn leverbaar in diverse kleuren. Verenigingen gereduceerde prijzen. 
A. J. ROBBEN, Nieuwe Kerkstr 85 

SEMARANG 
Namens alle Boxtelse jongens in Semarang betuig ik, onze hartelijke dank, voor alles wat Katholiek Thuisfront voor ons doet en voor het medeleven van heel . Boxtel. 

EEN BOXTELSCHE JONGEN die onbekend wil blijven .. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Op het kantoor van de Gemeente-Bedrijven te Boxtel bestaat gelegenheid tot plaatsing van: 
1 e. een schrijver 
2e. een tijdelijke kracht 

beiden op arbeidsovereenkomst. Net handschrift vereist. Eigenhandig geschreven sollicitaties uiterlijk 31 December 1946 te richten tan den Directeur der Gemeente Bedrijven te Boxtel. 
O<><><><><><><><><><><><><><><><><>♦<><><><><><><><><><><>�<>O <> - <>
: Toneelgroep "Leeringhe ende Vermaeck" !
g brengt op: : <> Woensdag 1 Januari 1947 ♦ : Donderdag 2 Januari 1947 : <> Vrijdag 3 Januari 1947. ♦ 
: telkens des avonds om 7.30 uur in de zaal van : <> "De Ark" de sociale tragedie in vier bedrijven: <> <> <> 
: ,,Zwarte Willem" ! : door Will. v.d. Berg. : : Censor: Pater Marius; Regie·: Nol van Roessel; :<> Grime: Tb. Lamoen. <> <> <><> Prijzen der plaatsen: f. l. - en f. 1.50 <>
g Plaatsbespreken: elke speeldag van t'.2 - 1.00 :<> uur in de Ark. <> <> <> 
�◊óóóó◊<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

AVEHA eindigt 1946 met: 

AVEHA begint 1947 met: De strijd tegen de duurte. 
Puddingpoeder van t 6 voor 13 et. Boterhamworst van 2.s voor 21 et.

per 100 gram Alle smaken per pakje van 100 gram 1 rants. is 130 gram 

Groene Erwten van 19 voor 17 et. Blanke Zuurkool van 36voor 32 et.
Puik kokend per l/2 kg per kilo 

Geldig van 28 Decèmber tot 4 Januari. 

ANDRÉ V.AN HILST. 
Weest verstandig, neemt. AVEHA tot kruidenier voor 1947, een besparing op Uw uitgaven. 

wijd aan het H. Hart van Jezus. Om half 7 Stationsstraat 2R, Roxtduitstelling van het Allerheiligste en Com- ----------......:..---------------------..:====:::::;==============;;:;;munie uitreiken. Om 7 uur gez. H. Mis met uitstelling, waarna Litanie van het H. Hart en oefening van eerherstel. 's Avonds om 6 uur Lof. Na het lof een lied ter ere van het H. Hart. Zaterdag Priester-Zaterdag. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Catharina van Schijndel-Sol en Jan van Schiindel; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor Je Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor overleden Familie v. d. Hoogen-Hartjes; 9½ u. gez Huwelijksmis. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Gerardus Johannes Rutten; 9 uur gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianus Spooren te Vught overleden; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Gerdina van de Pas-van Son; 8 uur jrgt. voor Cornelis Denissen en Cornelia DeniSS(,,11. 
VRIJDAG: 7 u. gez. gef. jrgt. voor Henrica v. d. Laar-Pijnen burg; 8 uur jrgt. voor Hendricus Denissen en Eerw. Broeder Denissen
ZATERDAG: 7 uur mndst. voor Johannes Wilhelmus van Exsel; 8 uur mnst. voor Anna van der Bruggen. Elders: voor Johanna van der Bruggen-Dominicus: 1 H. Mis Br. H. Willibrordus Luyssel; 1 H. Mis Br. O.L. Vrouw van Lourdes; 1. H. Mis Retraitepenning; 1 H. Mis ProcTill;mrg-Hakenc.Iover; 1 H. Mis Br. H. Cornelis; Verder 2 H.H. Missen voor Bijz. Intentie; 1 H. Mis ter ere van d. H. Clemens. 

et Bestuur van de Nederl. Kath. Arbeiders·weging afd. Boxtel wenst de Geestelijke enereldlijke overheid, alle andere Standsorgani-
1ties, neven- en zusterorganisaties, alsmede al 1ar vrienden en begunstigers een 

�ALIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

GOEDKOOPE .Akukten

met� EXTRA u.oocdelen.
Vanaf MAANDAG a.s. Geëtaleerd in Etalages en Winkel 

HUISKAMER: Dressoir Moderne uitvoering 4 Stoelen, '.2 Fauteuils Prima bekleeding Tafel Zware uitvoerng 

f 195,-
Il 

185,-
,, 70,-

Totaal f 450, -
Thans compleet voor f 428,

SLAAPKAMER: Creme gelakt Ledikant Solide uitvoering Linnenkast Halfleg - Halfhang Nachtkast Tafeltje 2 Bekleede stoelen 3 deelig Bedstel met binnenveering Kapok kussens Damast overtrek 

f 395,-

,, 185,-'.2 Slaapkamerkleedjes zuiver wol ,, 37, -
Totaal f 617, -

Thans compleet voor f 585,-

SLAAPK SL�R: Eiken ges'èil.1derd Ledikant Waschkast Nach!kast Tafeltje 2 Bekleede stoelen 3-deelig Bedstelmet binnenveeringKa�k Kussens Damast overtrek 2 Slaapkamerkleedjes 

f '.269,50 

,, . 185, -" 20,90 
Totaal f 475,40 

Thans compleet voor f 445,-

HUISKAMER: Old Finished Dressoir '.200 cm. breed 4 Stoelen, '.2 Fauteuils veerende zittingen 
Tafel met tuimelblad Totaal f 6'.25, -
Thans compl. voor f 569,50 

� J. WUtween, Woninq-inciditi.Hfl, 
Rechterstra�t 22, Boxtel. 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL 

-

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , bli Bert van den Braak ■ 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 


